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Vol trots kunnen we u meedelen dat we op 27 december de 5.000ste bezoeker
welkom hebben geheten!
De 7 jarige Douwe Groot uit Westzaan was de gelukkige en ontving natuurlijk een
Dik Trom boek. Het was een feestelijk moment voor Douwe én voor de
vrijwilligers van het Schooltje.
Na de verspreiding van een flyer met een oproep voor nieuwe vrijwilligers is het
team versterkt met een aantal enthousiaste nieuwe deelnemers.
Wij konden bijna allemaal op de vergadering met elkaar kennis maken en zij
worden nu ingewerkt als museumwacht.
We zijn heel blij met deze uitbreiding en hun enthousiasme.
Toch hopen wij op nog meer
versterking, vele handen maken
licht werk.

In februari zijn er in de krokusvakantie extra openingen geweest.
Op woensdag 26 februari heeft de kinderboekenschrijfster Vic Sjouwerman
voorgelezen voor een aantal kinderen, hun (groot)ouders en verdere bezoekers.
Het was een hele gezellige middag waar jong en oud van genoot.
Op 28 februari was er een toverlantaarn
voorstelling gepland, maar de geleende
toverlantaarn bleek niet krachtig genoeg om het
licht te trotseren.De plaatjes waren ook digitaal
beschikbaar, dus ze konden wel worden vertoond.

Maar het wordt nu een uitdaging om toch de jeugdige bezoekertjes te kunnen
laten zien hoe zo’n toverlantaarn werkt. Dat gaat vast lukken in de nabije
toekomst, want onder onze schenkingen blijkt een heel professionele
toverlantaarn te zitten, die het prima doet.
Ondertussen is de “bouwploeg” hard aan het werk om de
‘nood’dependance geschikt te maken voor gebruik.
Er moest veel gebeuren om de aangeschafte directiekeet op te
knappen en momenteel wordt er de laatste hand aan gelegd.
Er is grote behoefte aan opslagruimte voor alle schenkingen en
werkruimte voor het beheer van de collectie. Een van de
vrijwilligsters heeft een cursus boekrestauratie gedaan en
wellicht kunnen we dat in het extra onderkomen gaan realiseren.
Ook deze maand zijn er weer leuke activiteiten.
Zondag 16 maart om 13.30 uur start de Verhalenkamer Etersheim, georganiseerd
door de Stichting Op Roet in Hoorn.
Acht vertellers, voormalige en huidige bewoners vertellen over hun leven in
Etersheim. Wij kijken uit naar deze bijzondere manier van samenkomen en het
delen van herinneringen.
Op 23 maart zal Julian Wijnstein, de verhalenverteller, ons meenemen naar de
Ondierentuin, verhalen gebaseerd op de kinderboekenreeks van Tais Teng.
Het zou heel leuk zijn als kinderen verkleed als monster of draak komen
luisteren! De voorstellingen zijn om 13.30, 14.30en 15.30 uur.
De voorbereiding van onze nieuwe tentoonstelling is al in volle gang. Op vrijdag 18
april wordt met de tentoonstelling “Spelen en leren vroeger” de opening van het
nieuwe seizoen ingeluid. Wij hopen ook dit jaar weer heel veel bezoekers te
mogen ontvangen.
Een van onze vrijwilligers is zich aan het verdiepen in het leven van Joh.Kieviet.
Er komen allerlei details naar boven en van het een komt het ander.
Kees is zelfs zo ver gegaan dat hij, nadat hij gelezen had dat Joh.Kieviet van de
fiets gebruik maakte, een fiets uit ongeveer die periode heeft aangeschaft.
Dat kan dus allemaal met je gebeuren als je als vrijwilliger bij het Schooltje van
Dik Trom betrokken bent! Zijn enthousiase kent geen grenzen!

In juni kunt u de volgende
nieuwsbrief tegemoet zien en wij
hopen u ook dan weer leuke verhalen
te kunnen presenteren.

