
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     

 adressticker 

Nieuwsbrief Historische Vereniging Binnenwaard 
oktober 2022 -  9e jaargang  nr. 5 

Van het bestuur            Jan Boele, voorzitter 
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is ongeveer bekend wat de Rabo ClubSupport-actie voor ons heeft 

opgeleverd. We zijn benieuwd! Deze middelen willen we graag gebruiken om de digitalisering van onze collectie ver-

der uit te bouwen.  

We kunnen een forse verzwaring van de energiekosten voor Het Voorhuis verwachten nu de prijzen ook voor ons zijn 

gestegen. We denken met elkaar na over de maatregelen die we kunnen nemen om energie te besparen. Heeft u sug-

gesties? Deel ze met ons.  

Na een succesvolle Open Monumentendag en de daaraan voorafgaande Klassendag gaan we het winterseizoen in. On-

ze nieuwe expositie IJspret helpt dat gevoel te versterken. Natuurlijk hebben we ook weer een mooi lezingenseizoen 

voor de boeg. De eerste lezing is op donderdag 27 oktober in Wijngaarden. U leest er hieronder meer over. Graag 

ontmoeten we u en jou de komende tijd in Het Voorhuis of tijdens een lezing. 

 

Uitnodiging lezing 27 oktober 2022           Caroline Kok-Goedee, lezingencommissie 

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 27 oktober 2022  

(4e donderdag) in ‘t Wingerds Hof, Dorpstraat 31, 3366 BD Wijngaarden. 

Aanvang 20.00 uur.  
 

Het onderwerp voor deze avond is:  

Mijn leraar vertelde eens   

en andere mooie verzamelde verhalen en uitspraken.  
 

Welke woorden bent u nooit vergeten van uw juf, meester, leraar of hoogleraar? 

Welke wijze lessen zijn u bijgebleven, welke vermakelijke voorvallen in de 

klas? Jaap Toorenaar vroeg het tienduizenden Nederlanders en selecteerde de 

mooiste inzendingen. Zo ontstond deze kleine geschiedenis van ons onderwijs, 

met schoolverhalen die het verdienen bewaard te blijven. Ze nemen u mee naar 

de leslokalen van uw jeugd en blijven leuk en leerzaam, ook voor de leerkracht 

van vandaag!  
 

De heer Toorenaar zal, als de tijd het toelaat, ook nog heel kort aandacht beste-

den aan zijn boek Hoe verzinnen ze het, bedenkers van onvergetelijke reclames 

aan het woord. Bijvoorbeeld: welke woorden uit de reclame hebben de Dikke 

Van Dale gehaald?  

Na afloop zal er zeer waarschijnlijk de mogelijkheid zijn om een exemplaar van 

bovengenoemd boek en het boek Mijn vader zei altijd en/of Mijn moeder zei 

altijd te kopen en te laten signeren! 
 

Het bestuur hoopt u op 27 oktober 2022 te mogen begroeten.  

 

 

 

De heer Jaap Toorenaar, reclame-
maker en publicist, is deze avond 
onze spreker. Hij is mede-bedenker 
van de Calvé-pindakaas-commercial 
met Evert van Benthem. Van zijn 
hand zijn ook slogans als ‘Een beter 
milieu begint bij jezelf’.  
Eerder verschenen de bloemlezin-
gen Mijn moeder zei altijd (2015) en  
Mijn vader zei altijd (2017), met de 
mooiste uitspraken van onze ouders 
en grootouders. 

De toegang voor leden is gratis. Ook niet-leden 

zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00. 



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. 

Welkom in Museum Het Voorhuis IJspret tot 28 januari 2023             Karin Oskam-Kuiper 

In ons museum is het vanaf 24 september al echt winter met de 

expositie IJspret. De schaatsen zijn uit het vet gehaald en de koek- 

en zopiekraam is ingericht. Uit privécollecties en door de verschil-

lende ijsclubverenigingen uit de Binnenwaard is fotomateriaal be-

schikbaar gesteld. Er zijn prachtige oude schaatsen, sleeën en me-

dailles te zien.  

