NIEUWSBRIEF
Jaargang 13, nummer 4 december 2017

VAN HET BESTUUR
Aan het einde van 2017 heeft het bestuur een laatste renovatie kunnen realiseren. De trap in
het museum is van nieuwe vloerbedekking voorzien, en er is schilderwerk langs de trap
uitgevoerd. Alle tentoongestelde voorwerpen hebben weer een mooie plek gekregen.
EXPOSITIE VAN KLOS TOT KANT
Deze druk bezochte expositie is nog tot en met zes januari te zien. Leuk om alle enthousiaste
reacties van de bezoekers te horen, vooral omdat de dames van de Giessenkanters, een groep
van kantklossers uit Giessenburg en omgeving elke woensdag- en zaterdagmiddag aanwezig
zijn, is deze expositie een groot succes. Zij laten zien hoe het prachtige kant gemaakt wordt en
kunnen er alles over vertellen. Het bestuur is de Giessenkanters dan ook heel dankbaar voor
hun aanwezigheid.
EXPOSITIE WATERSNOODRAMP
Onze nieuwe expositie heeft als onderwerp de Watersnoodramp van 1953 en dan met name de
ramp zoals die zich in de Alblasserwaard voltrok. Te zien zijn bijzondere foto’s en voorwerpen
uit deze periode. Van het Watersnoodmuseum uit Ouwerkerk krijgen we veel stukken in
bruikleen. De expositie met de naam “Water in de waard” is te zien vanaf 20 januari tot en met
28 april.
ACTIVITEITENPROGRAMMA
De lezingen van 2017 werden over het algemeen goed bezocht, ook voor 2018 is er weer een
gevarieerd lezingenprogramma opgesteld. De lezingen zijn gepland op 25 januari, 22 februari
de ledenvergadering, 22 maart, 19 april, 27 september, 25 oktober en 22 november. De
jaarlijkse excursie is op donderdag 17 mei, wij bezoeken dan het stadje Geertruidenberg.
Zie ook de bijgevoegde flyer met daarop alle lezingen en exposities van 2018.
JUBILEUM
In 2018 is het alweer 40 jaar geleden dat de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en
Schelluinen werd opgericht. Natuurlijk wil het bestuur dit gedenkwaardig moment niet zo maar
voorbij laten gaan. Op zaterdag 20 oktober is er in De Til een feestelijke dag voor alle leden en
genodigden. Het wordt een gezellige dag met allerlei leuke activiteiten, een lekkere lunch,
mooie muziek en vooral de gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten.
Voor een onderdeel uit het feestprogramma zijn wij nog op zoek naar foto’s uit onze dorpen
van bijzondere mensen, gebeurtenissen, gebouwen, natuur en andere leuke onderwerpen uit
de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hebt u nog foto’s uit die tijd en wilt u die met ons delen
dan kunt u ze tijdens de openingstijden afgeven in het museum. De foto’s worden dan door ons
gescand en u krijgt ze natuurlijk weer terug.
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MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, de heren M. Boer en
H.L. Glerum beiden uit Giessenburg.
Hartelijk welkom en wij hopen u te ontmoeten op onze lezingen en in het museum.
OPROEP
In het museum wordt veel werk verricht door een enthousiaste groep vrijwilligers. Maar er zijn
inmiddels binnen enkele commissies wat mensen gestopt met het werk en daarom zou
versterking heel fijn zijn. Met name voor de textielcommissie en voor de fotocommissie zijn we
op zoek naar collega’s. De textielcommissie zorgt voor registratie van alle binnengekomen
textiel, reinigt en repareert indien nodig, en bewaakt daardoor de kwaliteit van de collectie. De
fotocommissie beheert het hele fotoarchief. Zij registreert en archiveert nieuw aangeboden
foto’s en is gestart om foto’s op de website te plaatsen, Tevens beantwoordt ze vragen van
leden en belangstellenden uit het hele land over mensen, gebouwen en gebeurtenissen die op
de oude foto’s te zien zijn. Kortom een breed takenpakket. Ook suppoosten zijn nog steeds
welkom. Benader één van de bestuursleden of kom op zaterdag of woensdag even langs in het
museum. Meer informatie of aanmelden kan natuurlijk ook via het secretariaat.
secretariaatgvgs@gmail.com
VERZAMELEN!
In mei 2018 start een expositie in het museum met de naam VERZAMELEN. We bieden dan
verzamelaars de kans om hun verzameling eens aan anderen te laten zien. We zoeken daarom
dus verzamelaars. Verzamelt u iets bijzonders of iets aparts, meld u aan. Weet u iemand die
een leuke verzameling heeft: geef het aan ons door.
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. Slob-Beverloo, Giessenburg: 3 schilderijtjes, 1 oud servies.
Mevr. De Zeeuw, Groot Ammers: boek over de moord van Giessen Nieuwkerk.
Fam. Van Stigt, Slikkerveer: rijstbol.
Mevr. Van der Pijl, Nieuwendijk: 1 glas Willen Alexander, 1 beker Juliana en Bernhard, 1 lepeltje
Wilhelmina (halve gulden).
Mevr. C. Huisman, Werkendam: 2 oranje bekers.
Mevr. M. Hartog, badhanddoek Beatrix 1980.
Fam. L. de Man, Amstelveen: aardewerk asbakje Schelluinen.
N.N., kinderserviesje “Nijntje” in doos; ganzenbordspel; theelicht +theepot Art Deco.
Fam. J.W. de Jong, Giessenburg: kegelspel, 2 bouwdozen, 1 houten piramide.
Dhr. H. de Bruin, Wassenaar: klompje souvenir Giessen Nieuwkerk, map met aquarellen, kopje
met schoteltje (Maastricht), 2 theelichten, zilveren theezeefje, tabaksdoos pijpenbakje,
ingelijste oorkonde A.D. de Bruin.
Dhr. A. Schakel, Hardinxveld Giessendam: Houten prijzenkastje van mannenkoor Zang en
Vriendschap uit Giessen Nieuwkerk.
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!
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