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In deze eerste nieuwsbrief willen wij graag met u delen wat er zoal het
afgelopen jaar gebeurd is met en rondom het Schooltje van Dik Trom.
Na de aankoop van het schooltje (of wat daar nog van over was) door
Stadsherstel in 2011 kon het Stichtingsbestuur zich ten volle wijden aan de
voorbereidingen voor de in gebruik name van het Schooltje van Dik Trom als
kinderboekenmuseum. Met man en macht werd het werkplan opgepakt en ten
uitvoer gebracht
‘Het schooltje van Dik Trom met het aanpalende woonhuis heeft het stempel van gemeentelijk
monument gekregen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang is
officieel overgegaan tot aanwijzing van Etersheim 8, beter bekend als het schooltje met voormalige
onderwijzerswoning, als gemeentelijke monument.’
Bron: Noord Holland Dagblad donderdag 1 maart 2012

De officiële overdracht van het gerestaureerde Klaslokaal door Stadsherstel
aan de Stichting werd feestelijk gevierd op 7 december 2012. Ton van der Lee
(de achterkleinzoon van Joh. Kieviet) presenteerde er zijn nieuwe boek ‘Dik
Trom in Afrika’ en Job Cohen las er een hoofdstuk uit voor.
Hiermee werd het startschot gegeven voor de volgende stap: de inrichting van
het Klaslokaal anno 1880 door de vrijwilligers van de bouwploeg en de eerste
officiële tentoonstelling.

Er werden informatie panelen aangebracht met allerlei informatie over
C.Joh. Kieviet, zijn leven en werken. Twee vitrinetafels lieten door Rosette
Zandvoort, Kieviets kleindochter in bruikleen gegeven spullen van Joh, Kieviet
zien en een televisiescherm werd aangebracht waarop een interview met Rosette
Zandvoort en een power point presentatie van de restauratie te zien waren.
Op woensdag 27 maart 2013 ging het schooltje officieel open voor het publiek.
Ook deze dag werd feestelijk gevierd en de regionale pers besteedde er veel
aandacht aan. Vanaf dit moment waren we heel blij met het grote aantal
bezoekers.
Nu, in december 2013 zijn er bijna 5.000 bezoekers geweest, waar we veel
enthousiaste reacties van hebben ontvangen over de sfeervolle inrichting van het
schooltje en de informatie over Kieviet.
In de vitrine van de oude schoolkast is een verzameling boeken te zien, alle
geschreven door Joh.Kieviet. Voor veel mensen een herkenning van in de jeugd
gelezen boeken maar voor velen ook verbazingwekkend dat hij zoveel (49) boeken
geschreven heeft en niet alleen de Dik Trom boeken waar hij zijn bekendheid
door heeft gekregen. Bij oudere bezoekers komen veel nostalgische
herinneringen boven en worden onderling veel herinneringen gedeeld.
In de loop van het jaar zijn er diverse verjaardagen in het schooltje gevierd. Er
werd zelfs getrouwd en er is een pilot gehouden in samenwerking met de
bezoekerscentrum De Breek om schoolklassen te ontvangen.

Op zondag 13 oktober j.l. is de nieuwe tentoonstelling over sprookjesboeken
feestelijk gestart.
Een van de vrijwilligers, Thea de Hilster is een verwoed verzamelaar van deze
boeken en heeft een hele informatieve tentoonstelling ingericht met veel
voorbeelden over de geschiedenis van het sprookjesboek en de schrijvers.
In de vitrinekasten heeft zij hele mooie exemplaren tentoongesteld.
Regelmatig zijn er gasten of vrijwilligers die komen voorlezen of verhalen
vertellen.
Buiten wordt rondom het schooltje nog hard gewerkt aan de afwerking van het
restant van een oude loods om die in gebruik te nemen als voorlopige dependance.
Daarmee kan het gebrek aan opslagruimte voor alle schenkingen opgelost worden.
Verder is het de bedoeling dat er een deel van het buitenterrein als schoolplein
wordt ingericht en dat er op het voorterrein parkeervakken worden aangegeven.
Het is dit jaar gelukt om met het bestaande vrijwilligersaantal het museum open
te hebben op de officiële openingstijden en op alle extra openingsmomenten
zoals voor de schoolklas pilots, bruiloften enz.
Maar voor volgend jaar zal opnieuw een wervingsactie van start gaan om het
enthousiaste vrijwilligersteam uit te breiden.
Het nieuwe werkplan van de Stichting ‘Het Schooltje van Dik Trom’ voor 2014
ligt al klaar en ook in 2014 zullen weer veel vrijwilligers hun schouders eronder
zetten om alle bezoekers welkom te kunnen heten in het schooltje.
In maart 2014 kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten met naar wij hopen
weer leuke verhalen over het wel en wee van het Schooltje van Dik Trom.
Wij wensen u hele gezellige feestdagen en een heel goed 2014.
Misschien tot ziens in het Schooltje.