In de opkamer is de film van de automolentocht van 1963 te zien: 

een historische dag in de geschiedenis van de Molentochten. Het 

ijslandschap, vroeger soms elke winter te ervaren, zal de harten van 

veel liefhebbers stelen. Als het vriest, ontdooit de Alblasserwaarder! 

De expositie IJspret is onderdeel van een gezamenlijke expositie Sporen in de Waard in samenwerking met museum 

De Koperen Knop en Werelderfgoed Kinderdijk. In de Knop is aandacht voor het ontstaan en de ontwikkeling van het 

landschap en in Kinderdijk voor het water-, molen- en rietlandschap. Ook zeker de moeite waard om te bezoeken. 

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: 
27 oktober      Lezing Jaap Toorenaar Mijn leraar vertelde eens 
18 november    Concert Flutamuze in Het Voorhuis 
24 november    Lezing door Arie van Dijk  
Vanaf 10 december  Kerstsfeer in Het Voorhuis 

Locatie lezingen najaar 2022: 
‘t WingerdshofWe denken aan houten 
roeden en ( liefst de oude) houten gordij-

Flutamuze in museum Het Voorhuis vrijdag 18 november 2022       
Traditiegetrouw komt Ensemble Flutamuze in november met het hele ensemble 

naar Museum Het Voorhuis om een concert te geven van ongeveer 60 minuten, 

waarbij de hoofdrol is weggelegd voor het Blokfluitkwartet, dat veel nieuws te 

bieden heeft, maar ook de strijk- en tokkelinstrumenten worden niet vergeten.  

Na een afwezigheid van 2 jaar in verband met de coronapandemie brengen zij dit 

keer een afwisselend programma dat de titel meekreeg: Klankkleuren: ‘Van hier … 

naar daar. Een internationaal programma met muziek uit de Renaissanceperiode, 

de Barok, Volksmuziek uit diverse landen en licht Klassieke stukken zal te horen 

zijn zoals u dat gewend bent van Flutamuze.  

De basis bestaat uit het blokfluitkwartet met blokfluiten in alle maten en soorten: 

van sopranino tot contrabasblokfluit. Blokfluitkwartet, strijktrio en -kwartet en 

diverse combinaties met viola da gamba en gitaar, maar ook de nyckelharpa zal 

weer te beluisteren zijn. Dit alles bij en door elkaar zal weer voor veel afwisseling 

zorgen. De presentatie is ook nu weer in goede handen bij Anica van Ameijde. 

En …er wordt vooral weer veel plezier gemaakt bij het musiceren! Kortom: er is 

veel te zien, te horen en te beleven bij Flutamuze. 
Inloop  vanaf 19.30 uur, concert van 20.00 - 21.00 uur, na afloop is er gelegenheid 

de   instrumenten te bekijken en de musici te spreken. 

Reserveren is noodzakelijk via secretariaat@binnenwaard.nl of 0184-692430.  

Entree:  € 10,00 p.p. inclusief 2 consumpties. 

Flutamuze 
Wil de Wijs: Blokfluiten en Viola da 
gamba 
Tim de Wijs: Blokfluiten, Viool en  
Nyckelharpa 
Hanneke Schalkoort: Blokfluiten 
Jeroen van Ameijde: Blokfluiten en  
Theorbe 
Anica van Ameijde: Viool 
Anne Dekker: Viola da gamba 
Johan van Middelkoop: Gitaar 

40 jaar Historische Vereniging Binnenwaard  1983–2023                     Eerste aankondiging 
Volgend jaar willen we in oktober en november per dorp een fotoavond organiseren 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.  

Informatie en aanleveren foto’s en/of filmmateriaal bij ons bestuurslid Wim Breedijk, Tielmanstraat 16, 2973 AS Mole-

naarsgraaf. Telefoonnummer 06-40305005. E-mail: wbreedijk@binnenwaard.nl.  

mailto:secretariaat@binnenwaard.nl

