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MUTATIES BESTUUR
Helaas is het herstel van Anneke de Zwart niet zo gelopen als gehoopt en heeft zij zich toch
genoodzaakt gezien om te stoppen als penningmeester. Het bestuur dankt haar voor haar
doorzettingsvermogen en inzet en heeft alle begrip voor haar beslissing om zich terug te
trekken uit het bestuur. De heer Gerrit de Bruijn is bereid gevonden om per 1 juli gedurende een
half jaar als waarnemend penningmeester te gaan functioneren.

EXPOSITIE MAASTRICHTS AARDEWERK: KINDERSERVIESJES
Tot 21 augustus is er de expositie van kinderserviesjes van Maastrichts aardewerk.
De collectie is eigendom van Hans en Marianne Meulman. Hans is oud voorzitter van de
Vereniging Maastrichts Aardewerk en beiden zijn fervente verzamelaars. De expositie toont
topstukken uit zijn verzameling van onder andere de bekende aardewerkfabriek van Petrus
Regout.

DE NIEUWE EXPOSITIE.
De expositie commissie is alweer volop bezig met de voorbereidingen want vanaf 3 september
is er een bijzondere expositie te zien in het museum. Deze zal gaan over kleding en textiel uit
vroeger tijd. Alle materialen, kleding en voorwerpen komen deze keer uit de eigen collectie en
geven een goed beeld van de mode en de gebruiken uit het begin van de vorige eeuw.
Een aanrader!

ACTIVITEITENPROGRAMMA
Voor 2016 zijn nog de volgende lezingenavonden gepland:
22 september, 27 oktober, 24 november.
De excursie naar Den Bosch werd gehouden op 7 juni. Alle deelnemers hebben deze dag als een
bijzonder dagje uit ervaren. De start met een Bossche Bol was natuurlijk al een goed begin.
Daarna de rondleiding in de St.-Jans Kathedraal met begeleiding van deskundige gidsen en
gevolgd door een heerlijke lunch. Tot slot nog de stadswandeling met speciale aandacht voor
Jeroen Bosch en ook hier weer met volop uitleg door enthousiaste gidsen. Tijdens de
afsluitende koffie was er genoeg om over na te praten.
HERHAALDE OPROEP
Enkele suppoosten zijn gestopt met hun activiteiten, het wordt met de huidige bezetting TE
krap om alle middagen in te vullen. We zoeken daarom nog steeds ondersteuning. Voor één
middag in de maand kunt u ons al helpen.
Ook de schoonmaakploeg kan wel wat versterking gebruiken. Een keer per maand wordt er
schoongemaakt. Vindt u het leuk om met elkaar het museum in tip top conditie te houden dan
horen wij dat graag. Vele handen maken licht werk.
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Altijd al redacteur willen worden? Om de activiteiten van de vereniging en van het museum
regelmatig onder de aandacht te brengen in de lokale pers zijn we op zoek naar een collega
voor de pr. commissie die hiervoor de regie in handen wil nemen.
Meldt u daarom aan. Benader één van de bestuursleden of kom op zaterdag of woensdag even
langs het museum.
Meer informatie of aanmelden kan natuurlijk ook via het secretariaat
secretariaatgvgs@gmail.com

MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, de heer Theo Schermers
en mevrouw P.P. de Groot-Schreuders. 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.
Neem ook eens een kijkje op de site van het museum www.museumhetreghthuys.nl of van de
vereniging www.geschiedkundigevereniging.nl

FLYER VLIEGENIERSMONUMENT
Bijgevoegd vindt u een flyer van het vliegeniersmonument. Elk jaar zijn er kosten voor het
onderhoud van het monument en voor de jaarlijkse bijeenkomst met nabestaanden van de
vliegeniers. De stichting vliegeniersmonument, bestaande uit afvaardigingen van de 3
historische/geschiedkundige verenigingen van Giessenlanden, hebben daarvoor het fonds
VRIENDEN VAN HET VLIEGENIERSMONUMENT opgericht. Voor minimaal € 10,00 per jaar kunt u
VRIEND VAN HET MONUMENT worden. Van harte aanbevolen!

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2016.
Dit voorjaar konden leden van de Rabobank weer stemmen voor een bijdrage van de
clubkasactie. Velen hebben op ons gestemd. De penningmeester ontving van de Rabobank een
bedrag van € 329,02. Hartelijk dank dat u op ons gestemd hebt.

ONTVANGEN GOEDEREN
Regelmatig ontvangen wij goederen voor de vereniging of voor het museum. 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 gebruikt kunnen worden.
In de afgelopen maanden zijn in het museum de volgende goederen ontvangen van:
Mevr. M. de Bruin, Giessenburg: kalender “Da Capo”, Oranjekalender.
J. de Goey, Giessenburg: oude grote pollepel.
Mevr. E. Kloek, Giessenburg: 2 schilderijen+ div. boeken en handwerktijdschriften.
O.B.S Giessen-Oudekerk: oude schoolplaten
Fam. van den Dool, Giessenburg: 2 witte glazen lampenkapjes+div. textiel o.a. 2 nachtzakken.
Mevr. A. Trappenburg, Giessenburg: bijbeltje met gouden slot, houten doosje, tabaksdoosje,
sierkurkje met koordje, sierspeld, hoedenspeld, 2 knopen, div textiel, metalen beursje.
L. van Vliet, Giessenburg: maggifles.
H. van de Wolf, Giessenburg: beursje “Zum Andenken”, letterdoosje.
B. Aantjes, Giessenburg: div. boeken en kinderboeken.
G. Vogel, Gorinchem: 2 oliespuitjes waarvan 1 met opschrift Miele, boekje “In Gorcum gebakken”.
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Fam. G. Muis, Giessenburg: zakagenda 1926, 2 persoonsbewijzen, distributiebonnen, lepeltje
koningin Emma, lepeltje koningin Juliana beide met origineel doosje, 2 dames-bijbeltjes waarvan
1 met gouden slot.
K. Blokland, Giessenburg: asbak A. Blokland graan- en fouragehandel.
W. van Wijngaarden, Giessenburg: 2 blauwe boorden + div. kantjes, 3 kalenders 100 jaar chr.
Onderwijs in Giessenburg. fotokalenders van 1996.
J. van de Wolf, Giessenburg: oude wandtegel.
Mevr. Duijzer- van Asperen, Schelluinen: 3 oranjeboeken.
Mevr. P. Romijn, Rotterdam: 4 babyhemdjes, 2 navelbandjes, 1 babytruitje, 2 gebreide moltons
voor wieg, 1 gebreid poppentruitje.
Fam. Versluis, Giessenburg: div. oude papieren.
M. Rietveld, Giessenburg: oorlogszakboekje A.G. Rietveld, oude stekkerfitting.
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!
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