Nieuwsbrief mei 2015

Vrienden
van
Dik Trom
Beste Vrienden,
Het ‘Schooltje van Dik Trom’ bestaat
alweer 2 jaar en met uw steun is een
juweeltje van een museum ontwikkeld.
Met deze nieuwsbrief houden wij u
graag op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.

10.000e bezoeker

Het Schooltje is bijzonder populair bij
familie en groepsuitjes. Allerlei
seniorenclubjes hebben de weg naar
Etersheim weten te vinden via PLUS
magazine, Libelle of Omroep Max.

Aanwinsten
De collectie boeken en schenkingen
breidt zich nog steeds uit. De laatste
aanwinst is het ontbrekende boek uit
de collectie van Kieviet ‘De Moord bij
den Hertenkamp’. Onze stagiaire
Sydney heeft het boek weten te
veroveren op internet voor een klein
prijsje.
Ook een mooie aanwinst is het
fonteintje voor het Klaslokaal met een
bordje ‘Handen wasschen!’

Tentoonstelling
Sebastiaan ontvangt een Dik Trom
boek.
Op 27 maart ontvingen we de 10.000e
bezoeker. Toeval of niet, maar het
was een leerling van de Dik
Tromschool uit Hoofddorp, die met
groep 5 en 6 een bezoek bracht.

Met Pasen is de nieuwe tentoonstelling
over de illustrator Braakensiek
geopend. Opnieuw heeft onze
conservator Thea een vracht aan
materiaal verzameld en op zeer
verantwoorde en aantrekkelijke manier
tentoongesteld.

In de tentoonstelling zijn onder andere
veel boekomslagen en boekillustraties
te zien en diverse politieke prenten.
Een zeldzame kans om Braakensiek in
deze overzichtstentoonstelling te leren
kennen.

Het Land van
Dik Trom
Van meet af aan zijn we een
samenwerking aangegaan met
bezoekerscentrum de Breek. We
profiteren van elkaars klandizie bij
passanten, die fietsend of wandelend
het gebied bezoeken. Bij bruiloften,
partijen en schooluitjes bieden we een
passend arrangement al of niet
aangevuld met andere activiteiten in de
omgeving.

Werkplaats
De tijdelijke werkplaats is met Pasen in
gebruik genomen. Door ruimtegebrek
konden we de collectie boeken en
schenkingen allang niet meer
zorgvuldig bergen. De
vrijwilligersbouwploeg heeft de hele
winter doorgewerkt om het gebouwtje
piekfijn in orde te maken De ruimte is
van alle gemakken voorzien met
verwarming, kitchenette en toilet.
Deze werkplaats kan ook gebruikt
worden voor vrijwilligersbijeenkomsten,
cursussen etc.

Momenteel praten we met de
gemeente over een aanlegsteiger van
de Bruine Vloot, zodat onze bezoekers
ook vanuit het Markermeer het gebied
kunnen aandoen.

Natuurlijk blijft onze droom overeind
om mettertijd een mooie dependance
te bouwen, die past in de landelijke
omgeving. Op dit moment ontbreekt
daarvoor nog het nodige budget.

Namens alle vrijwilligers
Jetty Voermans,
Beheer Vriendenclub

www.hetschooltjevandiktrom.nl

