Jaarverslag 2015
Het jaar 2015 is een jaar geweest waarin diverse eerder gestarte projecten zijn afgemaakt. Het
schooltje is daardoor een plek geworden waar bezoekers niet alleen een stap in het verleden
kunnen doen, maar ook iets beleven.
 In het schooltje zijn leesplankjes met documentatie aanwezig. Vrijwilligers kunnen
hiermee een leesles geven, waarbij gebruik wordt gemaakt van een wandplaat en een
groot leesbord met complete set letters.
 Bezoekers kunnen op meerdere schoolbanken ervaren hoe het is om met een
kroontjespen in een schriftje te schrijven. Of met een griffel op een leitje.
In de computer van het televisiescherm zijn nieuwe video’s en diashows geladen waar
bezoekers uit kunnen kiezen. Deze vormen een audiovisuele aanvulling op de
tentoonstellingen.

Dik Trom werkplaats
Het bijgebouw, bestaande uit resten van de voormalige vrachtwagenloods van de vorige
eigenaar, is zowel uitwendig als inwendig omgetoverd tot Dik Trom werkplaats, waarin een
werkruimte voor de collectiebeheerder en een atelier / filmkamer voor kleine groepjes
bezoekers. In de Dik Trom werkplaats kunnen creatieve lessen gegeven worden, boeken
worden gerepareerd enz.
Nu de werkplaats klaar is kunnen groepen desgewenst gesplitst worden, waardoor zij
hanteerbaarder worden en meer variatie aan activiteiten kan worden geboden.
In het bijgebouw is een ANWB Fiets Service Punt gevestigd, met oplaadpunt voor elektrische
fietsen.

Scholen
De lesgroep heeft een nieuw, goedkoper, arrangement voor het onderwijs ontwikkeld. De
basisscholen in de regio zijn hierover geïnformeerd en de eerste aanmeldingen toonden zich
zeer tevreden met het bezoek aan het schooltje.

Tentoonstellingen
De zomertentoonstelling behandelde leven en werken van tekenaar Braakensiek, die veel
boeken van C. Joh. Kieviet van illustraties voorzag. Op 3 oktober opende een tentoonstelling
over kinderboeken en het leven van schrijfster Hannie Kuiper.

Vrienden
Voor de kleine honderd Vrienden van Dik Trom werden verschillende tarieven ingevoerd,
verband houdende met de gezinssamenstelling in relatie tot gratis toegang en deelname aan
activiteiten van het museum.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit drie leden van het dagelijks bestuur en twee adviseurs.
Adri Bakker, voorzitter
Peter Fiedeldij Dop, secretaris
Jan Steur, penningmeester
Gerrit van der Meer, commercieel adviseur en coördinator van bouw‐ en onderhoudswerk
Jetty Voermans, museumcoördinator en externe contacten.
Het bestuur vergadert maandelijks (in de regel de tweede woensdag van de maand), met
uitzondering van juli of augustus. Ook de vrijwilligers komen maandelijks bijeen om elkaars
ervaringen te delen en plannen te maken.

