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Van de voorzitter
Onze vereniging kent ruim 570 leden, waarvan
ongeveer 100 vrijwilligers. De meeste vrijwilligers vindt u in onze beide musea: schoonhouden, tuinonderhoud, openstellen, objecten
registreren, activiteiten organiseren en begeleiden, en nog veel, veel meer. Maar er zijn ook
vrijwilligers die er voor zorgen dat al onze activiteiten naar de buitenwereld en onze binnenwereld gecommuniceerd worden, zodat iedereen weet wanneer er
een lezing is, wanneer er een nieuwe tentoonstelling is, dat we
meedoen aan de Open Dag, aan de Boerderijmiddag, aan de…..
noem maar op!
Die vrijwilligers vormen onze PR-commissie, een taai groepje dat
iedereen aardig op de huid zit om (tijdig!) informatie aan te leveren.
Maar ook een groep die feilloos de weg weet naar redacties van
lokale kranten of RTV-NH. Voor een coherente communicatie naar
buiten en naar binnen is de PR-commissie van groot belang.
De PR-commissie stelt ook drie maal per jaar deze Nieuwsbrief
samen, zodat u als lid weet wat het HGB allemaal doet. Dit jaar
bestaat de Nieuwsbrief 10 jaar en ik wil alle leden van de PRcommissie die er de afgelopen jaren aan hebben bijgedragen van
harte bedanken en feliciteren.
Kees de Groot◄

Nieuws van Beemster Erfgoed
Fotowerkgroep bijna klaar met megaklus
Bijna iedere historische vereniging heeft tegenwoordig een beeldbank waarop foto's van mensen en gebouwen te zien zijn. Binnen
het HGB is al enkele jaren een fotowerkgroep wekelijks bezig kleine
en grote collecties foto's te digitaliseren en van toelichtende bijschriften te voorzien. De heren Beemsterboer en Molenaar, die
samen de Fotowerkgroep vormen, beginnen nu het einde van hun
omvangrijke project te naderen. Ruim 8500 afbeeldingen zijn in een
databestand opgenomen en de gegevens die daar bij horen worden
nu gecontroleerd en vervolgens worden afbeeldingen en gegevens
per foto apart opgeladen in een internetbestand dat vermoedelijk
na de zomer gekoppeld gaat worden aan de openbare HGB-website
(nu dus nog niet beschikbaar). Deze foto's zullen dan op alle woorden uit de beschrijving doorzoekbaar zijn: persoonsnamen, boerderijnamen, namen van wegen, enz. kunnen als ingang gekozen worden. Twee voorbeelden: 'Vlooienkriek' (Korte Lindengracht) heeft
16 treffers, 'de Eenhoorn' komt 7 keer voor. Wij zijn de werkgroepsleden bijzonder dankbaar voor het zeer vele werk dat zij hebben
verricht.
Als dit werk is afgerond gaan de huidige leden van de fotowerkgroep zich met andere projecten bezig houden. Voor het opnemen van nieuwe foto's in de database wordt wel een selectie
toegepast: alleen foto's die een nieuwe dimensie toevoegen aan
bestaande afbeeldingen worden opgenomen. Voor klassenfoto's
wordt een uitzondering gemaakt: iedere klassenfoto is immers
uniek. Om de beeldbank goed te onderhouden, nieuwe informatie
toe te voegen, correcties aan te brengen, enz., zoekt de afd. Beemster Erfgoed twee nieuwe leden voor de fotowerkgroep. Bent u
geïnteresseerd in dit belangrijke werk? Kom dan eens kennis maken
op een HGB-inloopbijeenkomst, iedere eerste maandagavond van
de maand in het voorhuis van 'Westerhem'. Dan zal werkgroepslid
Theo Molenaar uitleggen wat er komt kijken bij het up to date houden van het bestand. U kunt ook een mailtje sturen naar
V.Falger@gmail.com◄

