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EXPOSITIES IN HET MUSEUM
Tot en met zaterdag 7 januari a.s. is de expositie “MODE EN TEXTIEL VAN VROEGER” nog
te zien. Deze mooie expositie toont zowel onder- als bovenkleding en overige accessoires
uit de jaren van voor de oorlog. Voor de ouderen onder ons een blik van herkenning, voor
de jongere generatie verbazing hoe men vroeger toch zoiets kon aantrekken.
Vanaf zaterdag 21 januari komt er een nieuwe expositie “Wind, water en wieken”
De SIMAV (Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) bestaat
60 jaar. Ter gelegenheid hiervan zal in het museum een expositie gewijd worden aan de
molens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De expositie duurt t/m 20 mei.
Ook dit is weer een aanrader!
KUNSTENAARS GEZOCHT
Na de expositie over de molens zal in het museum een expositie gehouden worden over
kunst met als titel “ZET GIESSENLANDEN IN KLEUR”. We zijn daarom op zoek naar
kunstenaars die wonen in de gemeente Giessenlanden en één of twee kunstwerken
hiervoor kunnen aanleveren. Bent u zelf een kunstenaars of kent u iemand die kunst maakt
uit Giessenlanden, meld het ons zodat we met u of met haar/hem contact kunnen
opnemen.
BONNEN SLAGERIJ BOUTER
Graag brengen we nog eens de bonnen van slagerij Bouter onder de aandacht. Slager
Bouter betaalt ons 1% van het aankoopbedrag van de bon. Gemiddeld per jaar levert dat
de vereniging zo’n € 200,00 op. Mocht u nog niet meesparen, u kunt uw slagersbonnen
afgeven bij één van de bestuursleden of deponeren in de melkbus in het museum.
ACTIVITEITENPROGRAMMA
Voor het eerste kwartaal van 2017 zijn de volgende lezingenavonden gepland:
26 januari: lezing over een zeer avontuurlijke reis door dhr. C. Terlouw uit Vianen,
23 februari: jaarvergadering met aansluitend weer een fotopresentatie van Piet Schreuders,
23 maart: de historie van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wat betreft de waterhuishouding
door de heer D. Kanters.
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MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, de heer G. de Bruijn uit
Schelluinen en de heer F. aan de Wiel uit Giessenburg.
Hartelijk welkom als lid van onze vereniging en wij hopen u te mogen ontmoeten op onze lezingen
en in het museum.
WEBSITE MUSEUM EN VERENIGING.
Regelmatig is er nieuws te vinden op de website van het museum www.museumhetreghthuys.nl of
van de vereniging www.geschiedkundigevereniging.nl. Blijf op de hoogte en bezoek onze sites
regelmatig.
STIJLKAMER
In november en december heeft de stijlkamer in het museum een opknapbeurt ondergaan. Het
plafond is vernieuwd, de muren zijn gestuukt en de verlichting verbeterd. Ook is de opstelling wat
veranderd. Een goede reden om het museum weer eens te komen bekijken en de vernieuwde
stijlkamer te bewonderen.

ONTVANGEN GOEDEREN
Regelmatig ontvangen wij goederen voor de vereniging of voor het museum waar wij u zeer
erkentelijk voor zijn. De goederen die we willen houden worden vermeld in de nieuwsbrief.
Goederen die niet gebruikt kunnen worden, worden – in overleg met de gever – teruggegeven of
vernietigd. Materialen die voor het museum bestemd zijn, worden soms direct tentoongesteld,
maar soms ook opgeslagen, zodat ze later bij een wijziging in de opstelling van de collectie of voor
een expositie gebruikt kunnen worden.
In de afgelopen maanden zijn in het museum de volgende goederen ontvangen van:
Fam. W. Muilwijk, Giessenburg: zendingsbusje GZB, oranjekalender
Mevr. C. de Hoop-Verhoef, Schelluinen: gehaakt poppenmutsje, orgelkleed, kant, div.
handwerkboeken, zwart keeperband.
Mevr. A. Trappenburg, Giessenburg: Nederlands volksliederenboek.
Dhr. W. van Genderen, Giessenburg: 2 boekjes handleiding autogeen lassen.
Mevr. A. Troost, Papendrecht: 3 kaarten koninklijk huis.
Dhr. A. van Camp, Gorinchem: tinnen bord, tinnen hanger, gebloemde kruik, geschulpt bord, 3
tegels + overige oranje spullen.
Dhr. A. Harrewijn, Giessenburg 4 boeken Karl Maij, Boek Prins Bernhard, boek Ada Verrips.
Mevr. Hartkoorn, Giessenburg: 3 boekjes uitgegeven door Hist. Vereniging H’veld-Giessendam.
Fam. Van Stigt, Slikkerveer: schaal Petrus Regout.
Dhr. F. Hamerpagt, Giessenburg: oud fototoestel, koperen blaker (snotneus)
Mevr. B. Ouweneel, Alblasserdam: vitrinekast, kinderspeelgoed, poppenwagentje, div. boekjes,
grote hand gesmede spijker, zilveren ringetje.
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!

HET BESTUUR WENST U GOEDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2017
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