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NIEUWSBRIEF 
Jaargang 15, nummer 1, maart 2019 

VAN HET BESTUUR 
In de jaarvergadering van 28 februari is met algehele instemming besloten om mevrouw L.den 
Boer te herkiezen voor een volgende periode van drie jaar. De heer B. den Boer was aftredend 
maar heeft aangegeven om nog één jaar door te willen gaan, ook hij werd herkozen. 
De heer G. de Bruijn is bereid gevonden om de functie van penningmeester nog te willen 
voortzetten tot er een andere kandidaat gevonden is voor deze functie binnen het bestuur. 
Voor zowel de functie van voorzitter als voor de functie van penningmeester zijn er enkele 
oriënterende gesprekken geweest met mogelijke kandidaten, maar het bestuur doet toch een 
dringende oproep aan de leden om te helpen bij het vinden van vrijwilligers voor allerlei 
functies binnen de vereniging of het museum. 
 
HUIDIGE EXPOSITIE  
De huidige expositie ‘DE WERELD VAN DE BOUWPLAAT’ laat zien wat er zoal mogelijk is op het 
gebied van de kartonnen modelbouw. Vooral de verrassend mooi uitgevoerde resultaten 
spreken tot de verbeelding en laten de zorgvuldigheid en de deskundigheid zien van de 
modelbouwers. Voor degenen die geïnspireerd raken door al het moois is er in de koffiekamer 
een kleine verkoopstand ingericht met kleine en grote bouwplaten. De expositie is te zien tot 
en met 1 juni 2019. 
 
EXPOSITIE’S IN 2019 
De expositie over de striphelden Asterix en Obelisk gaat helaas niet door. Het hoofdkantoor in 
Parijs geeft ons geen toestemming om de expositie in te richten. Gelukkig is er een mooi 
alternatief gevonden. Arie Rietveld uit Giessenburg is een enthousiaste radiozendamateur. 
Wereldwijd wordt deze hobby uit geoefend. Arie laat ons kennismaken met deze bijzondere 
wereld. Voor de expositie over ‘de barre winter van ‘63’ zijn wij nog op zoek naar foto’s, films of 
andere voorwerpen uit deze koude periode. Wilt u die aan ons in bruikleen afstaan dan kunnen 
wij ze een mooi plaatsje geven in de expositie.  
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 
De lezingen in 2019 zijn, 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. 
 
SCHELLUINEN 800 JAAR  
Omdat Schelluinen in 2020 al 800 jaar bestaat is er een kernteam samengesteld om hier volop 
aandacht aan te schenken. In dit kernteam hebben de Geschiedkundige Vereniging, de 
Hervormde Gemeente Schelluinen, OBS ‘Het Tweespan’, dorpsberaad Schelluinen en de Oranje 
Vereniging zitting. Het kernteam neemt de organisatie op zich van alle activiteiten rondom het 
800 jarig bestaan. Naast alle verenigingen in Schelluinen werkt de Ridderlijke Duitse Orde (RDO) 
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te Utrecht mee aan de feestelijkheden in Schelluinen. Ook werkt de RDO mee aan de expositie 
800 jaar Commanderij Schelluinen die daarna in ons museum zal worden ingericht. Omdat we 
in 2020 ook het 75 jarig bevrijdingsfeest vieren zullen alle activiteiten in Schelluinen in de 
feestweek van 23 april tot en met 5 mei plaats vinden.  
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
In de afgelopen periode ontvingen we weer enkele nieuwe aanmeldingen, mevrouw  
J. Hoogland-de Bruijn, mevrouw P.D.E. Niessen- de Bruijn, mevrouw J.C. aan de Wiel, de heer F. 
Koorevaar, de heer A.Timmer, de heer W.J. Verhoef en mevrouw A.van Wijngaarden. Hartelijk 
welkom en wij hopen u te ontmoeten op onze lezingen en in het museum. 
 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabobank clubkas campagne. Alle leden van de 
Rabobank ontvangen thuis een stembiljet om op hun favoriete vereniging stemmen uit te 
brengen. U kunt natuurlijk op ons stemmen. Graag!!! Ook de stichting Vliegeniersmonument 
Giessenlanden wil ook graag uw stem ontvangen. U kunt tot 18 april stemmen. Uw stem is voor 
ons een leuke bijdrage!! 
 
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. Natuurlijk is het rondleiden langs al het moois 
in de verschillende ruimtes een leuk en belangrijk onderdeel van het werk. Maar de suppoosten 
zorgen ook voor koffie en thee, bemannen de balie om bezoekers welkom te heten en wegwijs 
te maken in het museum. 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. 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 
 
GIFT 
We werden verrast door een bijzondere gift. De Oranjebrigade Giessenburg schonk museum 
Het Reghthuys een gift van € 500,00. Heel veel dank hiervoor. 
 
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. M. van Houwelingen, Aalsmeer: Klok- en Hamerspel, vulpen, oude kronieken. 
De heer P. Schreuders, Giessenburg: zilveren boekenlegger NCRV 
Mevr. H. Hoogendoorn - van Genderen, Goudriaan: elfstedentocht ’85, plakboek Ollie B. 
Bommel, Natuur – en Vogelwacht Alblasserwaard, tijdschriften over schaatsen. 
Fam. De Koning- de Kreij, Papendrecht: kaart Alblasserwaard ‘73, boekje zondagschool 1957, 
mangaantegel. 
Mevr. L. den Breejen-Rikkers, Werkendam: div. oude textiel. 
Mevr. D. Krauweel- de Ruiter, Giessenburg; witte babysokjes.  
 Alle gulle gevers: Hartelijk dank! 
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