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NIEUWSBRIEF 
Jaargang 14, nummer 4, december 2018 

VAN HET BESTUUR 
Op 20 oktober hebben wij ons 40-jarig jubileum gevierd, het bestuur kijkt met veel plezier terug 
op deze mooie dag. Wij mochten ons verheugen in een grote opkomst van leden en ontvingen 
veel leuke en positieve reacties over het programma, de lunch, de muziek en vooral het gezellig 
samenzijn en tijd om bij te praten. Ook veel niet leden hebben het middagprogramma 
bijgewoond en genoten van de filmimpressie over de dorpen en de muziek van folkband 
Shephard’s Pie. Met de afsluitende borrel kwam er een einde aan deze gezellige dag. 
 
GEVONDEN  
Na afloop van ons jubileumfeest bleek in de grote zaal van De Til aan een stoel een damesjasje 
te hangen. Het is een blauw damesjasje maat L met zilverkleurige knopen. In één van de zakken 
bevinden zich 2 sleutels en een rol pepermunt. Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld bij 
De Til of bij ons. Graag willen we het jasje weer aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. 
 
HUIDIGE EXPOSITIE  
De huidige expositie ‘DE PLAATSELIJKE ONDERNEMER’ geeft een mooi beeld van de 
middenstand in Giessen-Nieuwkerk, Giessen-Oudekerk en Peursum 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. 
 
EXPOSITIE’S IN 2019 
De expositie commissie heeft voor het nieuwe jaar weer drie mooie exposities in voorbereiding. 
We beginnen op 26 januari met het laten zien van een bijzondere verzameling bouwplaten, 
gevolgd door een expositie over de striphelden Asterix en Obelisk en tot slot gaan we aandacht 
schenken aan de barre winter van ‘63! Voor deze expositie vragen wij uw hulp! Hebt u foto’s 
van deze winter of spulletjes uit die periode en wilt u die aan ons in bruikleen geven dan 
kunnen wij die heel goed gebruiken en een mooi plaatsje geven in de expositie.  
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
De lezingen in 2019 zijn gepland op 17 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 26 september, 31 
oktober en 28 november. Op donderdag 19 september staat het dagje uit op het programma. 
Waar we naar toe gaan is nog een verrassing. 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
In de afgelopen periode ontvingen we weer enkele nieuwe aanmeldingen, mevrouw T. Tukker, 
mevrouw C. van Lunteren, de heer K. den Uil, de heer C. Rijkers, de heer J. Lock, de heer H. van 
der Molen, de heer en mevrouw van de Berg, en de heer en mevrouw de Jong. Hartelijk 
welkom en wij hopen u te ontmoeten op onze lezingen en in het museum. 
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HERHAALDE EN ZEER DRINGENDE 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 verklaring is inmiddels opgesteld en is te lezen op de website. Op verzoek kan via 
het secretariaat de verklaring toegestuurd worden. 
 
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: 
Mevr. A. Vet, Muijlwijk, Cruquis: theepot, hangertje van vliegtuigglas.  
Mevr. P. den Boer-Goes, Giessenburg: boek “Ten Paleize”, map met papieren van “De Alver”, 
groot koperen hangslot met sleutel, timmerman houten meetlat, lesboeken landbouwschool. 
Mevr. L. den Toom, Sliedrecht: eigendomsacte, boek Ooms, kant, voordrachtteksten, aantal 
Peursumse Courant. 
Dhr. P. Verboom, Gorinchem: trappelzak Willem-Alexander met certificaat. 
Dhr. H. den Hertog, Giessenburg: 1 fles Elixer d’Anvers.  
Dhr. G. Westerhout, Giessenburg: poffertjespan, klok in brok antraciet.  
Dhr. Henderson, Schelluinen: spaarpot uit 1948. 
Dhr. D. Heijkoop, Gorinchem: 2 blauwe regout borden. 
Mevr. M. Muis, Giessenburg: zilveren koffiestel, zilveren kop en schoteltje, zilveren 
roomstelletje, zilveren suikerschepje, 2 oranje bekers, kwattablikje, blauwmelkbusje. 
Dhr. H. van der Wolf, Giessenburg: 2 bossen henneptouw. 
Mevr. B. Broug – van der Haven, Waddinxveen: rapportboekje van E.A van der Haven. 
Mevr. I. Verhagen, Giessenburg: scherven, pijpenkoppen en spintolletje. 
Mevr. A. van Baardewijk, Gorinchem: damesonderbroek, jongensgilet, jongensjasje, 
kinderjurkje.  
Mevr. A. de Jong, Giessenburg, 2 spaarpotten Raiffeissenbank Giessen Nieuwkerk, kronieken. 
Dhr. L. Vuijk Noorland, Papendrecht: thermometer voor bakkersoven. 
 
Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
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