Nieuws van de weegbrug
Over het algemeen genomen heeft
de weegbrug het sinds november
2018 rustig gehad. De winter brak
aan, en ook in het voorjaar liet de
klandizie te wensen over; in totaal
werd tot nu toe 9 keer gewogen.
Dat moet vaker – gewoon
0683899703 bellen om een weegafspraak te maken. De weegbrug
ziet er trouwens piekfijn uit. Dat
komt omdat regelmatig het weeghuisje wordt schoongemaakt door
buurtbewoner Margitha van Gelder. Daarnaast hebben de vrijwilligers op 30 april in de avond de weegbrug, ook het gedeelte onderdeks, schoon gemaakt en groot onderhoud gegeven. Dus voor de
Open Dag op donderdag 30 mei was de weegbrug er helemaal klaar
voor. Het op schaal gemaakte modeI stond in een partytent naast
de weegbrug – daarmee kan de
ondergrondse werking van de bascule gedemonstreerd worden.
Er was veel belangstelling, bijvoorbeeld van een senior die in zijn jonge jaren nog suikerbieten had gereden van de akkerbouwer naar de
weegbrug en vervolgens naar de
schuit in het Noordhollands kanaal.
het weeggedeelte onderdeks

In totaal zijn er naar schatting zo’n 60 bezoekers langs geweest.
Voor een deel zal het old-timer-event op het erf van de familie van
Poelgeest aan de Volgerweg daar zeker aan hebben bijgedragen.
Donaties waren er ook: € 14,-.
Ger Ernsting◄

Een professor op bezoek in het Agrarisch Museum
Boeken bij Betje
Op vrijdagavond 10 mei jl. trof ik hoog bezoek aan in het vierkant
van het Agrarisch Museum Westerhem.
Het betrof een evolutiebioloog, professor Menno Schilthuizen,
hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, die in het kader van een
reeks schrijversontmoetingen van Boeken bij Betje, was uitgenodigd. Hij is tevens als onderzoeker verbonden aan Naturalis University Center in Leiden en schrijft over evolutie en biodiversiteit voor
diverse kranten en tijdschriften.
Deze avond stond o.a. zijn boek ‘Darwin in de stad’ centraal. Doormiddel van een vakkundig en sprankelend interview van Alexander
Reeuwijk, bekend van Vroege Vogels op zondagmorgen, werden de
vele facetten van de evolutie in stedelijke gebieden belicht.
In de toekomst leeft driekwart van de mensheid in de stad en gaat
verstedelijkte omgeving steeds meer ruimte in nemen. Een groot
deel van de rest van de aardoppervlak is
nodig voor landbouw. Waar gaat de natuur
dan heen? Naar de stad, en daar neemt de
evolutie een aparte wending. Stadsdieren
worden brutaler en vindingrijker en onkruid
op straat vormt heel eigen type zaden.
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Lidmaatschap HGB bedraagt: één persoon € 20,00 (15,00 eerste jaar), twee personen € 30,00 (20,00 eerste jaar) en
bedrijfslidmaatschap € 50,00 per jaar.

Dankzij evolutionaire aanpassingen raken
mens en natuur beter op elkaar ingespeeld en wordt een nieuw hoofdstuk in
de evolutie van het leven ingeluid, maar
waar ook geheel nieuwe dier- en plantensoorten het licht zullen zien. Dit schrijversbezoek met een bio-tintje was voor dit
seizoen de laatste van een achttal auteurs.
‘Boeken bij Betje’ mocht ook bijvoorbeeld
Mathijs Deen ontvangen als schrijver van
het boek ‘de Wadden’. De Wadden: een woest en veranderlijk kustgebied. Wie wil daar wonen en verblijven? Deen vertelt in dit boek het
verhaal van boeren, vissers, Romeinse krijgsheren, Vikingen, lekenbroeders die allen op hun eigen manier zich schikten naar de wetten
van het water, wind en zand.
Buiten de inhoud van het boek wordt op deze avonden ook gesproken
over de wijze waarop zo’n boek tot stand komt, waar de schrijver zit
te pennen en hoe hij aan informatie komt. Dit ook weer door een
goed interview.
Om niets tekort te doen aan de overige auteurs die afgelopen winter
ook op bezoek zijn geweest, deel ik graag hun namen:
Nelleke Noordervliet, Kees ’t Hart, Thomas Lieske, Marc Reugebrink,
Dik van der Meulen en Mensje van Keulen.
Dit zijn de ervaringen van een matige romanlezer, die als conclusie
heeft: ‘Boeken bij Betje’ is altijd verrassend en interessant.
Jan Bakker◄

