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Beste vrienden,
2020 werd door de pandemie een jaar om nooit meer te vergeten. Wij hopen van harte dat onze Vrienden van Dik Trom er veilig doorheen zijn gekomen. Van onze kant hebben we er alles aan gedaan om onze bezoekers
en vrijwilligers bescherming te bieden tijdens de korte periodes dat het
Schooltje geopend was. Net als u snakken we naar betere tijden en wachten vol goede moed de vaccinaties af om onze bezoekers weer veilig te
kunnen ontvangen. Daar kijken we naar uit!

Terugblik coronajaar
5 mei viering.
De onthulling van het monument bij de begraafplaats
van Etersheim voor het echtpaar Schipper kon helaas niet doorgaan. Het monument is een initiatief
van Kristofer Schipper, zoon van Johanna en Klaas
Abe als eerbetoon aan zijn ouders voor hun verzetswerk in WO II. Zij ontvingen in 2015 postuum de Israëlische onderscheiding Yad Vashem. Het monument
kon niettemin met behulp van het bestuur van de
Stichting Begraafplaatsen Schardam - Etersheim al
wel geplaatst worden.
We betreuren het zeer dat de uitgestelde ceremonie
ook in 2021 niet meer kan plaatsvinden omdat de initiatiefnemer zeer recent plotseling op 84-jarige leeftijd is overleden. Het monument dat Kristofer voor
zijn ouders heeft opgericht in Etersheim, zal een blijvende herinnering zijn aan hun verzetswerk in WO II.

Liesbeth Sven (l) en Rie Massee (r)
Bestuursleden St. Begraafplaatsen
Schardam - Etersheim
bij het monument

Schrijfwedstrijd
Het was een beetje ingewikkeld om de kinderjury te organiseren
omdat tijdens de sluitingsperiode óók alle activiteiten in de Kinderboekenweek werden afgelast. Uiteindelijk is de jurering toch gelukt
tijdens de herfstvakantie dankzij de inspanningen van Dick Knip,
de voorzitter van de kinderjury.
Burgemeester Lieke Sievers reikte de cheque uit aan de gelukkige
winnaar. Het geplande verblijf in de B&B in Etersheim kan echter
pas plaatsvinden in 2021. Een verslag daarvan houdt u dus nog te
goed.

winnaar Betty Schoen

Terugblik coronajaar - vervolg
Museum in huis
Natuurlijk was het onmogelijk om in coronatijd met een kleine museumcollectie de zorginstellingen te gaan bezoeken. Meerdere malen is het project opnieuw opgestart, maar telkens tevergeefs. Als alternatief is onlangs een korte promotiefilm gemaakt, die vertoond kan worden in de
zorginstellingen. U kunt hem straks ook bekijken op onze website
www.hetschooltjevandiktrom.nl.
Hopelijk kunnen ouderen dan later dit jaar toch nog in kleine groepjes met het aangepast vervoer
bij ons op bezoek komen.

