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PLANNINGEN & PLANNEN 
De eerste weken van de renovatie was 
het te verrichten werk wel duidelijk: 
nu die ruimte… en daar mogen per 
keer maar twee of drie mensen tege-
lijk in zijn, dus… En zo ging dat.  
Nu we het voorhuis aan het afronden 
zijn is continu toezicht nodig en wordt 
plannen echt planmatig werken… 

 

OPKNAPPEN SMIDSE 
Al vorig jaar bleek er reparatie nodig 
aan de smidse in de smederij. Het 
‘gesloten’ zijn en de renovatie drong 
dat even naar de achtergrond. Maar 
de vraag om in de smederij opnamen 
te mogen maken voor een reclame-
film, maakt het probleem weer actu-
eel. We zijn er mee bezig.   

 

 

REACTIE: Met de fotovraag boe-

renkool won een van de trouwe le-
zers een kwartet. Daarop kregen we 
reactie: Wij hebben elke woensdag 
onze kleinkinderen na schooltijd op 
bezoek. Wat vonden zij het mooi om 
het gewonnen kinderboekenkwartet 
samen te spelen. Leuk zo’n reactie!    

HET DEPOT 
Het heeft al veel tijd gekost. Het 
gaat nog veel tijd vergen, maar 
het resultaat is fantastisch: een 
verantwoord ingericht depot 
met een verzameling bijzonder 
en mooi cultureel erfgoed van 
de Alblasserwaard. Geweldig! 

      

AANVULLING TUIN  
Ook erf en de tuin komen 
aan de beurt. Daar is de 
laatste jaren gesnoeid en 
gekapt. Verantwoorde aan-
vullende beplanting is be-
steld en met de informatie-
ve bebording zijn we bezig.     

 
 

Pieter Jorissen taxeert 
schenking.  

PUBLICITEITSWERK 
Dat gaat gewoon door, wat pas-
siever dan u gewend bent, maar 
dat verandert snel. Deze week op 
zoek geweest naar een betere 
versie van de foto van Trijntje, 
voor een boek waar Geert Mak 
momenteel aan werkt. Leuk! 

 
 

Opgraving Trijntje. 
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RUBRIEK 

MET 

DOE-

DINGEN: 

OM EVEN 

UIT DE 

SLEUR TE 

ZIJN VAN 

ALLE 

DAGEN 

THUIS 

Deze week in aanslui-
ting op het gebodene 
van de week ervoor: 
trek er opnieuw op uit, 
te voet of op de fiets. 
Kijk goed rond en meld 
aan het museum wat 
voor bijzonders u zag: 
 

Tuur eens naar een wei-
land… Dat is beter voor je 
ogen dan kijken op een 
beeldscherm.   

 
 

De koffie is niet aan te 
slepen.  
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Door een andere inrichting 
hebben we er nu ook een 
spreekruimte bij; leuke 
plek daar in de renteniers-
kamer. 
 

 

Zodra we open mogen steken we de vlag uit. De expositieruim-
te is bijna klaar en de eerste expositie staat in de steigers. Dat 
wordt het mooiste wat we in depot hebben. Ook komt er een 
grootste verkooptafel met overtollig materiaal, waarvoor we 
een passende bestemming zoeken.    

 

  

    Je opent een hoedendoos en 
         je krijgt een lamp…  
 

Klein deel van de geschon- 
         ken verzameling Van Stavel.  
 

    Te drogen gelegde deurmat. 
 

Een deel van de af te stoten  
         materialen, die bij de eerste  
         expositie te koop komen.  

  
 

  

Experimentele opstel- 
         ling van een console in  
         het voorhuis. 
 

    Werkoverleg? 
 

    Nieuwe inrichting achter  
         in het rijgebint. 
 

Het begin van de nieu- 
         we bebording: uitzoe- 
         ken wat er nog is. 

  
 

QUOTE:  Het ergste dat u kunt doen, is u zorgen maken over wat u had kunnen doen.   
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