Westerhem en Leeghwater
In het Agrarisch Museum Westerhem hangt dit jaar,
bij de tentoonstelling over Beemster en Water, een
overdruk, een z.g. facsimile, van een in oud Hollands
geschreven document waarmee Jan Adriaanszoon,
samen met twee andere Rijpers, octrooi aanvroeg
voor een z.g. “waterconste”. Een waterconste is een
soort van duikerklok waarmee onder water allerlei
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Dit document is op 27
januari 2012 door de heer T. Voorn uit De
Kwakel aan het Agrarisch Museum geschonken. De heer Voorn was ervan overtuigd dat het een origineel document is,
geschreven op perkament en heeft het
daarom laten inlijsten. Nader onderzoek bij
het Waterlands Archief heeft uitgewezen dat het een overdruk is,
maar ondanks dit heeft het document wel historische waarde. Dit is
de reden waarom het bij de geschiedenis van de droogmakerij de
Beemster hangt.
De strekking van het document is het volgende:
Drie Rijpers hebben geprobeerd om de prins van Oranje, prins Maurits,
te interesseren voor hun uitvinding, een soort duikerklok met allerlei
nuttige toepassingen. Tevens hebben zij een verzoek gericht aan de
Staten-Generaal om octrooi te verlenen. De Staten-Generaal willigt het
verzoek in en verleent op 5 mei 1605 octrooi voor een periode van 10
jaar met het verbod om deze duikerklok na te maken.
Mocht iemand toch betrapt worden dan zal dit namaakproduct in beslag genomen worden, waarbij de
valsspeler een boete krijgt van 200 guldens. Dit bedrag
wordt gedeeld door degene die de valsspeler ontmaskert, voor de officier van justitie en voor de drie Rijpers.
Door het verkregen octrooi krijgen de drie Rijpers
toestemming om met hun “apparaat” onder de waterspiegel van de Amsterdamse grachten door te brengen om daar enkele activiteiten te ontplooien.

In 1606 vermaakten de drie Rijpers nabij de Overtoom de Amsterdamse bevolking met onderwaterkunsten. Onder de belangstellenden was o.a. Dirck van Oss, die later een belangrijke rol speelt bij
het droogleggen van de Beemster. Als je verder gaat zoeken blijkt
dat voor 1605 al dit soort apparaten beschreven werden. Het is dus
maar de vraag of Jan Adriaanszoon, onze latere Jan Adriaanszoon
Leeghwater, wel de echte uitvinder is.
Dit facsimile is een aanwinst voor Westerhem en heeft een indirecte betekenis voor de Beemster. De hele verhandeling over het facsimile kunt u lezen in de uitleg die bij dit document hangt.◄

Het Beemster Tuinenweekend en het Betje Wolffmuseum
Het tuinenweekend vond plaats op 9 en 10 juni tijdens de pinksterdagen. Tien tuinen, alle tien heel verschillend,
waren te bezoeken. De tuinbezoeker kon op
een passe-partout, te koop bij elk tuinadres vrij
in en uit lopen.
Ook het Betje Wolff Museum deed mee. De
pastorietuin is en blijft een bijzondere tuin. Het
is een tuin met een boomgaard, een kruidentuin en een moestuin waarin ook zg. vergeten
groenten worden verbouwd. Verder is er een
bessen- en frambozenwal. Ook staat er sinds
kort een Saffraan peer in, een ent van een
oude Saffraan perenboom uit Zuid-Afrika uit de tijd van de VOC (een
oud jonkie dus!). Pieter van der Klooster en Paul Stolp, de tuinmannen, hebben heel erg hun best gedaan om de tuin op zijn mooist te
tonen. Dat viel nog niet mee met alle stormen en onweersbuien
vooraf. Toch is het gelukt. De bezoekers werden door Pieter gemaand toch vooral niet alleen te kijken naar al het moois, maar juist
ook hun handen en hun neus te gebruiken, om te voelen en te ruiken. De tuin is toch een beleving?
Datzelfde gold ook voor de (kruiden)planten die Jan en Janna Bakker ter verkoop hadden meegebracht.
De ene muntplant bleek totaal anders te
smaken dan de andere munt die chocolademunt werd genoemd. En die smaakte niet naar chocola, maar wel naar After
Eight. Paul Stolp had deze dagen zijn
mooie buitenschilderijen in de tuin opgehangen. Ze waren te koop.
Speciale gast was dit jaar een zekere Lucas Sinck, een oude landmeter/cartograaf die prachtig aangekleed, alle gasten precies uit de
doeken deed hoe dat nu werkte: het
droogleggen van de Beemster in de
17e eeuw. Ze begonnen er al mee in
1609 en met enorm veel doorzettingsvermogen en het inzetten van
molens, is het uiteindelijk goed gekomen. De dijken van de Beemster zijn
de enige die bomen dragen! Zo breed
en groot zijn ze. Hij vertelde over de verdeling van het land en de
loop van de wegen en de sloten.
Heel bijzonder om te horen en te zien, want onze gast had een heel
mooi grondzeil bij zich waarop de kaart van de Beemster was geschilderd. Het mooie weer en de aanloop zorgde regelmatig voor
een gevuld terras.
Er zijn goede zaken gedaan met alle koffie en thee (ook verse
‘Bakkermunt’ thee) en cake en koek die door vrijwilligers waren
gebakken. Hoeveel bezoekers zijn er geweest?
Er zijn 337 bezoekers geteld waarvan er ook een aantal het
museum nog heeft bezocht. Volgend jaar weer!!◄

