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VAN HET BESTUUR
Op donderdag 26 april was het zover, in een bomvolle zaal van De Til ontving onze voorzitter,
Bert den Boer uit handen van de toen nog burgemeester van Giessenlanden de heer Werner
ten Kate, een lintje voor zijn jaren lange inzet voor de vereniging en het museum.
Ook op vele andere terreinen heeft Bert zich altijd ingezet zoals voor de schaakvereniging en de
gemalenstichting. Kortom teveel om op te noemen. Het lintje komt hem toe!
EXPOSITIE WATERSNOODRAMP
De expositie over de Watersnoodramp van 1953 werd door maar liefst 700 belangstellenden
bezocht! Een groot succes. Van heinde en verre kwamen bezoekers naar het museum om te
zien wat er zich hier in die tijd allemaal heeft afgespeeld, en ook om de eigen ervaringen met
ons te delen.
EXPOSITIE KLEINE VERZAMELNGEN
De huidige expositie is een bont geheel van allerlei kleine verzamelingen van bevlogen
verzamelaars. Er zijn vliegenmeppers, parfumverstuivers, Madonnabeelden, briefpapier,
geboortekaartjes, kabouters en nog veel meer andere verzamelingen te zien. Laat u verrassen
en kom een bezoekje brengen. De expositie is te zien tot en met 8 september.
TERUGBLIK EXCURSIE GEERTRUIDENBERG
Donderdag 17 mei, een mooie dag voor een bezoekje aan Geertruidenberg. Met een groep van
23 leden werd de reis gestart bij De Til. Na aankomst in Geertruidenberg was er een ontvangst
met koffie en wat lekkers in lunchroom ‘Ons Petries’ een bekende gelegenheid in het stadje.
Het bezoek aan museum ‘de Roos’ was zeer de moeite waard, altijd leuk om te zien en te horen
hoe een collega museum de collectie tentoonstelt en erover verteld. Na een heerlijke lunch was
er nog een rondleiding door de stad met extra aandacht voor het stadhuis en de
Geertruidskerk. De afsluitende borrel op een zonovergoten terras was een mooie afsluiting van
deze gezellige en ook leerzame dag.
ACTIVITEITENPROGRAMMA
De nog te houden lezingen van 2018 zijn gepland op 27 september, 25 oktober en 22
november. Voor 2019 zijn we alweer volop aan het zoeken naar sprekers en boeiende
onderwerpen.
JUBILEUM
In 2018 is het alweer 40 jaar geleden dat de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en
Schelluinen werd opgericht. Natuurlijk wil het bestuur dit gedenkwaardig moment niet zo maar
voorbij laten gaan. Op zaterdag 20 oktober is er in De Til een feestelijke dag voor alle leden en
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genodigden. In het middag programma is ook ruimte gemaakt om bewoners te ontvangen en
kennis te laten met de vereniging. Het wordt een gezellige dag met allerlei leuke activiteiten,
mooie muziek en vooral de gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten.
MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we weer enkele nieuwe aanmeldingen,
De heer en mevrouw den Toom, de heer den Hertog, mevrouw Slob, mevrouw Kortenhoevenvan Asch en de heer Veldhuijzen. Hartelijk welkom en wij hopen u te ontmoeten op onze
lezingen en in het museum.
HERHAALDE OPROEP
In het museum wordt veel werk verricht door een enthousiaste groep vrijwilligers. De
suppoosten zijn heel belangrijk in het museum, veel bezoekers zijn onder de indruk van alle
kennis en de leuke verhalen die verteld worden bij wat in het museum allemaal te zien is.
Omdat een aantal suppoosten gestopt is met het werk, zijn wij dringend op zoek naar mensen
die het leuk vinden om één zaterdagmiddag of woensdagmiddag in de vier weken als suppoost
beschikbaar te zijn. Natuurlijk is het rondleiden langs al het moois in de verschillende ruimtes
een leuk en belangrijk onderdeel van het werk. Bijzonder om ook de verhalen van de bezoekers
te horen. Maar de suppoosten zorgen ook voor koffie en thee, bemannen de balie om
bezoekers welkom te heten en wegwijs te maken in het museum. 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
EMAIL ADRES
Hebt u misschien een ander email adres gekregen bij de aansluiting op glasvezel? En dat nog
niet aan ons doorgegeven? Dan horen wij dat graag alsnog.
secretariaatgvgs@gmail.com
WET OP DE PRIVACY
Vanaf 25 mei is de nieuwe wet (AVG) op de privacy van kracht. Ook voor onze vereniging is
deze nieuwe wet van toepassing. Onze vereniging gaat met uw persoonlijke gegevens zoals,
naam, adres, emailadres e.d. vertrouwelijk om. Aan derden wordt deze informatie nooit
verstrekt.
De vereniging is bezig met het opstellen van een privacy-verklaring en zal deze t.z.t aan u doen
toekomen.
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:
Dhr. N. Aanen, Giessenburg: documenten en koopcontracten
Dhr. J.P. Nelissen, Sleeuwijk: boekje “Schets uit het verzet 1940-1945”, Herinneringsalbum
Wilhelmina.
Dhr. H. de Zwart, Giessenburg: 2 kasboeken van Barend de Zwart.
Mevr. A. Vet – Muilwijk, Cruquis: theepot, hangertje vliegtuigglas met muntjes Wilhelmina.
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Dhr. A. Schilt, Giessenburg: groen emaille lamp, groen speldenkussen 1908; 3 blikken,
persoonsbewijs, oorkonde.
Dhr. D. van de Kooi, Giessenburg: schaaltje Beatrix (CM), doosje Zwitsal, krantenhanger.
Fam. Van Stigt, Ridderkerk: verduisteringsfietslampje, theedoek (St. Nicolaasspel).
Fam. Duijzer – van Asperen, Schelluinen: 2 puzzels oranje, flesje oranje, dia’s Pieter en Margriet.
Mevr. H. J. Blom-Wiegel, Geldermalsen; schilderij Helenahoeve.
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!
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