Nieuwsbrief januari 2017

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

De bouw zal in overleg met
Stadsherstel worden uitgevoerd.
Natuurlijk kunnen we alle financiële
ondersteuning van onze Vrienden
goed gebruiken voor de afbouw en
inrichting van de werkplaats.

In en om het gebouw
Onze droom wordt werkelijkheid!
In mei vorig jaar konden we onze
tijdelijke werkplaats in gebruik
nemen en begonnen we meteen
met de planning voor vervangende
nieuwbouw.
In onze stoutste dromen hadden
we niet bedacht dat het zo snel
voor elkaar zou komen, maar met
een flinke subsidie van de provincie
Noord-Holland kunnen we onze
plannen dit jaar gaan realiseren. Bij
ons eerste lustrum eind 2017,
kunnen we naar verwachting onze
nieuwe werkplaats feestelijk
openen!

Kinderpartijtjes

Met ingang van het nieuwe
organiseren wij kinderpartijtjes in
het Schooltje voor groepen van 6
tot 12 kinderen.
Voor meer informatie: zie onze
website of stuur een mailtje naar:
arrangementen@hetschooltjevandi
ktrom.nl

Nieuw in de winkel
In onze winkel treft u allerhande
artikelen aan die bezoekers kunnen
kopen om daarmee het Schooltje te
steunen. [Zie de website].
Het nieuwste artikel is:

Knutselen tijdens een partijtje

Tentoonstellingen
De huidige wintertentoonstelling is
weer gebaseerd op onze eigen
collectie.
Nieuwe schenkingen hebben er
een plaats gekregen. Zo hangen er
veel brei-, haak- en
borduurvoorbeelden aan een
waslijn. Er ligt een boekje in een
vitrine waarbij het breivoorbeeld dat
er hangt te zien is.
Verder hebben we leuk metalen
speelgoed ontvangen dat te
bewonderen is, maar ook
kartonnen eieren die aan de
binnenkant prachtig bewerkt zijn.
In de boekenkast staan de zes Dik
Trom boeken met verschillende
kaften uitgestald. We kunnen
helaas niet alle variaties laten zien,
maar je krijgt wel een indruk van de
veranderingen die Dik Trom heeft
ondergaan.
We hebben ook een prachtige serie
plaatjes- en kleine
sprookjesboeken ontvangen. Een
klein deel is tentoongesteld.
Tot eind maart kan deze
tentoonstelling bekeken worden.

Dit kookschrift bevat 10
geselecteerde recepten uit een
kookschrift van Aafke Tiekstra [de
moeder van een van onze
vrijwilligsters].

De verkoopprijs is € 2,50

Bezoekers
Afgelopen jaar hadden we een
record aantal groepsbezoeken.
Onder groepsreizen voor senioren
zijn we heel populair. Het
enthousiasme en de reacties van
de bezoekers waren
hartverwarmend. Soms was het
passen en meten om iedereen met
rollators in ons kleine museum te
persen. De nieuwe werkplaats zal
ons dus goed van pas komen om
deze groepen met meer comfort te
ontvangen.

Boekreparaties
Om de drie weken zijn de
Boekbinders van Dik Trom in de
werkschuur oude boeken aan het
reparenen. Oude boeken zijn
meestal vele keren gelezen en dat
eist zijn tol. Op de meest kwetsbare
plaatsen gaan ze kapot [meestal de
rug].

Vanwege de fusie van gemeente
Zeevang met Edam-Volendam
krijgen we ook meer bezoekers
vanuit de directe omgeving. Ook
het eerste huwelijk van
Volendammers is al in het
Schooltje gesloten.

Een aantal vrijwilligers van het
Schooltje, heeft de kneepjes van
het vak geleerd. Zij verrichten
papierreparaties, naaien boeken
opnieuw in elkaar en voorzien ze
van schutbladen of van een nieuwe
rug.
Heeft u thuis een boek dat een
opknapbeurt kan gebruiken? Neem
gerust contact met ons op zodat we
samen kunnen bekijken wat
mogelijk is.
arrangementen@hetschooltjevandi
ktrom.nl

Tot ziens in 2017
Wij wensen u een mooi 2017 toe
en danken u voor uw steun aan
het Schooltje van Dik Trom.

