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Van het bestuur
Ook in deze nieuwsbrief bruist het weer van de

activiteiten die we de komende tijd ondernemen.

We zijn blij dat ons ledenaantal de grens van 1.000

gaat bereiken en het aantal “Vrienden van Het

Voorhuis” het aantal van 40! Vooral veel jonge

mensen zijn de afgelopen tijd lid geworden. Daarmee

maken we onze vereniging toekomstbestendig en dat

is goed nieuws. Wat zou het mooi zijn als we in 2023,

het jaar waarin we ons 40-jarig jubileum vieren, die

ronde getallen kunnen melden!

Op 11 oktober 2022 namen we een cheque in

ontvangst met het mooie bedrag van maar liefst

€ 633,03. De cheque was gekoppeld aan de actie

Rabo ClubSupport. Maar liefst 237 mensen stemden

op onze vereniging. Daar zijn we heel blij mee.

Jan Boele, Voorzitter

Dankzij deze bijdrage kunnen we de digitalisering

van onze collectie uitbreiden.

Digitaliseren: Als u op www.binnenwaard.nl naar

Collecties gaat en daarna op Depot klikt, krijgt u

de resultaten van de digitaliseringswerkzaam-

heden tot nu toe in beeld.

Lezing
Spreker is de heer Arie van
Dijk, bestuurslid van de
Historische Vereniging
West-Alblasserwaard. Arie
heeft al eerder lezingen
voor onze vereniging
gehouden. Het onderwerp
van vanavond is een
module uit de cursus
Waard om te Weten,
waarvan Arie een van de
docenten is.

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing op donderdag 24 november

(LET op: 4e donderdag van de maand) in ’t Wingerds Hof, Dorpsstraat 31 te

Wijngaarden. Aanvang: 20.00 uur

Het onderwerp voor deze avond is: 

Leefbaar Laagland, de bewoningsgeschiedenis van de Alblasserwaard. 

Waarmee verdienden mensen vroeger hun dagelijks brood? Welke beroepen

waren vroeger belangrijk? Wat waren voorheen de belangrijkste middelen van

bestaan in de dorpen en steden?

Arie bespreekt de periode van ontginning en poldervorming in de middeleeuwen

tot heden. De ligging van de streek in een delta van belangrijke rivieren en vele

watersnoden die het gebied teisterden, zijn van grote invloed geweest op de

bewoningsgeschiedenis en de ontwikkeling van de middelen van bestaan.

Het bestuur hoopt u op 24 november 2022 te mogen begroeten. Ook niet-leden

zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00.

Caroline Kok - Goedee



Workshop Borduren 8 december 2022Annely Vos geeft in museum Het 
Voorhuis een workshop Borduren.  
Het thema is: Datum 

Tijd 

Plaats 

Kosten 

Aanmelden 

Verzoek 

Donderdag 8 december 2022.
Inloop vanaf 13.00 uur. 
Workshop van 13.30 - 16.00 uur. 
Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 te
Bleskensgraaf.
€ 20,00 inclusief glazen potje, stof en patroontje,
drie consumpties en bezichtiging van de expositie
IJspret. Contant afrekenen met gepast geld s.v.p.
De plaatsen zijn beperkt, max. 20 personen.
Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 26
november 2022 via c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl of
telefoon 0184-641293.
Zelf meenemen: naaigerei en borduurgaren.

Laat het lichtje schijnen

Nu ook de geboortekaarten 
online

Naast de trouw- en rouwkaarten die u al
eerder via internet kon raadplegen, zijn
nu ook de geboortekaarten digitaal
beschikbaar. Helaas niet alle kaarten. In
verband met de privacy wetgeving zijn
slechts die kaarten beschikbaar die
ouder zijn dan 70 jaar. Alle andere zijn
van te recente datum.

Neem eens een kijkje via onze website
www.binnenwaard.nl en kies de optie
Collecties. Onderaan vindt u dan Archief
geboortekaarten.

Agenda

18 november 2022
MUZIEKENSEMBLE 
FLUTAMUZE IN HET 
VOORHUIS 

24 november 2022
LEZING ARIE VAN DIJK 

8 december 2022
BORDUURWORKSHOP IN 
HET VOORHUIS

Vanaf 10 december 2022
KERSTSFEER IN HET 
VOORHUIS

17 december 2022
LIVE KERSTMUZIEK,  
BISSCHOPSWIJN EN 
CHOCOLADEMELK

24 december 2022
HET VOORHUIS IN 
KAARSLICHT

31 december 2022
OLIEBOLLEN BIJ  DE 
KOFFIE

19 januari 2023
LEZING, LOCATIE 
HET DORPSHUIS IN 
OTTOLAND

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.

40 jaar Historische Vereniging Binnenwaard 1983–2023

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 Molenaarsgraaf. Telefoonnummer

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

Corrie Vink - Versteeg

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 koeken zopiekraam is ingericht. Uit privécollecties en door de verschillende ijsclubverenigingen
uit de Binnenwaard is fotomateriaal beschikbaar gesteld. Er zijn prachtige oude schaatsen, sleeën en medailles
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!

Annette Klop

mailto:c.a.vinkversteeg@kpnmail.nl

