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Jaargang 13, nummer 2, juni 2017 

 

 

VAN HET BESTUUR 

Onlangs is de entree van het museum aangepast om de rolstoel toegankelijkheid te verbeteren. 

Er is een mooie opgang met leuning gemaakt. Ook bezoekers die gebruik maken van een 

rollator kunnen hierdoor het museum veilig en eenvoudig betreden.  

 

EXPOSITIE TE KUNST EN TE KLEUR 

Onder grote belangstelling is op zaterdag drie juni onze nieuwe tentoonstelling Te Kunst en te 

Kleur door burgemeester Werner Ten Kate van Giessenlanden geopend. Op de expositie is van 

dertig kunstenaars uit Giessenlanden werk te zien, variërend van schilderijen, beelden, keramiek, 

zilver- en knipselwerk. Alle kunstwerken hebben betrekking op de natuur en het leven in de 

Alblasserwaard maar natuurlijk met extra aandacht voor de gemeente Giessenlanden. Speciaal 

voor deze tentoonstelling is een kleurboek voor volwassenen gemaakt. Een boek met foto’s uit 

alle dorpen van de gemeente Giessenlanden die als voorbeeld dienen voor de in te kleuren 

platen. Een echt collectors item! Natuurlijk te koop in het museum, voor slechts €9,95. Ook te 

koop bij verschillende winkeliers in de gemeente. De tentoonstelling is te zien tot en met 26 

augustus. 

 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 

Met de excursie naar Heusden is een einde gekomen aan het programma voor het winter en 

voorjaarsseizoen. Op 28 september gaan we weer van start met onze activiteiten. Op 26 oktober 

en 23 november zijn dan alweer de laatste lezingen van dit jaar gepland. Noteer de data alvast 

in uw agenda! Voor seizoen 2018 is het bestuur alweer druk met de voorbereidingen. 

 

EXCURSIE  

Op 23 mei ging de reis naar het oude vestingstadje Heusden. In het museumcafé van het 

Gouverneurshuis stond de koffie al voor ons klaar. Vanzelfsprekend met iets lekkers erbij. Na 

een boeiende rondleiding door het museum werd de lunch gebruikt bij Bakkertje Deeg. Deze 

bakkerij is ook gedeeltelijk als museum ingericht. Daarna een wandeling met gids door het oude 

stadje waarbij natuurlijk ook veel wetenswaardigheden verteld werden. Ter afsluiting van deze 

mooie dag was er nog koffie of een drankje in het Gouverneurshuis.   

 

KRONIEK 

De Kroniek van maart is bij wijze van proef in een ander lettertype verschenen om de 

leesbaarheid voor mensen met dyslexie te verbeteren. Het vorige lettertype gaf wat problemen. 

Omdat de binnengekomen reacties positief waren is besloten om voortaan dit lettertype te 

gebruiken. Met dank aan iedereen die zijn mening heeft gedeeld met de redactie en het 

bestuur. 
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OPROEP 

U zult wel denken ‘hebben ze nou nog niet genoeg suppoosten’? Alweer een oproep in de 

nieuwsbrief. 

Maar ja wij kunnen inderdaad nog enkele suppoosten gebruiken, wie weet kent u iemand die dit 

werk leuk vindt om te doen. Of kom zelf eens kijken hoe alles in zijn werk gaat in het museum, u 

bent van harte welkom om een middagje mee te lopen. Met één middag in de maand zijn we al 

geholpen. U kunt bezoekers welkom heten en rond leiden of koffie schenken, er is genoeg te 

doen. Om de vereniging en het museum met regelmaat onder de aandacht te brengen in de 

lokale pers zijn we ook nog steeds geholpen met iemand die wat tijd beschikbaar heeft om deze 

contacten te onderhouden. Heeft u kennissen, kinderen of kleinkinderen die dit een leuke klus 

zouden vinden dan horen wij dat graag. Ook het schrijven van artikelen voor de website zou tot 

de mogelijkheid behoren. Idee voor studenten journalistiek?  

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  

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

De Rabobank Clubkas Campagne heeft ons ondersteund met een bedrag van € 293,22. Wij 
kunnen het goed gebruiken. Dank dat u op ons gestemd heeft.  

 

MUTATIES LEDENBESTAND 

Er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe leden bij gekomen.  
 
WEBSITE MUSEUM EN VERENIGING. 

Neem eens een kijkje op onze site. Het adres is www.museumhetreghthuys.nl .  

Ook de website van de vereniging is vernieuwd. 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. N. Kuijt, Giessenburg: naaigerei, pakjes naalden, kaartjes stopwol, enz. 
De heer P. Meerkerk, Sliedrecht: achterraampje van koets. 
De heer K. Verbaan, Noordeloos, 2 schilderijen Peursumse melkfabriek. 
Mevr. van Kammen, Giessenburg: oude kranten en boekjes koninklijk huis. 
De heer A. van Camp, Gorinchem: div. oranje artikelen. 
Mevr. A. Trappenburg, Giessenburg oorkonde koninklijke onderscheiding  A. Trappenburg-
Kooijman. 
 
Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
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