Het Schooltje van Dik Trom
Nieuwsbrief december 2021
Beste vrienden en relaties,
Allereerst wensen wij u fijne feestdagen
en een gezond en mooi 2022 toe!
Met het ingaan van de 3e lockdown sluiten we een
memorabele periode af en beginnen vol goede moed aan
een nieuw avontuur! Want ondanks alle coronaperikelen
hebben we de fusie met onze samenwerkingspartners in
Etersheim kunnen bezegelen en vanaf 1 januari 2022 gaat
het Schooltje van Dik Trom voortaan verder onder de vlag
van stichting Etersheimerbraak. www.etersheimerbraak.nl
De doelstellingen van Het Schooltje van Dik Trom zijn onverkort opgenomen in de statuten. Voor
het museumschooltje en de vrijwilligers zal er dan ook weinig veranderen in de dagelijkse
werkzaamheden, maar de bestuurlijke fusie zal wél voordelen opleveren op het gebied van PR,
communicatie en organisatie. Onze voorzitter is lid van het bestuur van stichting
Etersheimerbraak namens het Schooltje en waarborgt het contact met de vrijwilligers. Het
komend jaar zal bekeken worden hoe de websites en de vriendenclubs in elkaar gevlochten
kunnen worden.
Doelstellingen
a. de gebiedsontwikkeling van de
Etersheimerbraakpolder vorm te geven in zowel
inhoudelijke als bestuurlijke zin. Uitgangspunt daarbij
is het creëren van een bestendige en duurzame,
recreatief-culturele ontwikkeling van het gebied mede
binnen de context van de versterking van de
Markermeerdijk.
b. het exploiteren en in werking hebben van de
Brekermolen van de polder Etersheimbraak te
Etersheim, alsmede de exploitatie van de
bijbehorende schuur
c. het exploiteren en in stand houden van het
voormalig schoolgebouw met annex te Etersheim,
ook bekend als “Het Schooltje van Dik Trom”
d. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Van het bestuur
Onlangs is er afscheid genomen van de secretaris Hans Carbaat en de
penningmeester Jan Steur met dank voor hun grote inzet gedurende al
die jaren. Ook de coördinator Jetty Voermans heeft afscheid genomen
van Het Schooltje.
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Van het bestuur - vervolg
Terugblik afgelopen jaar
Vanwege de lockdown voor musea konden we pas in de loop van juni de deuren weer
voorzichtig openen en misten we het 1 e lucratieve kwartaal van het hoogseizoen. Ook daarna
kwam het bezoek niet echt op gang en het groepsbezoek al helemaal niet. Onze belangrijkste
doelgroep (ouderen) was misschien toch een stuk voorzichtiger geworden.
Bovendien werden passanten op de fiets regelmatig geconfronteerd met korte onvoorziene
wegafsluitingen wegens werkzaamheden aan de dijk. Wat inkomsten betreft was 2021 dan ook
weer een desastreus jaar, maar toch bleven de vrijwilligers zich vol goede moed inzetten voor
nieuwe plannen en ideeën.
Verborgen verhalen
De programmering van de erfgoedlijn voor basisscholen werd voorgezet. Met steun van de
gemeente werken de 4 gemeentelijke musea hieraan samen met Plein C, Experts in Cultuur en
Educatie. Het Schooltje van Dik Trom participeert daarin voor de groepen 3/4 met ons ‘huidige
aanbod “De klas van Vroeger”. De vrijwilligers van Het Schooltje denken regelmatig mee en
proberen wat betreft Het Schooltje onze visie in te brengen in het proces. De lessen voor de
groepen 1 t/m 5 zitten nu in de testfase en wij hopen, dat hiermee een stap is gezet om de jeugd
van onze gemeente inzicht te geven in het mooie erfgoed.

Thema’s van de lespakketten:
Groep 1
De Meermin van de Purmer
Groep 2
Het Zeeveulen van Volendam
Groep 3
De Avonturen van Dik Trom
Groep 4
Trijntje Kever en de Kermis
Groep 5
Dirk Smit en de Schat van Etersheim
Groep 6
Strijd tegen het Water
Groep 7
De Pieperrace.
Groep 8
Het Klaphek voorbij.

Cursus vertellen
Verslag van een van de museumwachten

Bezoekers zijn altijd enthousiast over de
verhalen van de museumwachten blijkt uit
de berichten die in de schoolschriftjes
achter gelaten worden. Enkele van onze
museumwachten volgden daarom de
cursus ‘’Verhalen vertellen”, die door de
gemeente werd aangeboden.

