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PENNINGMEESTER

Wij zijn blij om u te kunnen vertellen dat onze penningmeester mevrouw Anneke de Zwart weer zover
hersteld is dat zij heeft aangegeven het penningmeesterschap vanaf januari weer te kunnen gaan
uitoefenen. Wij danken onze oud-penningmeester Dirk Heijkoop voor het waarnemen van de functie.

EXPOSITIE W.G. VAN DE HULST

De tentoonstelling ‘W.G. van de Hulst. Het kind en zijn boek’ is te zien van 14 november tot en met
2 april. De tentoonstelling is samengesteld uit de uitgebreide verzameling van boeken en
verzamelobjecten van Annemarie Fokker uit Hendrik Ido Ambacht.
W.G. van de Hulst was onderwijzer van beroep en schreef ruim 100 kinderboeken, die hun weg
vonden naar miljoenen lezers. Zijn boeken werden vooral in de jaren vijftig van de vorige eeuw zeer
populair en veel gelezen in protestantse gezinnen. Kortom alle gelegenheid om mooie herinneringen
op te halen.
Daarnaast zijn er gedurende de tentoonstelling ansichten en veel verschillende tweedehands boeken
van W.G. van de Hulst voor een kleine prijs te koop in de museumwinkel.

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Ook voor komend jaar is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen
vast te leggen.
Voor 2016 zijn de volgende lezingenavonden gepland:
28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 22 september, 27 oktober, 24 november.
Natuurlijk wordt er in 2016 ook weer een excursie georganiseerd. Meer hierover in de volgende
nieuwsbrief.
Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een aparte flyer gemaakt waarop alle lezingen en de
exposities vermeld worden. Handig voor bij de agenda en de data vrij te houden.
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.
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

1

MUTATIES LEDENBESTAND

In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, mevrouw L. J. Blom en mevrouw
J. Viveen–van Genderen. Beide nieuwe leden hartelijk welkom en wij hopen u te ontmoeten op een
van onze lezingen en in het museum.
NIEUWE WEBSITE MUSEUM EN VERENIGING.
De website van het museum is weer verbeterd. Daardoor is het nog gemakkelijker de website te
bezoeken. Neem eens een kijkje op onze site. Het adres is www.museumhetreghthuys.nl .
De website van de vereniging is nog in behandeling. In 2016 hopen we de vernieuwde versie ook in
gebruik te nemen.

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:
Fam. Bosboom, Breda: 2 potjes met deksel, donker groene vaas Wilhelmina, 2 bekers
Juliana+Bernhard, 2 presspapiers Willem Alexander en Maxima, Goudengeldstuk van chocolade.
Mevr. C.. Sparnaay, Schelluinen: Boek Goudse pijpenmakers.
De heer P. Meerkerk, Giessenburg: 4 grote blikken, naaidoos met inhoud, vleesvork met benen heft,
mes met schede, rekje met 2 blaaspijpen voor open haard leren sigarenkoker.
Mevr. C. Versluis-Trapman, Giessenburg: blauw email vergiet, witte met blauwe decoratie pan (email),
zwarte email braadpan.
Mevr. C. de Hoop-Verhoef, Schelluinen: licht blauw katoenen kant, 6 geborduurde zakdoekjes.
De heer W. van Genderen, Giessenburg: stempeldoos.
Mevr. N. van Dijk - van Wijngaarden, Giessenburg”doosje met 2 poppetje blauw + 2 zakjes.
De heer C. Huisman, Hardinxveld-Giessendam: 3 dozen met dia´s over Giessenburg.
De heer J.A. Ringers, Giessenburg: 2 actes.
Fam. L. v.d. Zwalm - Boeren, Moordrecht: boekjes W.G. van de Hulst.
Via H. van de Wolf, Giessenburg: Vertegenwoordigerskist AaBe- dekens.
Fam. B. Aantjes - ´t Lam, Giessenburg: gehaakt kleedje met 4 zwaantjes.
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!

Het bestuur wenst iedereen:

Fijne Kerstdagen en
een voorspoedig 2016
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