
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat:  
Koekoekspad 3, 2971 BM Bleskensgraaf 
Telefoon 0184-692430  
E-mail: secretariaat@binnenwaard.nl 
Website: www.binnenwaard.nl 

     

 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
September 2022 -  9e jaargang  nr 4 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 
Met de septembermaand komt de herfst van lieverlee in zicht. We kijken terug op een zomer waarin we weer veel be-

zoekers in Het Voorhuis verwelkomden. Opvallend is dat het aantal kinderen sterk toeneemt. Zij vinden het heel erg 

leuk om de muizenspeurtocht te doen en zich te laten wegen op een heuse waag. September is de maand waarin tij-

dens de Open Monumentendag veel panden in de streek, evenals Het Voorhuis hun deuren openen. De week daarna 

vindt de wisseling van de expositie plaats. Boer en werk maakt dan plaats voor IJspret. Natuurlijk vragen we uw aan-

dacht voor de actie RaboClubSupport van de Rabobank. Vergeet u niet uw stem uit te brengen? U leest er in deze 

nieuwsbrief meer over. Graag tot ziens bij een of meer van onze activiteiten! 

Open Monumentendag 10 september 2022 
Deze dag openen weer veel monumenten in Nederland de deuren. Bij al 

deze monumenten zal de nieuwe blauwe vlag buiten hangen. 

In de Binnenwaard zijn in elk geval open:  

Bleskensgraaf: museum Het Voorhuis, de hervormde kerk, korenmolen 

De Vriendschap en dieselgemaal Sliedrecht. 

In Ottoland, Goudriaan en Wijngaarden zijn de hervormde kerken 

geopend, in Brandwijk is de gereformeerde kerk open. Vaak is hier or-

gelspel te beluisteren en/of mogen geoefende organisten het orgel bespe-

len.  

Zangkoor O & U treedt om 10.30 uur op in de kerk van Ottoland, om 

11.30 in Brandwijk en om 13.30 in Wijngaarden.  

Eenmalig geopend: Het Hooge Huijs, B 40 te Ottoland.   

Het huis ondergaat momenteel een grote restauratie.  De in de jaren zes-

tig aangebrachte tussenvloer, in de grote 

kamer in het voorhuis, is  verwijderd. De 

imposante hoge kamer  is in ere hersteld. 

In het achterhuis/voormalige stal worden 

appartementen gerealiseerd. Lakerveld 

Ingenieurs- en Architectenbureau zal 

aanwezig zijn met tekeningen en kan een 

toelichting geven op de genomen ver-

duurzamingsmaatregelen. Heel belang-

rijk tegenwoordig bij verbouwingen. 
    

Museum Het Voorhuis is deze dag open van 10.00 tot 16.30 uur. 

Een greep uit de vele activiteiten die gedurende de dag zullen plaatsvinden: 

• demonstraties: touwslaan door Roelie en Arie van de Berg 

• schouw pekken door Jacques Tukker 

• hooiruiters maken door Kees Baan 

• biest wellen met proeverij. 

• brocantekraam 

• poffertjeskraam 

• verkoop van overheerlijk boerenijs als knipoog naar de 

  huidige en de volgende expositie. 

Bij goed weer wordt buiten een terras ingericht waar het goed toeven 

is en we elkaar kunnen ontmoeten. Wij zien u graag langskomen. 
 

Op de websites www.binnenwaard.nl en www.museumhetvoorhuis.nl of op 
Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard zullen aanvullingen of 

wijzigingen gemeld worden. 

Uitgebreide informatie over de geopende monu-
menten in de Binnenwaard op 
www.binnenwaard.nl en alle geopende monumen-
ten in Molenlanden op www.hcmolenlanden.nl.  
Aanmelden  
Voor enkele monumenten is de toegang beperkt, 
daarvoor kunt u zich vanaf nu aanmelden via 
hcmolenlanden.nl. Deze zijn het:  
- het kasteeltje in Schelluinen  
- het Waardhuis in Kinderdijk en  
- het Wisboomgemaal in Kinderdijk.  
Wees er snel bij! Vol is vol. 

 

En verder:    



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. 

Museum Het Voorhuis 
Laatste dag tentoonstelling Boer en Werk - 17 september 2022 

De tentoonstelling over het werk van de boer is op zaterdag 17 september voor de aller-

laatste dag te zien. Het werk van de boer in vroeger tijd en nu was en is heel divers. Deze 

veelzijdigheid is terug te zien bij de expositie. Naast materialen die te maken hebben met het 

melken van de koeien en het maken van kaas en boter is er ook veel gereedschap te zien. Op 

het touchscreen in de opkamer worden prachtige beelden vertoond van boerenwerk uit het 

film– en fotoarchief van de Historische Vereniging Binnenwaard.  

Tentoonstelling IJspret vanaf 24 september 2022  
Winter in het museum met de expositie IJspret. Schaatsen, sleeën, kle-

ding, gebruiken en natuurlijk ook weer foto’s en films worden tevoor-

schijn gehaald. Een bekende uitspraak is: Als het vriest, ontdooit de Al-

blasserwaarder. Overal is volop levendigheid op en bij het bevroren water. 

De expositie IJspret is onderdeel van de drie exposities ‘Sporen in de 

Waard’ samen met museum De Koperen Knop en Werelderfgoed Kinder-

dijk. In verband met het inrichten van deze nieuwe expositie is ons muse-

um dinsdagmiddag 20 september gesloten! Verdere informatie volgt in de 

volgende nieuwsbrief. 

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

Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 

Openingstijden: dinsdag en donderdag 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: 
10 september  Open Monumentendag 
17 september  Aanwezig op Fokveedag / Boerenlandfeest in Hoornaar 
17 september Laatste dag expositie Boer en Werk 
20 september Museum gesloten i.v.m. wisseling expositie 
24 september  Opening expositie IJspret 
27 oktober  Eerste lezing van het winterseizoen 

Let op: 4e i.p.v. 3e donderdag van de maand!  
Nieuwe locatie: ‘t Wingerds Hof,  
          Dorpsstraat 31 Wijngaarden. 

Leden van Rabobank Merwestroom kunnen in september weer stemmen 

voor de Raboactie ter ondersteuning van lokale verenigingen. Hoe meer 

stemmen, hoe groter het bedrag dat een vereniging ontvangt. 

Dit jaar willen we het te ontvangen bedrag bestemmen voor verdere uitbreiding van de digitale presen-

tatie in ons museum.  

U kunt uw stem uitbrengen van maandag 5 t/m dinsdag 27 september.  
Hoe kunt u stemmen?  

Uw bank stuurt u per mail een bericht dat u kunt stemmen. Dit bericht bevat een code. Hiermee brengt u uw stem uit. 

Op de site van de Rabobank zoekt u naar RaboClubsupport. In het overzicht van deelnemers zijn wij te vinden onder  

Historische Vereniging Binnenwaard.  

 

Rabo ClubSupport van 5 t/m 27 september 2022 

Leuk  
voor de kinderen:  

- muizenspeurtocht 
- wegen op de waag. 

Vlogger(s) gezocht  
We zoeken jonge mensen (14 tot 18 jaar ) die regelmatig een vlog willen maken en plaatsen op onze 

sociale media-kanalen. We denken aan een vlog over het leven in en om museum Het Voorhuis. Lijkt 

je dat wat? Alleen of samen met een vriend / vriendin? Kent u iemand die dit zou willen? Meld je dan 

bij Wim Breedijk wbreedijk@binnenwaard.nl. 
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