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NIEUWSBRIEF 
Jaargang 14, nummer 1 maart 2018 

 
 
EXPOSITIE WATERSNOODRAMP 
De expositie over de Watersnoodramp van 1953 wordt druk bezocht. Van heinde en verre 
komen bezoekers naar het museum om te zien wat er zich hier in die tijd allemaal heeft 
afgespeeld. Omdat we van het Watersnoodmuseum uit Ouwerkerk veel stukken in bruikleen 
hebben gekregen kunnen we goed laten zien hoe het leven er toen uitzag. Veel bezoekers 
vertellen ook over hun eigen ervaringen. Kortom een boeiende, leerzame expositie die zorgt 
voor interactie tussen bezoekers en suppoosten. Erg leuk om alle enthousiaste reacties te 
horen.  
De expositie met de naam “Water in de waard” is nog te zien tot en met 28 april. 
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
De nog te houden lezingen van 2018 zijn gepland op 22 maart, 19 april, 27 september, 25 
oktober en 22 november. De jaarlijkse excursie is op donderdag 17 mei, wij bezoeken dan het 
stadje Geertruidenberg. 
 
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 
genodigden. Het wordt een gezellige dag met allerlei leuke activiteiten, een lekkere lunch, 
mooie muziek en vooral de gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten. 
Voor een onderdeel uit het feestprogramma zijn wij nog op zoek naar foto’s uit onze dorpen 
van bijzondere mensen, gebeurtenissen, gebouwen, natuur en andere leuke onderwerpen uit 
de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hebt u nog foto’s uit die tijd en wilt u die met ons delen 
dan kunt u ze tijdens de openingstijden afgeven in het museum. De foto’s worden dan door ons 
gescand en u krijgt ze natuurlijk weer terug. 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
In de afgelopen periode ontvingen we weer enkele nieuwe aanmeldingen,  
de heren N. Aanen, A. de Bruijn, R. van Driel en G. van der Meyden, de dames E. Renes en  
A. Slob, de heer en mevrouw van Harten en de heer en mevrouw Hoogvliet. 
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. Maar er zijn 
inmiddels binnen enkele commissies wat mensen gestopt met het werk en daarom zou 
versterking heel fijn zijn. Met name voor de textielcommissie en voor de fotocommissie zijn we 
op zoek naar collega’s. De textielcommissie zorgt voor registratie van alle binnengekomen 
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textiel, reinigt en repareert indien nodig, en bewaakt daardoor de kwaliteit van de collectie. De 
fotocommissie beheert het hele fotoarchief. Zij registreert en archiveert nieuw aangeboden 
foto’s en is gestart om foto’s op de website te plaatsen, Tevens beantwoordt ze vragen van 
leden en belangstellenden uit het hele land over mensen, gebouwen en gebeurtenissen die op 
de oude foto’s te zien zijn. Kortom een breed takenpakket. Ook suppoosten zijn nog steeds 
welkom. 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 
Heeft 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 
 
VERZAMELEN! 
In mei 2018 start een expositie in het museum met de naam VERZAMELEN. We bieden dan 
verzamelaars de kans om hun verzameling eens aan anderen te laten zien. We zoeken daarom 
dus verzamelaars. Verzamelt u iets bijzonders of iets aparts, meld u aan. Weet u iemand die 
een leuke verzameling heeft: geef het aan ons door.  
 
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. T. de Rie, Giessenburg: diverse oude foto’s. 
Fam. P. de Kreij, Giessenburg: diverse bewijzen van eigendom, medailles en foto’s. 
Mevr. J. van de Berg, Hoornaar: diverse foto’s, zwarte trouwjurk met tasje. 
Dhr. W. de Kreij, Schelluinen: diverse pachtcontracten. 
Dhr. D. Zwijnenburg, Hardinxveld-Giessendam: oud hobbelpaard. 
Dhr. J. Mooren, Giessenburg: groot DE-blik. 
Mevr. M. de Nijs-Zwijnenburg, Giessenburg: boekje “Een gouden krans, Koningin Emma”, 2x 
horloge met ketting, zilveren horloge, broche stuivertjes, broche Wilhelmina halve gulden, ring 
Wilhelmina, sigarensnijder, broche dubbeltjes. 
Mevr. W.N.A. Verholt-Bos, Renkum: koolmes 
Mevr. W. de Koning – de Kreij, Papendrecht: 3 glazen bevrijding 1945-1975, 1 tinnen kandelaar, 
1 suikerschep (zilver), 7 lepeltjes (zilver), 1 encyclopedie, 1 schoolalbum. 
Dhr. N. Aanen, Giessenburg: glas mobilisatie 1914, suikerstrooier, suikerschep, lepeltje, 
kinderlepel, petitfour tang, Rembrandtlepel. 
 
Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
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