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NIEUWSBRIEF 
Jaargang 12, nummer 1, maart 2016 

 

 

MUTATIES BESTUUR 

In de ledenvergadering van 25 februari is Ad Krijgsman gekozen als nieuw bestuurslid en is er 

afscheid genomen van Els Romein. Ook werd Dirk Heijkoop bedankt voor het waarnemen van het 

penningmeesterschap gedurende de ziekte en het herstel van Anneke de Zwart. 

 

EXPOSITIE W.G. VAN DE HULST  

De expositie ‘W.G. van de Hulst. Het kind en zijn boek’ is nog te zien tot en met  

2 april. De tentoonstelling is samengesteld uit de uitgebreide verzameling van boeken en 

verzamelobjecten van Annemarie Fokker uit Hendrik Ido Ambacht.  

 

EXPOSITIE MAASTRICHTS AARDEWERK: KINDERSERVIESJES 

Vanaf 16 april tot 21 augustus is er de expositie van kinderserviesjes van Maastrichts aardewerk. 

De collectie is eigendom van Hans en Marianne Meulman. Hans is oud voorzitter van de Vereniging 

Maastrichts Aardewerk en beiden zijn fervente verzamelaars. De expositie toont topstukken uit zijn 

verzameling van onder andere de bekende aardewerkfabriek van Petrus Regout. 

 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 

Ook voor dit jaar is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen vast 

te leggen.  

Voor 2016 zijn de volgende lezingenavonden gepland:  

24 maart, 28 april, 22 september, 27 oktober, 24 november.  

Natuurlijk wordt er in 2016 ook weer een excursie georganiseerd. Op 3 mei gaat de reis naar Den 

Bosch. Er wordt nog hard gewerkt aan de invulling van deze dag, maar helaas heeft het bestuur 

moeten besluiten om af te zien van een bezoek aan het Noordbrabants Museum. De toegangsprijs 

van € 22, - per persoon zou een te groot deel van de dagkosten uitmaken. Binnenkort ontvangt u het 

aanmeldingsformulier met alle informatie over de excursie.  

 

HERHAALDE 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  
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MUTATIES LEDENBESTAND 

In de afgelopen periode ontvingen we enkele nieuwe aanmeldingen, de heer P. van Hasselt, 

mevrouw Vonk-Dingemans, en de heer A.C.J. de Man. Alle nieuwe leden hartelijk welkom en wij 

hopen u te ontmoeten op onze lezingen en in het museum. 

 

NIEUWE WEBSITE MUSEUM EN VERENIGING. 

De website van het museum is verbeterd. Daardoor is het nog gemakkelijker de website te bezoeken. 

Neem eens een kijkje op onze site. Het adres is www.museumhetreghthuys.nl .  

Ook de website van de vereniging is inmiddels vernieuwd. www.geschiedkundigevereniging.nl 

 

CONTRIBUTIE 

Bijgevoegd is de brief van de penningmeester voor de jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt 

nog steeds € 17,50 per persoon en voor gezinsleden € 10,00. 

Indien u beiden regelmatig onze lezingen en museum bezoekt zouden we het zeer op prijs stellen om 

u beiden als lid te kunnen inschrijven  

Meldt u ons dit dan zo spoedig mogelijk of maak € 27,50 over, dan schrijven we u beiden in. 

De betaling van de contributie zien we graag in maart tegemoet. 

 

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: 

Mevr. A. de Jong, Giessenburg: div. boeken Oranjehuis. Zakdoekje met er op geborduurd 

‘Wilhelmina’. 

Mevr. Visser, Sliedrecht: spanendoos zwart met inhoud+ wiegenkleed en kant. 

De heer B. Bosman, Giessenburg: Vliegeniersbril WO2, 3 tijdschriften + kranten. 

Fam. Vink, Dordrecht: zwarte halve schort met kant. 

Fam. H. van Holten, Gorinchem: breiboekje+ kaartje linnen knoopjes 

De heer L. Boer, Giessenburg: div. boeken. 

De heer B. Aantjes, Giessenburg: 3 boeken + oude krantenknipsels. 

Mevr. N. van Dijk- van Wijngaarden, Giessenburg: 2 doosjes “akkertjes” (pijnstiller)+ 1 plastic 

meeneemdoosje met 2 tabletten. 

De heer C. Borsje, Giessenburg: tekeningen boerderij Neerpolder. 

Mevr. van de Grijn, Giessenburg: 6 boekjes W.G. van de Hulst. 

De heer G. Vogel, Gorinchem: Boek “De Betuwe Route”. 

De heer G. Overmars, Giessenburg: Bajonet waarschijnlijk uit WO1. 

De heer H. van de Wolf, Giessenburg: oud felicitatiekaartje+ 2 houten maatschepjes + inklapbaar 

metalen voorwerpje (vermoedelijk gereedschap veearts). 

Mevr. I. Verhagen, Giessenburg: 6 lepeltjes voor Oranjecollectie. 

De heer W. van Wijngaarden, Giessenburg: boek en grammofoonplaten begrafenis Koningin 

Wilhelmina. 

De heer W. Baelde, Giessen-Oudekerk: 6 lepeltjes van 4 koninginnen+ emaille asbak De Kuijper. 

Mevr. de Nijs – Zwijnenburg, Giessen-Oudekerk: 2 kop en schotels Ter Uwer Verjaring L. Zwijnenburg 

en S. Markus. 

Mevr. A. Trappenburg, Giessenburg: foto’s, opbergtrommel met oude aktes, oud plastic tasje met 4 

paar nylons. 

Mevr. de Groot, Groot Ammers: blikken Oranjehuis, kroontjespennen, bord. 

De heer B. Koolstra, Giessenburg: oude kronieken. 

Mevr. Duijzer, Schelluinen; portemonnaie, oude kronieken. 

 

Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 

http://www.museumhetreghthuys.nl/
http://www.geschiedkundigevereniging.nl/

