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 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Januari 2023  -  10e jaargang  nr. 1 

Van het bestuur           Jan Boele, voorzitter 

Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig en vooral gezond 2023! Dit jaar viert de Historische Vereniging 

Binnenwaard haar 40-jarig bestaan, een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vooral in het najaar 

staan er verschillende activiteiten gepland die hiermee te maken hebben, zoals per dorp een fotoavond. We kun-

nen uw hulp daarbij goed gebruiken. Voor meer informatie verwijs ik u naar de uitgebreide oproep elders in deze 

nieuwsbrief. 

De afgelopen tijd is er door vrijwilligers hard gewerkt om de energiekosten in Het Voorhuis te beperken. Kieren 

zijn dichtgemaakt, overgordijnen opgehangen en de werktijden van de vrijwilligers zijn aangepast. We zijn blij 

dat het zo lukt om een behoorlijke besparing te realiseren.  

De ruim veertig Vrienden van Het Voorhuis dragen ook hun steentje bij aan de instandhouding van Het Voorhuis! 

In dit jubileumjaar willen we het aantal leden van de vereniging boven de 1.000 laten uitkomen. Ook daar kunnen 

we uw hulp bij gebruiken. U kent vast nog wel iemand die geen lid is. Maakt u ze enthousiast voor een lidmaat-

schap van onze verenging?  

Ik hoop u te kunnen begroeten bij een of meer van de activiteiten die in deze nieuwsbrief staan aangekondigd. 

 

Uitnodiging lezing      Caroline Kok-Goedee, lezingencommissie 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de eerste lezing in het nieuwe jaar op donderdag  

19 januari 2023 in Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8, Ottoland. Aanvang 20.00 uur. 

 

Het onderwerp voor deze avond is:  

De roaring fifties 
De vernieuwers van de jaren vijftig 

 

Spreker is de heer Ad van Liempt (1949), journalist, schrijver en mede-bedenker van 

het programma Andere Tijden.  

Saai. Sloom. Duf. Om de jaren vijftig te beschrijven hebben we meestal genoeg aan 

woorden van één lettergreep. Maar dat beeld is toe aan herziening. Steeds meer wordt 

duidelijk dat juist de jaren van wederopbouw allerlei belangrijke vernieuwingen met 

zich meebrachten, aangejaagd door visionaire, volhardende 

mensen met een vastomlijnd plan voor een betere toekomst. 

Aan de hand van een aantal pioniers uit de jaren vijftig rekent 

Ad van Liempt in een meeslepend verhaal af met het beeld 

van een benauwd decennium waarin niets gebeurde. 

Het zijn stuk voor stuk fascinerende persoonlijkheden, aan 

wie we veel te danken hebben en die ieder op hun eigen ter-

rein duidelijk maken dat de jaren vijftig oneindig veel opwin-

dender waren dan de meeste mensen tot nu toe dachten.  

 

Het bestuur hoopt u op 19 januari 2023 te mogen begroeten.  

De toegang voor leden is gratis. Ook niet-leden 

zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 

Ad van Liempt promo-

veerde op de biografie 

van Gemmeker aan de 

Rijksuniversiteit Gronin-

gen en kreeg een eredoc-

toraat van de Universiteit 

van Amsterdam. Zijn 

boek De roaring fifties 

verscheen bij uitgeverij 

Balans. 

 



Tentoonstelling Oranje Zal Overwinnen verlengd tot 30 januari 
De tentoonstelling over 75 jaar Vrijheid is slechts een enkele week te bezoeken geweest. Veel kans heeft u niet gehad 
om te komen. De expositiecommissie heeft daarom besloten de tentoonstelling te verlengen. Bij uw bezoek ziet u voor-
werpen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals voorbeelden van distributie, verduistering, hongerwinter, verzet. En allerlei 
voorwerpen die herinneren aan de bevrijding. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften en archiefmateriaal. Boeken en 
tijdschriften die daarvoor geschikt zijn, kunnen na afloop van de tentoonstelling geleend worden.  
 

De tentoonstelling geeft naast herinnering en herkenning gelegenheid tot bezinning. Er wordt altijd gezegd: het verleden 
is een les voor de toekomst. Maar... dan moet je wel kennis van het verleden kunnen opdoen. Met deze tentoonstelling 
hopen we een klein beetje bij te dragen. Wij hopen dat u gelegenheid heeft om langs te komen in Het Voorhuis. 

Laatste weken van de expositie IJspret   Karin Oskam-Kuiper, expositiecommissie 

Tot en met zaterdag 28 januari 2023 kunt u nog een 

kijkje komen nemen bij de expositie IJspret. Nu de 

ijspret buiten weer voorbij is, kunt u in het museum 

nog even genieten van oude schaatsen, sleeën, me-

dailles, foto’s en de historische film van de automo-

lentocht van 1963. 
 

Op dinsdag 31 januari is Het Voorhuis gesloten in 

verband met de wisseling van de expositie.  

Vanaf zaterdag 4 februari is de nieuwe tentoonstelling Handwerken verbindt te 

bewonderen. Allerlei soorten handwerken worden getoond: levenslappen, maar ook 

sieraden en quilts. Veel kunstwerken zijn afkomstig van dames die deelnemen aan de 

borduurworkshops in Het Voorhuis. De expositie duurt tot en met zaterdag 27 mei. 

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf.  

Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 
Openingstijden: dinsdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Entree: 
Groepen  zijn op afspraak ook welkom op andere tijden.  
Informatie via telefoon 0184-692430 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl  
Meer info op internet: www.museumhetvoorhuis.nl -  
        Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

Om te noteren in uw agenda: 
19 januari   Lezing De roaring Fifties 
31 januari  Het Voorhuis gesloten 
4 februari   Start nieuwe expositie Handwerken verbindt 
16 februari Lezing  
16 maart   Korte lezing en algemene ledenvergadering 

Locatie lezingen voorjaar 2023: 

Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8, 

Ottoland. 

OPROEP    —    OPROEP   —   OPROEP   —   OPROEP   —   OPROEP   —   OPROEP  
Vanwege het 40-jarig jubileum van onze vereniging organiseren wij in het najaar per dorp een fotoavond waar 

we foto’s laten zien vanaf het verleden tot aan ons oprichtingsjaar 1983.  

Daarvoor zoeken we foto’s/films uit de dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, 

Oud-Alblas en Wijngaarden van bijvoorbeeld een kinderfeestje, een trouwerij, Koninginnedag, een optocht, hoog 

bezoek, de opening van de basisschool of een braderie of rommelmarkt. Heel gewoon maar zeker ook heel leuk 

zijn foto’s van hoe een woning er toen uitzag. Kijkt u nog eens in uw album of oude schoenendoos? 

Informatie en aanleveren foto’s en/of filmmateriaal bij ons bestuurslid Wim Breedijk, Tielmanstraat 16,  

2973 AS Molenaarsgraaf. Telefoonnummer 06-40305005. E-mail: wbreedijk@binnenwaard.nl.  

 

Klein feestje ? Vriendinnendag? Broers– en zussendag? Reünie?  

Of wat denkt u van een leuke workshop advocaat maken?  

Welkom in Het Voorhuis!  
 

Informeer naar de mogelijkheden via secretariaat@binnenwaard.nl of  

telefoon 0184-692430. 

mailto:secretariaat@binnenwaard.nl