’Ik wist niet wat me te wachten stond en ging er 'open' naar
toe. We waren met z'n achten, sommigen waren
vrijwilligers van het schip 'de Zwerver’ dat eerst in Hoorn
lag en nu in Volendam en anderen van de VVV Edam.
Het was geen éénrichtingsverkeer, maar we gingen actief
mee doen door bv. aan de hand van een voorwerp een
verhaal te verzinnen, waar een ander dan weer op door
fantaseerde. Een verhaal begint met een 'expositie' (locatie)
en er moet een verhaallijn in zitten, die leidt naar de
climax. Meestal is er een clou en je mag niet eindigen met
'dit was het', maar het moet een duidelijk slot hebben’.
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Open monumentendag
Het weekend ging van start met een groot Dictee in het Schooltje van Dik Trom. Het werd een
bloedserieuze wedstrijd want de tekst was echt een uitdaging. Dik Knip was een uitstekende
voorlezer, maar kon niet voorkomen dat er behoorlijk veel missers werden gemaakt. Al met al
een hele leuke avond, die voor herhaling vatbaar is.
Cultuurmaand Euro-Art
Gelukkig kon de cultuurmaand in oktober dit jaar wél doorgaan
en daar deed het Schooltje volop aan mee. Bij de opening
ontvingen we groepjes buitenlandse deelnemers aan Euro-Art,
die erg gecharmeerd waren over het nostalgische Schooltje.
In het kader van ‘Writer in Residence’ organiseerden we ook het
verblijf in Etersheim van schrijver in spé Betty Schoen. Zij won
in 2020 de prijsvraag voor het beste kinderboekenscript met ‘De
donkere kamer’ en mocht in alle rust aan haar boek werken in
de B&B in het kerkje van Etersheim. Ze werd door het NHD
uitvoerig geïnterviewd over haar schrijverschap
Er werd door onze collectiebeheerder Thea de Hilster een
unieke tentoonstelling ingericht over illustraties in de
boekencollectie door schilders, die ook zijn opgenomen in de
Spaandercollectie in Volendam.
Jammer genoeg kon de masterklas schrijven voor groep 7-8
van de basisscholen opnieuw geen doorgang vinden vanwege
de coronamaatregelen. Volgend jaar in de herkansing, want 3x is scheepsrecht vinden wij!

Trouwlocatie

In Coronatijd mochten er maar een beperkt aantal
gasten worden uitgenodigd bij huwelijken. Het schooltje
blijkt daar een prima locatie voor te zijn en het levert
charmante plaatjes op!

Dik Trom pad

Dik Trom pad

De samenwerking met stichting Etersheimerbraak
leverde al een mooi resultaat op; het Dik Trom
pad werd voorzien van QR paaltjes met een toelichtende tekst op 11 markante plekken op de 3
km lange route. (zie ook het kaartje op pagina 1)
Het pad kan zomer en winter gelopen worden.
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Collectiebeheer
Dankzij de sluiting van het museum vanwege corona
hebben we dit jaar een inhaalslag kunnen maken met de
beschrijving van de collectie. Alle schoolboekjes zijn
gescand en ontbrekende gegevens zijn aangevuld.
Daardoor zult u over enige tijd de omslag van de collectie
schoolboeken via de website kunnen zien, net zoals nu al
het geval is met de collectie leesboeken. We hebben de
achterstand die we hadden voor de beschrijvingen van
boeken en voorwerpen grotendeels ingehaald. Dit komt
mede doordat er een nieuwe collectiemedewerker is
bijgekomen namelijk Meike Oei.

De collectiebeheerder aan het werk

We kunnen nu geen leesboeken meer accepteren, omdat de kast helemaal vol is. Daarom zijn
we een collectieplan aan het schrijven, waarin we duidelijke criteria willen opnemen voor de
samenstelling van de boekencollectie. Dit kan betekenen dat we een gedeelte van de collectie
zullen gaan afstoten. Verder zal in het collectieplan ook aandacht moeten worden besteed aan
alle voorwerpen die we hebben ontvangen.
In samenspraak met de vrijwilligers is besloten om het komend jaar een tentoonstelling te maken
met de vele handwerkjes die we in bezit hebben. Deze tentoonstelling zal worden aangevuld met
bouwmaterialen uit de collectie. Zo kunnen we aandacht schenken aan de jongens- en
meisjeskant van het onderwijs uit vroegere tijden.

Financieel
Onze vrienden hebben ons gelukkig door dik en dun gesteund met hun
bijdragen tijdens de Coronacrisis. Zij begrijpen heel goed dat de culturele sector
het zonder steun niet kan redden. Dank daarvoor!
In 2020 konden we een beroep doen op de gemeentelijk coronasteun en zijn
onze verliezen gecompenseerd. Dat was een enorme opluchting. Ook afgelopen
jaar hebben de culturele instellingen het echter bijzonder zwaar te verduren
gehad en we hopen dat ons museum opnieuw een beroep kan doen op de Coronasteun van de
gemeente.
We hebben onlangs ook bericht gekregen dat we structurele ondersteuning ontvangen voor de
professionalisering van onze organisatie. Voor deze blijk van waardering voor de jarenlange inzet
van onze vrijwilligers, zijn we de gemeente zeer erkentelijk .

Vooruitblik
We kijken met veel hoop en plezier uit naar een
jaar zonder Corona en nieuwe plannen.
17 november 2011 werd het schoolgebouw door
Stadherstel aangekocht en een jaar later kregen
we de sleutel van het Klaslokaal. Natuurlijk gaan
we de nodige aandacht schenken aan ons
10-jarig bestaan. In de volgende nieuwbrief
hoort u daar meer van!
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