Nieuwsbrief mei 2016

Vrienden
van
Dik Trom

Beste Vrienden,

Zomertentoonstelling

Met deze nieuwsbrief houden wij u
graag op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen rondom het Schooltje
van Dik Trom.

100 jaar droge voeten
De zomertentoonstelling staat in het
teken van de herstelwerkzaamheden
na de watersnoodramp van 2016. De
regio Waterland werd in 1916 zeer
zwaar getroffen door deze overstroming
toen de dijken rond de Zuiderzee
doorbraken. Etersheim bleef dit keer
weliswaar gespaard, maar de dijk
moest worden versterkt met klei uit de
Etersheimerbraakpolder. Daardoor
ontstond het diepste punt van NoordHolland 6.63 onder NAP.
Op de leestafel treft u een bewerkt
logboek aan uit het Waterlands Archief
over het dijkherstel in Etersheim. Er is
ook een luisterzuil met fragmenten uit
kinderboeken over de watersnood,
waaronder het unieke dagboek van de
12 jarige Jan Zuidland uit Purmerend.

Dijk van een Tafel
Vanwege de gemeentelijke fusie valt
ons Kinderboekenmuseum nu onder
gemeente Edam-Volendam.
De gemeente Zeevang heeft het
nieuwe Dik Trom boek geschonken aan
alle kinderen van 9-12 jaar uit de
nieuwe gemeente.

Nieuw boek Dik Trom
‘Boer Dirk Smit begroef tijdens de 80jarige oorlog zijn goudschat voor de
Spaanse soldaten van Alva. Het oude
dorp Etersheim werd daarna
verzwolgen door de Waterwolf. De
nieuwe Dik Trom, een jongen van onze
tijd, duikt in de geschiedenis om de
legendarische schat te vinden’.
Dit is in het kort het verhaal uit het 3e
boek van de nieuwe Dik Trom reeks
van Ton van der Lee, de
achterkleinzoon van C. Joh. Kievit. Het
nieuwe Dik Trom boek is geschreven in
het kader van de
watersnoodherdenking 1916-2016.
'Dik Trom en de verdronken schat van
Etersheim’ is een leuk cadeau voor
kinderen van 9-100 jaar!
Vanaf 2 juni verkrijgbaar in de
museumwinkel voor € 5,-.
Bestel nu tot 1 juni voor € 4,- via de
website.

Oud burgemeester Heerschop draagt
het cultureel erfgoed van ‘Het land van
Dik Trom’ over aan de burgemeester
van de nieuwe gemeente op 2 juni
tijdens het zogenaamde
'Rampendiner' in Etersheim.
Dit evenement maakt onderdeel uit van
een regionale tournee ‘Dijk van een
Tafel’ in het kader van de
herdenkingsactiviteiten 1916.
Hoe dit in zijn werk gaat ziet u in dit
promotiefilmpje:
https:⁄⁄vimeo.com⁄138845156
Inschrijven voor het ‘Rampendiner’ in
Etersheim bij jetdijkshoorn@gmail.com

In en om het gebouw
Op 13 mei zal de zomertentoonstelling
officieel worden geopend door
wethouder Schütt van onze nieuwe
gemeente Edam-Volendam. Buiten zal
een informatielessenaar over het
dijkherstel na 1916 worden onthuld
door Friso de Zeeuw, die sponsor
Bouwfonds Nederland
vertegenwoordigt. Er staat al een
bankje [geschonken door de nieuwe
gemeente] vanwaar u een prachtig
uitzicht hebt op de
Etersheimerbraakpolder.
Binnen in het klaslokaal kunt u onze
schoolklok bewonderen: de laatste
nieuwe aanwinst in Amsterdamse
schoolstijl:

Nieuw in de winkel
Kookschrift 2: 'Nagerechten'
Dit 2e kookschrift bevat 10
geselecteerde recepten uit het
kookschrift van Aafke Tiekstra:

Zij is de moeder van een van onze
vrijwilligsters.
Aafke schreef de recepten in een schrift
toen zij op de huishoudschool zat in de
dertiger jaren.
De verkoopprijs is € 2,50
Ook Kookschrift 1 [Soepen en Schotels]
is nog steeds verkrijgbaar.

Bezoekers
De aanbouw van het schooltje [waar u
binnenkomt] is in die stijl gebouwd en
wijkt daarom wat betreft stijl en kleur af
van het klaslokaal.
Het toeval wil dat ook de Amsterdamse
School dit jaar 100 jaar bestaat!

Naast onze reguliere bezoekers zijn wij
ook blij met de schoolklassen en de
deelnemers aan de seniorenbusreizen
die ons hebben weten te vinden. Ook
als trouwlocatie krijgt het Schooltje
steeds meer belangstelling.

www.hetschooltjevandiktrom.nl

