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IN MEMORIAM
Petronella Cornelia Pauline (Nellie) de Bruin

Ons kwartaalblad en de Nieuwsbrief waren net gedrukt toen ons het bericht bereikte dat Nellie 
de Bruin op 9 september 2019 overleed. 
Sinds september 1989 was Nellie lid van de redactie van De Kroniek. Precies dertig jaar lang 
corrigeerde zij de teksten van ons kwartaalblad. Dit deed zij met bijzonder veel aandacht, 
nauwkeurigheid en toewijding. Met Het Groene- en Witte Boekje op tafel heeft zij honderden 
artikelen nageplozen op taal- en stijlfouten. Zo nodig belde zij met het Genootschap Onze Taal. 
Nellie woonde in Sliedrecht, dichtbij haar familie. Daar vonden ook altijd de 
redactievergaderingen plaats, waar de redactie altijd gastvrij ontvangen werd. Gezellige 
avonden waren dat. 
In oktober 2018 werd Nellie ziek, maar zodra het kon pakte zij haar werk weer op. Door haar rol
op de achtergrond was haar naam binnen de Geschiedkundige Vereniging misschien minder 
bekend, maar haar bijdrage was zeer waardevol. 
De redactie van De Kroniek en het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging zullen haar zeker
missen. We wensen haar kinderen en verdere familie veel sterkte toe. 

EXCURSIE 
Op donderdag 19 september is er weer onze jaarlijkse excursie. Wij gaan dit jaar naar 
Willemstad in de provincie Noord- Brabant. Vertrek met eigen vervoer vanaf De Til om 9.30 uur.
Rond 10.30 uur worden we in Willemstad verwacht. Eerst is er koffie of thee met wat lekkers. 
Daarna maken we met een gids een stadswandeling door Willemstad en bezoeken de 
Koepelkerk. Voor belangstellenden die wat minder goed ter been zijn wordt de route 
aangepast. Tussen de middag gebruiken we de lunch in een plaatselijk restaurant. Daarna 
brengen we eveneens met een gids een bezoek aan het Mauritshuis in Willemstad.
Ter afsluiting is er nog een hapje en een drankje en dan rijden we weer richting Giessenburg. 
Naar verwachting zullen we rond 17.00 uur weer aankomen bij De Til. Voor deze leuke excursie 
kunt u zich nog opgeven tot 16 september. Opgeven kan via e-mail 
secretariaatgvgs@gmail.com, of in het museum. De kosten zijn € 37,50 per persoon.
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