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VAN HET BESTUUR
Het bestuur probeert ieder jaar een renovatie binnen het museum uit te voeren. Zo is vorig jaar
de stijlkamer opgeknapt en is onlangs de entree van het museum aangepast om de rolstoel
toegankelijkheid te verbeteren. Dit kon mede gerealiseerd worden door donaties van
landschapsbeheer en de RABO bank clubkas campagne.
Binnenkort wordt de trap in het museum van nieuwe vloerbedekking voorzien, ook zal er
schilderwerk langs de trap uitgevoerd worden.
EXPOSITIE VAN KLOS TOT KANT
Op vrijdagavond acht september werd de nieuwe tentoonstelling van Klos tot Kant geopend
door Romy van Houwelingen (kleindochter van Thea van Houwelingen, de leidster van de
Giessenkanters). Deze expositie laat zien hoe er met verschillende kantklos technieken prachtig
kant gemaakt kan worden. Ook zullen er regelmatig dames van de Giessenkanters, een groep
van kantklossers uit Giessenburg en omgeving, aanwezig zijn om een kantklosdemonstratie te
geven. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
ACTIVITEITENPROGRAMMA
Na een mooie zomer gaan we op 28 september weer van start met de lezing ‘eenmaal,
andermaal, verkocht’ deze lezing wordt gehouden door een veilingmeester. Op 26 oktober gaat
de lezing over de Gouden Koets en op 23 november over de Beeldenstorm. Voor seizoen 2018
is het bestuur alweer druk met de voorbereidingen.
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 foto commissie 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, registreert en archiveert nieuw aangeboden foto’s,
is gestart om foto’s op de website te plaatsen, beantwoordt veel 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
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MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, de heer F. van
Houwelingen uit Giessenburg en de heer van Bennekom uit Sleeuwijk. Hartelijk welkom en wij
hopen u te ontmoeten op onze lezingen en in het museum.
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: geeft het aan ons door.
WEBSITE MUSEUM EN VERENIGING.
Neem eens een kijkje op onze site. Het adres is www.museumhetreghthuys.nl .
Website van de vereniging is www.geschiedkundigevereniging.nl
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:
Mevr. M. de Nijs Zwijnenburg, Giessen-Oudekerk: verpleegsterszandloper, oranjespeldje, bruine
sjaal met franje, 2 kop en schotels Ter Uwer Verjaardag S. Markus en L. Zwijnenburg.
Fam. Rietveld - Verheij, Giessenburg: foto´s en boekje graanmaalderij “ De Samenwerking”
Mevr. Toxopeus, Giessen-Oudekerk: div. boeken
Mevr. M. van Bruggen – van Vianen, Giessenburg: 2 grote apothekersflessen + 2 kleine
medicijnflesjes met etiket, A.C. Boot.
Mevr. Van de Vlies – Heijkoop, Giessen-Oudekerk: 2 mappen over de Betuwelijn, handboek
soldaat, 2 stukken zeep, rood band, zak met gordijnringen, trechter, kindernaaimachine met
verpakking, fornuisje met toebehoren, blikken spaarpotje, groene spaarpot, 1 paar zwarte
kinderschoentjes, groene deurkruk, 2 groene schuifsluitingen, meetlint, porseleinen
stroomgeleider, liederenbundel, 2 oude boekjes.

Alle gulle gevers: Hartelijk dank!
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