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Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
Maart 2022   9de jaargang nr 2 

Om te noteren in uw agenda 
29 maart  Museum gesloten 

    2 april  Start nieuwe tentoonstelling Boer en Werk 

    5 april Activiteiten in en om het museum Het Voorhuis van14.00 tot 16.30 uur 

    7 april Borduurworkshop met Annely Vos (volgeboekt)  

    9 april Museum hele dag open, diverse demonstraties, verkoop brocante, terras, kinderactiviteiten. Brommerdag 

  20 april Presentatie boek Bezetting en Herinnering en lezing in De Spil in Bleskensgraaf 

  21 april  Lezing over boek Bezetting en Herinnering  in Goudriaan 

     7 mei  Deelname aan de Braderie in Bleskensgraaf 

   14 mei  Voorjaarsexcursie naar Nijmegen 

Aan leden van de Rabobank:  

Stem op de zonnepanelen voor Stichting Boerderij Gijbeland! 
Graag brengen wij de Rabobank-actie Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen onder uw aandacht. Boerderij 

Gijbeland, waarin museum Het Voorhuis gevestigd is, is 1 van de 6 genomineerde gebouwen van deze actie.  

Waarom doet Stichting Boerderij Gijbeland aan deze actie mee? 

‘Het duurzaam doorgeven van deze unieke locatie aan volgende generaties is een belangrijke maatschappelijke 

doelstelling van de stichting. Het verduurzamen door middel van zonnepanelen sluit hier goed op aan. De zonnepa-

nelen zullen op één van de bijgebouwen worden geplaatst. Hierdoor blijft het aanzicht van de boerderij in stand.’ 

U begrijpt dat wij deze doelstelling van harte ondersteunen. U ook?  

Via deze link: https://www.rabo-zonnepanelen.nl/stemmen krijgt u alle deelnemende gebouwen te zien. Wanneer u bij 

‘zoeken’ de zoekterm Stichting Boerderij Gijbeland invult, krijgt u alle informatie van Boerderij Gijbeland in beeld. 

Wilt u stemmen? Ga dan naar uw Rabo App – Service – Lidmaatschap. Stemmen kan tot en met 31 maart a.s.  

Van harte aanbevolen en alvast bedankt voor uw stem! 

Van de archiefcommissie                Annette Klop-Steenweg 

Vanwege de enorme aanwas van het kaartenarchief is de archiefcommissie dringend op zoek naar een 

vrijwilliger voor het invoeren van de gegevens van geboorte-, rouw- en trouwkaarten in ons computerbe-

stand. Indien u in het bezit bent van een PC of laptop, kunnen de werkzaamheden voor het grootste deel 

thuis gedaan worden.  

Enige kennis en vaardigheid in Excel, Word en/of computerbestanden is gewenst, maar niet noodzakelijk.  
Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op www.binnenwaard.nl onder het kopje Collecties. 
 
Heeft u wat tijd beschikbaar en lijkt het u leuk werk, neem dan contact op met Annette Klop via 
aklop@binnenwaard.nl. 
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Voorjaarsexcursie naar Nijmegen 14 mei 2022 

Ons reisdoel is deze keer Nijmegen, een stad met een rijke historie.  

Per luxe touringcar reizen we naar Nijmegen. Vanuit de bus stappen we direct 

op de boot die exclusief voor de HVB zal uitvaren. Aan boord drinken we een 

kopje koffie of thee met iets lekkers.  

Tijdens de vaartocht op de Waal komt de historie van Nijmegen al aan de orde.  

Na een uur varen arriveren we bij het Nationaal Fietsmuseum Velorama, het 

enige fietsmuseum in Nederland. Over meerdere verdiepingen wordt de 200 jaar 

durende evolutie van de fiets gepresenteerd. Na dit bezoek aan deze unieke col-

lectie wandelen we naar de Commanderie van Sint Jan, waar een uitgebreide 

lunch wordt geserveerd in brouwe-

rij De Hemel. Naast diverse brood-

jes, soep, salade en een kroket 

wordt voor de liefhebbers ook nog 

een vers gebrouwen biertje getapt.  

Na de lunch is er een vrij program-

ma met keuze uit verschillende 

opties in de binnenstad van Nijme-

gen.  

Om 16.45 uur hopen we weer in 

Bleskensgraaf te arriveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten voor deelname bedragen € 65,- p.p.  

Betaling s.v..p. vóór 1 mei op rekening NL 91 RABO 0342 7025 21 van HVB o.v.v. ‘voorjaarsexcursie 2022’. 

U kunt zich opgeven vanaf zaterdag 23 april om 9.00 uur  bij Alie Verhoef–den Boer telefoon 0184 – 641629. 

