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VAN HET BESTUUR 
Wij zijn nu enkele maanden verder sinds de invoering van de corona maatregelen. Het is stil gebleven 
rondom onze vereniging en in het museum. Lezingen gingen niet door en ook het museum moest zijn 
deuren sluiten. Maar gelukkig is er nu goed nieuws:  vanaf 1 juli zijn er verdere versoepelingen van de 
maatregelen en kunnen wij het museum weer openstellen.  
Op zaterdag 4 juli gaan wij gelijk van start met de gebruikelijke openingstijden.  
Bezoekers zijn weer van harte welkom! 

Wel vragen wij aan iedereen zich aan de gestelde richtlijnen te houden,  
de anderhalve meter afstand blijft bestaan. 

 

HUIDIGE EXPOSITIE  
De huidige expositie ‘Liefdewerk, oud papier ‘ over 
het werk van Wim van Wijngaarden werd geopend 
op 7 maart en laat een groot deel van zijn werk van 
de afgelopen 50 jaar zien. Deze mooie expositie 
wacht op bezoekers en is daarom verlengd tot 28 
november.  
 

CORRECTIES EN AANVULLINGEN OP HET BOEK SCHELLUINEN 800 JAAR  
Eind april ontving u het boek “Schelluinen 800 jaar”. Dit kwam in de plaats van De Kroniek van maart. 
De redactie heeft hieraan veel werk gehad en tijd besteed. En toch blijken er dan toch nog wat 
oneffenheden in geslopen te zijn. Hieronder treft u de opmerkingen die we ontvingen.  
∗ Zo liet Piet Boer namens mevrouw Adrie Hooikaas weten dat op pagina 80 de naam van de heer 

Advocaat verkeerd genoemd staat. Hij heette Hendrik Hendrikus Advocaat (en niet Henrik 
Henricus). Verder klopt het onderschrift bij de foto op pagina 80 niet. De laatste mevrouw op de 2e 
rij is niet Areke Duijzer, maar Areke Petronella Advocaat.  

∗ Theo Sprong  meldde dat in het hoofdstuk ‘Ontspanning’ op pagina 83 (linker kolom, halverwege 
het 2e tekstblok) het blijspel De Gebraden Kalkoen genoemd staat, maar dit moet zijn De 
Gebroeders Kalkoen. 

∗ Van René van Dijk van het Regionaal Archief Gorinchem kreeg ik door dat op pagina 56 (linker 
kolom) het Hoogheemraadschap van De Alblasserwaard genoemd wordt, maar dit moet zijn het 
Hoogheemraadschap Het Land van Arkel. In het tweede blok van diezelfde pagina staat dat een el 
ongeveer 70 cm moet zijn, maar een Nederlandse el was ongeveer 100 cm lang, dus 5 ellen is geen 
3,5 meter maar: 5 meter.  

∗ Hans Koppen meldde nog dat de oprichting van de Schelluinse Gymnastiekvereniging (pag. 53) 
plaats vond door enkele dames die gezamenlijk wat wilden bewegen. Een avond per week 
kwamen ze bij elkaar en mochten daartoe de voetbalkantine gebruiken. Na enige tijd groeide de 
belangstelling en hebben ze SGV opgericht met een vrouw als voorzitter.  

 

EXPOSITIES IN 2021 
De plannen voor 2021 zijn: een expositie over het 125-jarig 
bestaan van CBS de Hoeksteen, het 90-jarig bestaan van 
voetbalvereniging Peursum en over 800 jaar Commanderij in 
Schelluinen. 
 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 
De lezingen konden tot nu toe 
allemaal niet doorgaan.  
Voor de rest van het seizoen zullen 
wij, afhankelijk van de richtlijnen, 
bekijken wat mogelijk is.   
U wordt daarover geïnformeerd via 
de website of nieuwsflits (geef 
hiervoor uw mailadres door).  
 

De excursie gaat dit jaar in ieder 
geval tot onze spijt 

niet door. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIES LEDENBESTAND 
In de afgelopen periode 
ontvingen we nieuwe 
aanmeldingen van de heren  
D. de Bruin, H. Baartman,  
E. Sprong, E. Oomen en  
H. Voorburg, en de dames  
H. van Oord, L. Lanser en  
A. Rijnhout-den Toom. Ook de 
heer en mevrouw Roest werden 
lid van de vereniging.   
Allen hartelijk welkom en wij 
ontmoeten u graag bij onze 
lezingen en in het museum. 
 

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 ontvingen we in het museum de volgende goederen van: 
 
Dhr. H. van der Wolf, Giessenburg: waterpas 2x, wetplank, bakeliet stekkerdoos 2x, rokspuit. 
Dhr. R. van Driel, Schelluinen: boek  Moord in de Alblasserwaard. 
Dhr. A. Schilt, Giessenburg: kledinghanger, doopkaart en meisjeskaart. 
Mevr. Terlouw, Houten: spoormandje. 
Mevr. M. Verspui, Noordeloos: jurk tweedelig uit periode 1830-1845. 
Mevr. M. Koppen, Schelluinen: Asbak Kok Dekker Schelluinen, 2 DE-mokken 1 rood speelgoed 
vergietje. 
Dhr. P. Schreuders, Giessenburg: zilveren taartschepje met gebogen handvat. 
Mevr. M. de Nijs-zwijnenburg, Giessenburg: 2 kledinghangers Hoogenboezem en C&A. 
Dhr. G. Vogel, Gorinchem: 1  kledinghanger Hamberg. 
Fam. H. Donk, Gorinchem: blikken bord Juliana en Bernhard 1936. 
Ons Dorpshuis, Schelluinen: div. foto’s en schilderijen / tekeningen. 
 
Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
 

HERHAALDE EN ZEER DRINGENDE OPROEP 
Voor zowel de functie van voorzitter als die van secretaris en voor andere functies binnen de 
vereniging of het museum zijn we op zoek naar vrijwilligers. Denk daarbij aan de suppoosten, een heel 
belangrijke groep actievelingen in het museum. Natuurlijk is het rondleiden langs al het moois in de 
verschillende ruimtes een leuk en belangrijk deel van het werk. Maar suppoosten zorgen ook voor 
koffie en thee, bemensen de balie om bezoekers welkom te heten en wegwijs te maken in het 
museum.  
Nogmaals een dringende oproep aan de leden om te helpen bij het vinden van vrijwilligers! 
 
Leden of niet-leden, die één zaterdagmiddag of woensdagmiddag in de vier weken als suppoost 
beschikbaar zijn, kunnen zich melden via de mail bij het secretariaat secretariaatgvgs@gmail.com, of 
bij een van de andere bestuursleden (zie website).  

            

SCHELLUINEN 800 en 800+ 
Het jubileumboek ‘Schelluinen 800 jaar’ is nu ook te koop bij de 
Bruna in het Piazza Center te Gorinchem en bij Miek-Kado Boek-
Kadoshop in Giessenburg.  
De speciaal uitgegeven postzegels zijn nog te koop in het 
museum en ook in Schelluinen bij de familie Roest, Berkenlaan 1. 
Om het jaar 2020 toch nog een beetje feestelijk af te sluiten is 
het plan om op 13 november een dorpsquiz te houden. Ook zijn 
er plannen om eind van het jaar nog een lichtshow boven het 
dorp te organiseren.  
De  activiteiten die gepland waren in het kader van Schelluinen 
800 hopen we in april 2021 te kunnen opstarten met dan als 
motto SCHELLUINEN 800+.  
Uiteraard zijn al deze nieuwe plannen onder voorbehoud.   
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