Van onze collectiebeheerder
Ondanks het feit dat Het Schooltje vanwege de coronamaatregelen gesloten is kan ik als collectiebeheerder rustig aan het werk in het gebouw. Vaak ben ik alleen aan het werk, dat schiet ook
wel eens lekker op. In het najaar hebben mijn echtgenoot en ik alle schoolboeken door onze handen laten gaan. Deze boeken zijn nu allemaal gescand, we hebben ontbrekende gegevens in het
bestand, die bij de eerste inschrijving niet waren ingevuld, aangevuld en hebben dubbele exemplaren grotendeels verwijderd. De laptop gaat regelmatig mee naar huis om daar de fouten die in
het bestand zijn geslopen te corrigeren en om alle scans te bewerken. Kortom, een flinke klus.
Over enige tijd kunt u op de website de schoolboekencollectie inzien.
De collectie leesboeken is al enige tijd openbaar. Dus als u wilt weten welke boeken we al in de
collectie hebben: kijk op de website. Onder de kop ‘boekencollectie’ klikt u een letter aan en de
schrijvers verschijnen met de titel van het boek. Bij ‘meer’ krijgt u vervolgens het jaartal van uitgave, de druk, het aantal pagina’s, de uitgever en de illustrator te zien.
Aanpassing tentoonstelling
De lopende tentoonstelling over schrijvende onderwijzers is aangepast. Waren er eerst alleen
maar mannen in de tentoonstelling, nu zijn er ook enkele vrouwelijke schrijvende onderwijzers.
Het was in eerste instantie lastig om die te vinden. Uiteindelijk heb ik van iemand een lijst gekregen met vele namen van schrijvende onderwijzers en onderwijzeressen uit de periode 18801940. En dan is het zoeken van wie we werk hebben. Zo zijn er nu boeken van Clara AsscherPinkhof, Tine van Berken, Ida Heijermans, C.E. Pothast-Gimberg, C.M. van Hille-Gaerté, S.M.
Bouman-van Tertholen en Charles Krienen toegevoegd. Krienen publiceerde onder zijn eigen
naam ´jongensboeken´ en onder het pseudoniem Suze Brinkgreve ´meisjesboeken´. Helaas is de
ruimte in Het Schooltje beperkt en zijn er nu enkele boeken van mannelijke schrijvende onderwijzers verwijderd.
In het najaar zijn ook alle schoolplaten gewisseld. Hingen er eerder geschiedenisplaten (Kieviet
had immers wat met geschiedenis) nu hangen er platen van dieren. Zo proberen we elke keer
weer een ander deel van de collectie te laten zien.
Oproep
U ziet er is veel werk voor de collectiebeheerder. We
zoeken dan ook nog iemand die een deel van de
werkzaamheden kan overnemen.
Schroom niet en stuur een mail naar:
collectiebeheer@hetschooltjevandiktrom.nl
of bel 0299 432 522. Dan kunnen we samen kijken
naar de interesses en mogelijkheden.

Collectiebeheerder Thea de Hilster aan het werk

Kort nieuws
Dik Trom ging digitaal!

We hebben eindelijk een stabiele aansluiting op internet en er kan
voortaan met pin betaald worden.

Om ons ook digitaal beter te kunnen profileren hebben we subsidie
aangevraagd om deel te kunnen nemen aan MuseumTV.
Verkoopartikelen

Ons arsenaal aan verkoopartikelen is uitgebreid met nieuwe sleutelhangers en magneetjes

De pinautomaat

Sleutelhanger met klompje

Financieel
Afgelopen jaar hebben de culturele instelling het bijzonder
zwaar te verduren gehad en ook het Schooltje van Dik
Trom heeft de reserves aan moeten spreken om de vaste
lasten te kunnen betalen.
Stadsherstel is ons gelukkig tegemoet gekomen met een
halvering van de huur gedurende 3 maanden en ook van
de Rabobank ontvingen we een donatie. Desondanks ontkomen we er niet aan om de toegangsprijs voor volwassenen te verhogen tot € 3,- pp.
We hebben onlangs ook een beroep gedaan op de coronasubsidieregeling van de gemeente en hopen daarmee
onze verliezen te kunnen beperken.

Cheque van de Rabo-bank

Samenwerking in Etersheim
De bestuurlijke samenwerking heeft nog niet tot de geoogde fusie geleid, omdat de exploitaties
van de partners momenteel te veel onder druk staan vanwege de coronamaatregelen.
Zodra het mogelijk is, pakken we de draad van de fusiebesprekingen weer op.
Eind mei wordt wél het minimuseum voor Archeologie geopend met vondsten van het verdronken dorp Etersheim. Er zal dan ook een audiotour beschikbaar komen voor wandelaars, die over
het Dik Trom pad lopen en zodoende ook het Schooltje op hun expeditie tegenkomen.

Het Archeologisch
MINI-Museum

Bijdrage van de Vrienden
Vrienden van Dik Trom
Zonder uw bijdragen hadden we het helemaal niet kunnen redden afgelopen jaar! Omdat we de
administratie in 2020 wilden stroomlijnen, heeft u pas in het laatste kwartaal allemaal tegelijk een
betaalverzoek voor 2021 ontvangen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de vlotte afhandeling!
Hebt u vragen hebben over uw pasje, betalingsverzoek of iets anders? Stuur dan een mail naar
info@hetschooltjevandiktrom.nl
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