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NIEUWSBRIEF 
Jaargang 13, nummer 1, maart 2017 

 

 

MUTATIES BESTUUR 
In de ledenvergadering van 23 februari is Gerrit de Bruijn benoemd als nieuw bestuurslid in de functie 
van penningmeester, Corry Sparnaay en Ad Krijgsman zijn met instemming van de vergadering 
herkozen.  
 

EXPOSITIE WIND, WATER EN WIEKEN  
De expositie Wind, water en wieken is nog te zien tot en met 20 mei. Samen met de Stichting 
Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, kortweg SIMAV, is deze bijzondere 
expositie tot stand gekomen. De tentoongestelde voorwerpen komen uit de verzameling van de SIMAV, 
verder is er een molen te zien gemaakt door de heer Jan van de Giessen uit Giessen-Oudekerk. Bij velen 
bekend als Jan Antiek.  

 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
Ook voor 2017 zijn er weer sprekers gevonden die over veel verschillende onderwerpen gaan vertellen. 
De volgende lezingenavonden zijn gepland:  
23 maart, woensdag 19 april, 28 september, 26 oktober, 23 november.  
Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer een excursie georganiseerd. Op 23 mei gaat de reis naar het oude 
vestingstadje Heusden. Er wordt nog hard gewerkt aan de invulling van deze dag.  

 
KRONIEK 
Bij de redactie van de Kroniek kwamen vragen binnen van mensen die met dyslexie te maken hebben, 
het vorige lettertype gaf problemen. De kroniek is daarom deze keer bij wijze van proef in een ander 
lettertype uitgevoerd. Graag horen wij uw mening over de leesbaarheid. Dat kan via het secretariaat 
secretariaatgvgs@gmail.com of telefonisch 0184-651577 
 

OPROEP 
Voor het museum kunnen wij nog enkele suppoosten gebruiken, voor één middag in de maand kunt u 

ons al helpen om bezoekers welkom te heten en rond te leiden of koffie te schenken. Het is leuk om de 
bezoekers te vertellen over alles wat er bij ons te zien is en ook van hen te horen wat men vaak zelf nog 
weet van het leven in de Waard in vroeger tijd. 
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. Of misschien kent u iemand die dit een leuke klus zou vinden dan horen wij dat ook graag. 
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 
Ook dit jaar is er weer de Rabobank Clubkas Campagne, wilt u wanneer u lid bent van de Rabobank 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden op onze vereniging stemmen? Leden van de bank ontvangen voor de 
stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 28 maart t/m 
dinsdag 11 april kunt u een stem uitbrengen via de stemsite. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan 
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maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Alvast dank voor uw steun, 
wij kunnen het goed gebruiken. 
 

MUTATIES LEDENBESTAND 
Enige tijd gelden is de heer baron de Vos van Steenwijk, afgetreden als commandeur van Schelluinen, en is 
Ds.B.F. baron van Verschuer voor hem in de plaats gekomen.  
Als Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen heten wij hem van hartelijk welkom in 
Schelluinen en binnen de vereniging. 

 
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: 
Fam. Post: Diverse papieren oorlogsjaren van de heer A. Post. O.a. brief prins Bernhard (NBS) en brief 
M.W. Schakel (Jan Snor). 
N.N. : 5 rijwielbelastingplaatjes. 
Fam. Van Stigt, Slikkerveer: klein kop en schoteltje van. P. Regout, bouwtekening van Lancaster. 
Mevr. T. Heindijk, Oostvoorne: bord + kom P. Regout, lepeltje Amalia. 
Fam. A. Korevaar, Giessenburg: doos met blikken treinen en rails, blokkendoos met blokjes van steen. 
Fam. Van der Vlies-Heikoop, Giessenburg: bankschroef (examenwerkstuk 1954-1955), vlooienspel, 4 
haakjes, zilverkleurig kokertje, borduurlap. 
De heer C. Klop, Hardinxveld-Giessendam: oud gereedschap. 
De heer W. van Genderen, Giessenburg: doosje met lettertjes en stempels. 
Mevr. M. de Nijs-Zwijnenburg, Giessenburg: oude naaidoos met inhoud, bakeliet jodium buisje. 
Fam: Hoogeveen, Giessenburg, nest schaaltjes van P. Regout. 
De heer van Camp, Gorinchem: diverse artikelen m.b.t. Oranjehuis. 
 
 

Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
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