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DEPOTRUIMTE  
Wie het voorrecht krijgt om even op de depot-
zolder te mogen kijken, krijgt daar iets te zien 
dat orde en zakelijkheid uitstraalt. Talloze uren 
zijn er in het afgelopen jaar (met een stop we-
gens coronamaatregelen) gestoken in het or-
denen en bepalen wat binnen het collectiebe-
leid valt. Intussen zijn er ook twee depotbe-
heerders: André van de Herik en Wim Versluis.        

 

OPFRISSEN 
Op dit moment wor-
den er opfrisbijeen-
komsten voorbereid 
voor alle vrijwilligers. 
Hier links is de voor-
bereidingscommissie 
ermee aan de slag. 
Uitnodiging volgt.  

 

 

Zilveren Zeeuwse knopen. 
 
Allerlei flessen en kruikjes. 
 
Rouwsieraden.  

NIEUWE AANPLANT ERF 
Afgelopen week is er op verschillende plekken op het erf 
nieuwe aanplant bijgekomen. De parkeerplaatsen aan 
de slootkant worden afgeschermd met kronkelwilgen, 
heeft de theetuin wat haagbeuk erbij gekregen (voor 
meer knusheid), zijn er boerenhortensia’s bij geplant en 
is de moerbeihaag aan het begin van de museumtuin 
verrijkt met een aantal nieuwe bomen. En nu maar 
hopen op een goede groei. Tegelijk is ook de hele mu-
seumtuin goed onder handen genomen.         

     

 

Keurig op rekken, dus   
    gemakkelijk vindbaar. 
 

Antieke vliegenvangers. 
 

Mooi gerangschikt  
         op soort en op kleur. 
  
Prachtig poëzieal- 
             bum; waardevol  
             kleinood van lief- 
             lijke woorden. 
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Het is intussen half maart. De 
hoogste tijd om de winter achter 
ons te laten en naar buiten te 
gaan. Wat in de tuin te gaan wer-
ken of een wandeling te maken. 
Een stukje fietsen. Kortom genie-
ten van het feit dat het wat war-
mer begint te worden.    

 
 

Speelgoed van toen; nu   
     museaal collectiegoed.  

PROJECT BEBORDING  
Om de bezoekers te informeren over de tentoongestelde 
objecten gebruikt een museum bebording. De vernieuwing 
daarvan is in gang gezet. Daarbij gaat het om drie acties: 
ruimtebebording (instructies per ruimte, zoals vluchtroutes 
e.d.), teksten bij de objecten (wat is wat en hier specifieke 
informatie over) en (later) digitale bebording. Een hele klus, 
waar nu al zo’n 7 mensen bij betrokken zijn.   

 

 

Gebruiksgoed wordt 
     cultureel erfgoed.  
 

De houtwal (stiltege- 
     bied) is weer in ere  
     hersteld. 
 

Rariteitenkabinet  
         of waardevol spul? 
 

Stormschade;  
             de koe dan.  

   
 

  

Goed gereedschap  
         is het halve werk. 
 

De administratie gaat  
     gewoon door.  
 

De afvalberg in de  
    tuin: insectenparadijs. 
 

En iedereen moet  
        zich registreren. 

  
 

QUOTE: Voor een nors gezicht gebruik je 80 spieren; voor een glimlach 20. Waarom zou je je vermoeien?  
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