Snelle opgave is gewenst, want vol is vol. 

Als er specifieke dieetwensen zijn, wilt u deze dan bij uw opgave vermelden. 

De excursiecommissie: 

Alie Verhoef - den Boer, Bob de Vries en Rien Brandwijk 

Van het bestuur                   Jan Boele 
Tegelijk met het eerste exemplaar van ons verenigingsblad verschijnt ook deze nieuwsbrief. We nemen u in deze brief 

stapsgewijs mee in alle activiteiten van de komende weken in dit jubileumjaar. Hopelijk inspireert het u bij een of meer 

gebeurtenissen aanwezig te zijn. Voor kinderen is er op 9 april van alles te doen.  

Ze zijn net als u van harte welkom! 

Op 20 en 21 april staat de presentatie van ons nieuwe boek Bezetting en herinnering. De oorlogsjaren 1940-1945 in de 

Binnenwaard centraal. Dit bijzondere boek met veel uniek materiaal is vanaf dat moment te koop voor het bedrag van  

€ 12,50. U kunt het ook via onze website www.binnenwaard.nl bestellen. We overhandigen het 

eerste exemplaar op 20 april aan burgemeester Theo Segers. U bent van harte welkom.  
Dinsdagmiddag 29 

maart is het museum 
gesloten i.v.m. wisseling 

tentoonstelling. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

  8.15 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf de parkeerplaats achter De Spil te Bleskensgraaf  

  9.30 uur Inschepen aan de Waalkade in Nijmegen 

11.00 uur Bezoek aan Nationaal fietsmuseum Velorama 

13.00 uur  Lunch in De hemel van de Commanderie van Sint Jan 

14.15 uur       Middagprogramma eigen invulling binnenstad Nijmegen 

15.30 uur Vertrek uit Nijmegen 

16.45 uur Aankomst in Bleskensgraaf 

Van het secretariaat                Margreet Korevaar-Verhoef  

Update bestand e-mailadressen  
Onze vereniging heeft veel leden met een e-mailadres. Enkele malen per jaar sturen wij een e-mail naar onze leden. Dan 

blijken helaas heel wat adressen niet bereikbaar. Uw mailadres is mogelijk in de loop van de tijd veranderd of er is een 

fout in het adres geslopen. Wij willen dit bestand graag actualiseren en uitbreiden.  

Heeft u in de afgelopen tijd géén mail van ons gekregen? Stuur dan s.v.p. een mailtje naar secretariaat@binnenwaard 

met de tekst: Mailadres van…………………… (hier uw naam en adres vermelden). Dan kunnen wij het juiste e-

mailadres opnemen.   

https://www.rabo-zonnepanelen.nl/stemmen
http://www.binnenwaard.nl
mailto:aklop@binnenwaard.nl


Museum Het Voorhuis   
 

Nieuwe tentoonstelling Boer en Werk  van 2 april tot 17 september 2022 
Het werk van de boer in vroeger tijd en nu is heel divers. Deze veelzijdigheid is terug te zien bij  

de expositie Boer en Werk. Naast materialen die te maken hebben met het melken van de koeien en 

het maken van kaas en boter is ook veel gereedschap te zien. Op het touchscreen worden beelden vertoond van boe-

renwerk uit het foto- en filmarchief van de Historische Vereniging Binnenwaard. 

Aan de oostkant van Het Voorhuis is tijdens de coronaperiode een stoephok gebouwd en ingericht. Ook dit wordt op 

deze datum officieel open gesteld voor publiek. Hier staan veel voorwerpen die met het werk dat hier gedaan werd 

zoals schoonmaken van het melkgerei en met de was te maken hebben.  

In de Oomskamer van het museum zijn werken van schrijver J.W. Ooms tentoongesteld. Hij heeft veel over het boe-

renleven in de Alblasserwaard geschreven, zoals in zijn boek De Korevaars. 

 

Museum Het Voorhuis bestaat 15 jaar!  
Het is 15 jaar geleden dat museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad in Bleskensgraaf 

haar deuren opende. Dit jaar besteden ruim aandacht aan dit prachtige jubileum. We heb-

ben daarvoor een reeks activiteiten gepland. Wat staat er in de maand april op de agenda? 

Op zaterdag 2 april worden de nieuwe expositie Boer en Werk en het pas gebouwde en 

ingerichte stoephok officieel geopend. U bent die middag tijdens de openingstijden van har-

te welkom in museum Het Voorhuis. 

