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VAN HET BESTUUR
Na een mooie zomer begint nu weer het verenigingsseizoen. Op donderdag 27 september is de
aftrap met een lezing over de zeilvaart in de 19e eeuw vanuit Dordrecht. Een volgend feestelijk
gebeuren is de viering van het 40 jarig jubileum in De Til op 20 oktober. Het bestuur hoopt u
daarbij te mogen ontmoeten om met elkaar te genieten van een fijne en gezellige dag.
TERUGBLIK EXPOSITIE KLEINE VERZAMELINGEN
Deze expositie was weer spraakmakend, veel leuke en verbaasde reacties van de bezoekers.
Vooral de diversiteit van alle verzamelingen sprak menigeen erg aan, wat ‘mensen al niet bij
elkaar verzamelen’, bijzonder om te zien!
HUIDIGE EXPOSITIE
De huidige expositie ‘DE PLAATSELIJKE ONDERNEMER’ geeft een mooi beeld van de
middenstand in Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk uit de jaren 1945 tot ongeveer 1975.
Veel foto’s en allerlei voorwerpen maken van het geheel een feest van herkenning en wie weet
een gevoel van weemoed over vroeger tijd, toen alles beter was.
De expositie is te zien tot en met 5 januari 2019.
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 moment niet zo maar voorbij laten
gaan. Op zaterdag 20 oktober is er in De Til een feestelijke bijeenkomst voor alle leden en
genodigden. De jubileum commissie heeft veel werk verzet om er een gedenkwaardige dag van
te maken. Er zijn allerlei leuke activiteiten, mooie muziek en vooral de gelegenheid om elkaar
weer eens te ontmoeten en bij te praten.
Bij deze Kroniek ontvangt u de uitnodiging met alle informatie. In het middag programma is ook
ruimte gemaakt om bewoners te ontvangen en kennis te laten maken met de vereniging.
MUTATIES LEDENBESTAND
In de afgelopen periode ontvingen we weer enkele nieuwe aanmeldingen, mevrouw A.I. van
Dijk en de heer P.F. Wolff, mevrouw I.C. Verhagen-van der Hofstad.
Hartelijk welkom en wij hopen u te ontmoeten op onze lezingen en in het museum.
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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
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.
BETALING CONTRIBUTIE 2018
De penningmeester wil uw aandacht vragen voor het feit dat per 31 augustus j.l. nog niet
iedereen zijn of haar contributie voor 2018 heeft overgemaakt.
Zijn verzoek aan u is uw administratie nog eens door te nemen en als u bemerkt dat dit
inderdaad bij u het geval is dit zo spoedig mogelijk te doen.
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:
De heer H. Vermeulen, Sliedrecht: 1 set boren in kistje 1950.
Mevr. Baardewijk-de Gier, Gorinchem: paardenmuts, zwart jakje.
Mevr. De Nijs – Zwijnenburg, Giessenburg: oude kurketrekker.
Mevr. W. Copier- van Oostrom, Hilversum: 1 bord Wilhelmina + boek Oranje
De heer T. Kamphuis, Giessenburg: 3 blauwe borden (melkverwerking)
Alle gulle gevers: Hartelijk dank!
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