Korenmolen De Nachtegaal 1669-2019

Betje Wolff Museum

Zoals iedereen inmiddels wel weet is het dit jaar feest bij molen
De Nachtegaal, het 350-jarig bestaan van de molen kan u bijna niet
zijn ontgaan.
Nadat de molen dit voorjaar wekenlang omgeven was door een
immense zee van bloeiende tulpen, wordt er sinds kort volop gedraaid met wel zeer bijzondere „feestzeilen".
Op 18 mei jl. werden namelijk vier vrolijk beschilderde molenzeilen
in gebruik genomen en
voor het eerst getoond aan
de Beemsterschooljeugd
die aan dit molenproject
heeft meegewerkt.
In het bijzijn van veel van
de jeugdige kunstenaars en
hun ouders werd die bewuste dag de kap van de
molen, en daarmee het kleurige „wiekenkruis", naar het publiek
gericht. Een bijzonder vrolijk moment toen langzaam maar zeker de
kleurenpracht zichtbaar werd. Voor veel van deze jonge deelnemers
zal de eerste aanblik van het enorme kunstwerk waar zij menig uur
aan hebben meegewerkt hen nog lang bijblijven.
Aansluitend konden de kinderen nog volop genieten van een feestelijke happening die werd opgeluisterd met gezellige muziek,
pannenkoeken, ijsjes en leuk molen-knutselwerk.

Boeken bij Betje – Ontmoetingen met schrijvers
Het eerste jaar Boeken bij Betje zit erop!
Er zijn acht heel interessante en
leuke avonden geweest met fantastische schrijvers die zijn gevraagd
door José Ferdinandus en geïnterviewd door Alexander Reeuwijk.
De schrijvers vonden het zonder
uitzondering heel erg leuk om te
komen ook al ontvingen ze na
afloop ‘slechts’ een Beemster kaas-

Hemelvaartsdag, van oudsher
de Beemster Open Dag, was
voor zowel Beemsterlingen als
buitenlui een uitgelezen kans
om de fraaie molenzeilen te
komen aanschouwen.
Gezellige muziek, een demonstratie molenzeilmaken,
foto: Marco van Ammers

de molen bekijken en vooral ook genieten van pannenkoeken en ter
plekke gebakken lekkernijen maakten dat er een onophoudelijke
stroom belangstellenden langs de molen trok. Zowel onze molenaars als onze „koekenbakkers” hadden het er maar druk mee.
Voor het eind van de middag waren alle koekjes, broodjes en het
pannenkoekenbeslag schoon op, en bood onze molenwinkel een
wel zeer lege aanblik. Geen pakje pannenkoekenmix, cakemix of
meel was er nog te vinden. Een wederom meer dan succesvolle dag
waar veel werk voor moest worden verzet. Ook om na deze
„leegverkoop” de schappen weer schoon, toonbaar en aangevuld te
krijgen was er weer veel werk
aan de winkel.
Het is fijn dat De Nachtegaal dan
kan bouwen op een groep super
enthousiaste vrijwilligers die zich
graag willen inzetten voor het
reilen en zeilen van „hun” Beemstermolen. De op de bewuste
open dag door een bezoeker gekiekte foto was een mooie afsluiting
van weer zo'n dag waar zij het allemaal voor doen.
Extra handen blijven natuurlijk altijd welkom. Dus heeft u belangstelling om u wat uurtjes in te zetten voor dit unieke Beemsterbezit
kom dan eens langs en informeer naar de mogelijkheden om binnen
ons gezellige team mee te helpen met de molen, de winkel, de klanten en/of de bezoekers.◄
www.nachtegaalbeemster.nl

José Ferdinandus, Alexander Reeuwijk
en Marc Reugebrink (v.l.n.r.)