Op dinsdagmiddag 5 april is er vanaf 14.00 uur een zuivelproeverij. U kunt ter plaatse gewelde 

biest proeven en genieten van een heerlijk stukje 

kaas. In de kuiperij is een demonstratie houtdraaien. U 

kunt spreuken en uitspraken noteren die met het boerenle-

ven te maken hebben.  

Tijdens de Museumdag van zaterdag 9 april is het museum 

de hele dag open. U kunt vanaf 10.00 uur genieten van weer 

een zuivelproeverij met biest, yoghurt en kaas. Vrijwilligers 

breien horden. In de kuiperij is een demonstratie houtdraai-

en. Voor kinderen zijn er allerlei activiteiten zoals diverse 

spelletjes, kaarsen maken en kei verven. En verder is er de 

altijd gezellige snuffelkraam met brocante en boeken.  

 

 

 

   

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 secretariaat@binnenwaard.nl of via 0184-692430  

              www.binnenwaard.nl  - Facebook Museum Het Voorhuis in de Binnenwaard 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

De besturen van de Stichting Publicaties Binnenwaard en de Histo-

rische Verenging Binnenwaard nodigen u graag uit voor de presen-

tatie en lezing van het bijzondere boek 
 

Bezetting en Herinnering  

De oorlogsjaren 1940–1945 in de Binnenwaard 
 

de heren J. van Vliet en J. Boele, respectievelijk lid en voorzitter 

van de Historische Vereniging Binnenwaard verzorgen de lezing. 

 

Om een al te grote drukte te voorkomen wordt de lezing twee maal 

gehouden. 

Op 20 april is de presentatie van het boek en de lezing in De Spil te 

Bleskensgraaf en op  

21 april 2022 wordt de lezing in de hervormde kerk te Goudriaan 

gehouden. 

Aanvang: 20.00 uur, entree vanaf 19.30 uur.  
 

 

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en sleepten ons land de oorlog 

in. Twee dagen later bombardeerden Duitse vliegtuigen Bleskensgraaf. De oude dorpskern lag volledig in puin. 

Zeven mensen kwamen om het leven. Ook de jaren die volgden, lieten onuitwisbare sporen na in de Alblasser-

waard en in de dorpen van de Binnenwaard.  
 

Op 5 mei 1945 kwam voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Nu 77 jaren later is ook voor de 

dorpen in de Binnenwaard reflectie mogelijk op de betekenis en de beleving van vijf lange jaren van oorlog en 

bezetting. Op basis van archiefonderzoek en mondelinge overlevering schetst dit boek in beeld en tekst een 

weergave van verzet en vorderingen, onderduikers en stakingen, droppings en besturen. 
 

Bijzonder is de verhalende bijdrage van zeventien mensen uit de Binnenwaard die de oorlog nog aan den lijve 

en bewust hebben meegemaakt. De invloed die de Duitse bezetting op de inwoners van de dorpen en de omge-

ving had, wordt duidelijk door de context te schetsen van de gebeurtenissen tijdens de meidagen van 1940, de 

bijzondere gebeurtenissen in de jaren daarna en het functioneren van de gemeentebesturen en de burgemeester 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 

De publicatie sluit af met een hoofdstuk over herdenken en overdenken bij de vele monumenten die in de Bin-
nenwaard nog getuigen van de wreedheden uit de vijf oorlogsjaren tussen 1940 en 1945. 
 

Bezetting en herdenking, opdat we niet vergeten! 
 
 

De besturen hopen u op 20 of 21 april te mogen begroeten.  

Dinsdagmiddag 29 
maart is het muse-
um gesloten ivm. 
wisseling tentoon-
stelling. 

De toegang is voor leden gratis.  
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, 
zij betalen € 2,00.  

In de pauze en na afloop van de lezing is dit bijzondere 
boek te koop voor € 12,50.  

Brommertocht 9 april 2022 
Die dag rijdt een grote groep liefhebbers van oude bromfietsen door 

de Alblasserwaard. Vanaf 13.00 uur arriveren ze bij het museum 

waar u de vele historische tweewielers kunt bekijken. U kunt zich 

hiervoor nog aanmelden. Alle merken bromfietsen en solexen zijn 

welkom. Deelname is gratis voor alle merken bromfietsen en so-

lexen die ouder zijn dan 40 jaar. 

Vanzelfsprekend dienen de bromfietsen aan alle wettelijke bepa-

lingen te voldoen. 

Een aanmeldingsformulier ziet u op de website 

www.zundappveteranenclub.nl.   

Voor meer informatie over de bromfietsdag verwijzen we u naar 

www.binnenwaard.nl of telefoon 0183-581983. 

mailto:secretariaat@binnenwaard.nl
http://www.binnenwaard.nl
http://www.zundappveteranenclub.nl
http://www.binnenwaard.nl

