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VAN HET BESTUUR
In memoriam Corry Versluis.
Op 10 augustus is Corry Versluis -Trapman overleden. Corry is jarenlang zeer actief geweest
voor onze vereniging en in het museum. Naast dat ze een aantal jaren een bestuursfunctie
heeft vervuld, was ze ook een enthousiaste suppoost. Jarenlang knipte ze krantenartikelen
welke betrekking hadden op onze dorpen Giessenburg en Schelluinen uit en archiveerde ze in
de kluis van het museum. Ook als er een bijzondere activiteit was, was Corry altijd paraat. Je
deed nooit tevergeefs een beroep op haar.
Haar werkzaamheden voor onze vereniging heeft ze, ondanks haar ernstige ziekte, tot het laatst
toe volgehouden. Enkele weken voor haar overlijden was ze nog in het museum om de laatste
taken over te dragen. We zijn Corry zeer dankbaar voor al hetgeen zij voor de vereniging en
museum heeft gedaan.
EXPOSITIE MODE EN TEXTIEL VAN VROEGER
Kleding uit vroeger tijd verschilt nogal met de kleding van nu. Zowel boven- als onderkleding
heeft een hele metamorfose ondergaan. Hoe het vroeger allemaal was, is te zien in de nieuwe
expositie. Gebreid ondergoed, open onderbroeken zonder kruis of klep onderbroeken,
borstrokken en jaeger hemden waren lang geleden heel normaal. Door de vrouwen werden
veel mutsen gedragen, zowel van kant als gehaakt. Bij de mannen waren hoeden of petten heel
gewoon. Naast kleding zijn veel accessoires te zien zoals tassen, schoenen, en handschoenen.
Attributen die vroeger gebruikt werden bij het vervaardigen of herstellen van kleding
bijvoorbeeld knopen, sajetkaartjes, klosjes garen, spelden en breinaalden hebben een plaats in
de tentoonstelling gekregen. Maar ook een breimachine, naaimachines en nog veel meer
voorwerpen die gebruikt werden om kleding zelf te maken of te herstellen staan opgesteld. 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.
De expositie zal voor ouderen veel herkenning oproepen. Jongeren kunnen alleen maar
verbaasd zijn hoe het er vroeger op het gebied van kleding aan toe ging.
De expositie start zaterdag 3 september en duurt tot en met zaterdag 7 januari 2017.
ACTIVITEITENPROGRAMMA
Voor 2016 zijn nog de volgende lezingenavonden gepland:
22 september, 27 oktober, 24 november. En alvast voor de agenda van 2017 de volgende
dagen, 26 januari, 23 februari, 23 maart, woensdag 19 april, 28 september, 26 oktober en 23
november.
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OPROEP
We zoeken enthousiaste collega’s voor de groep suppoosten. U wordt natuurlijk ingewerkt op
alle kamers van het museum en u zult merken hoe inspirerend het is om onze bezoekers te
vertellen over alles wat er bij ons te zien is. Voor één middag in de maand kunt u ons al helpen.
Ook de schoonmaakploeg kan extra hulp gebruiken. Iedere laatste donderdagmorgen van de
maand wordt er schoongemaakt. Vindt u het leuk om met een gezellige club collega’s het
museum in tip top conditie te houden dan horen wij dat graag. Vele handen maken licht werk
en voor koffie en thee wordt gezorgd!
Bent u een ervaren stukjesschrijver op facebook of twitter dan is het misschien weer eens wat
anders om teksten te maken voor de plaatselijke kranten, voor zowel de gedrukte als de
digitale versie. Op die manier kunnen wij de activiteiten van de vereniging en van het museum
met regelmaat onder de aandacht brengen in de lokale pers. Wij vertellen u graag meer over de
mogelijkheden, neem gerust contact op met Bert den Boer, voorzitter, of Corry Sparnaay, via
het secretariaat secretariaatgvgs@gmail.com
MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, de heer G. de Bruijn,
mevrouw A. Harrewijn, en de heer C.W. IJzerman.
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
FLYER VLIEGENIERSMONUMENT
In het museum vindt u een flyer van het vliegeniersmonument. Elk jaar zijn er kosten voor het
onderhoud van het monument en voor de bijeenkomst met nabestaanden. Ook voor 2017
hebben al enkele familieleden uit Engeland kenbaar gemaakt graag weer te willen komen voor
de jaarlijkse bijeenkomst bij het monument. 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!
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. van Wijngaarden, Giessenburg: div. Boeken + oorwarmers.
Fam. Copier, Hilversum: albums koninklijk huis; boeken koninklijk huis
Fam. Van Stigt, Ridderkerk: ovale schaal P. Regout 1855-1875; theelichtje aardewerk P. Regout
van voor 1890.
Mevr. A. Trappenburg, Giessenburg: servies P. Regout, glazen karaf, glazen bowlpot met lepel.
Mevr. A. Rietveld-Polak, Hardinxveld-Giessendam: glasservies.
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!
2

