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HET IS AL WEER APRIL

MAAK OOK FOTO’S

Het eerste kwartaal van 2021 hebben we er
al weer op zitten… Een periode waarin heel
veel belangrijk werk in en om het museum
heeft plaatsgevonden. Iets waar we met
trots op kunnen terugkijken. En die eigenlijk
al lang beloond had moeten worden door
weer open te zijn.

Al 37 keer bent u geïnformeerd
over het op dit moment gesloten
museum. Daarbij zijn heel veel
foto’s getoond. Plaatjes die geschoten zijn door een paar mensen. Wil voortaan iedereen eens
foto’s maken en toesturen?

EINDELIJK NAAR BUITEN
Al eerder maakten we melding van
achterstalligheid in het onderhoud
van de tuin. Gelukkig kon dat op
het laatste nippertje weer worden
goedgemaakt, zoals hier op de
foto’s te zien is. Lekker buiten bezig
zijn, met de zon in (of op?) de rug.
Heerlijk!
VAN BOVEN NAAR BENEDEN EN VAN
LINKS NAAR RECHTS:
Onkruid weghalen.
Bordjes verhangen.
Snoeihout versnipperen.
De vlechtwal in het stiltegebied.
- Nieuwe deur materieelberging.
- De rentenieskamer.
- Even luchten…
- Rommel ruimen.
- Opnieuw inrichten.

PASEN

Pasen en kippen horen bij
elkaar; of zijn het de eieren?

Op een keer hadden we
op tweede paasdag zo’n
750 bezoekers. Bij de expositie over paaseieren.
Dat was een beetje veel.
Nu krijgen we er 0 (niets,
nihil, geen). Dat is een
heel beetje - te - weinig.

EWOUD KLOP
Dit keer ook foto’s
van onze vaste fotograaf Ewoud Klop. AL
30 jaar. Welke foto’s
dat zijn, ziet u zo; die
zijn gemaakt met een
fototoestel en niet
met een telefoon…

WEER OPEN
Het zal nog wel
even duren, maar
langzaam aan zijn
we er wel klaar
voor. Maar wanneer? Dat weten
we voorlopig nog
niet.

Over de datum…

Jakkes… muizen!

QUOTE: Als je met Pasen nog sinterklaasliedjes zingt weet je niet hoe de samenleving in elkaar steekt…
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