pakket en een doosje Betjebonbons. Het museum is heel blij met hun
welwillendheid! Dat Alexander Reeuwijk hen interviewt draagt daar
zeker toe bij. Hij leest zich heel goed in, is betrokken en leidt het gesprek in goede en soms (voor de schrijver) onverwachte banen. Het
publiek gaat de diepte in met de vragen, maar er wordt ook flink gelachen. Er zijn veel mensen die terugkomen. Ze waarderen de avonden.
Het is gezellig en heel laagdrempelig. En de omgeving is niet alledaags.
Nieuwe mensen die nog niet zijn geweest zijn zeer welkom. Ook al kent
u de schrijver of zijn/haar werk niet of niet goed: het is mooi om iemand te horen vertellen over wat hem of haar beweegt. En het boek
kan je altijd nog lezen. Dus mensen: als u zelf al eens bent geweest,
vraag dan eens uw buur of vriend/vriendin mee. Er is plaats genoeg nu
sinds dit jaar de gasten in het Agrarisch Museum Westerhem worden
ontvangen. Heel fijn dat daar voorlopig de Boeken bij Betje-avonden
kunnen plaatsvinden.
Vooraf worden de schrijver, José en
Alexander ontvangen in het Betje Wolff
Museum. Ze krijgen koffie en een korte
rondleiding door het museum en zien
Betje in haar kamertje ‘Kipperust’ te
midden van haar boeken. Zo blijft het
lijntje tussen Boeken bij Betje en het
museum bestaan, ook al vinden de gesprekken plaats in het Agrarisch
Museum. In september is het vervolg van Boeken bij Betje. In de herfst
zijn er drie avonden en in het voorjaar van 2020 nog eens drie. Elke
tweede vrijdagavond van de maand.
Opgeven/reserveren kan via de mail: boekenbijbetje@gmail.com
Data:
13 september: Jan van Aken (boek De ommegang)
11 oktober: Joke Hermsen
8 november: Oek de Jong
In het Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185a, Middenbeemster, tijd: 20.00- 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en
thee en een Betjebonbon), prijs: € 10,--.
U bent van harte welkom!◄

De agenda 2019
26 juli

- HGB aanwezig op de boerderijmiddag tijdens de
Beemster Feestweek
31 oktober - Lezing over Stelling van Amsterdam door René Ros
okt/nov
- Fotoavonden door Cor en Lida Roet

Agrarisch Museum Westerhem is interactief

Symposium Molen de Nachtegaal—zaterdag 21 september

Dit jaar zijn er vijf beeldschermen in Westerhem, waarvan één hele
grote in het vierkant, waarop diverse video’s worden getoond over
een bepaald onderwerp van de tentoonstelling. Vier van de vijf

Een symposium in de Keyserkerk in Middenbeemster voor Beemsterlingen en „buitenlui". Door bijzondere sprekers wordt de unieke korenmolen vanuit zeer verschillende invalshoeken belicht.
Ook wordt deze dag het eerste exemplaar van een jubileumuitgave
gepresenteerd en uitgereikt. Het symposium is van 10.00-17.00 uur.
Nadere informatie verschijnt binnenkort op de website
(nachtegaalbeemster.nl) en in de lokale bladen.
Het bestuur van De Nachtegaal hoopt ook ú te mogen verwelkomen.◄

Het scholenproject—wonen en werken in vroegere tijd

schermen hebben een drukknopsysteem waarmee er uit vier verschillende video’s gekozen kan worden. Het vijfde scherm toont
continu de foto’s van de fototentoonstelling van de Binnendijks met
als thema: Beemster, 20 jaar werelderfgoed in de vier jaargetijden.
De “drukknop” beeldschermen tonen verschillende beelden over de
‘Beemster en water’, brongas, de bijen en de geschiedenis van 20
jaar Werelderfgoed. Behalve de beeldschermen geeft ook de tentoonstelling zelf een mooi beeld over deze onderwerpen.
Leden van het Historisch Genootschap Beemster hebben vrije toegang tot het museum, dus kom eens kijken naar deze bijzondere
presentatievorm. De ervaring leert dat (klein)kinderen vooral de
combinatie van video en tentoongestelde museumstukken erg
waarderen. De vrijwilligers van Westerhem geven u graag extra
uitleg.◄

Bij Westerhem een dagdeel onder de pannen
Het is al een paar keer uitgevoerd; een verzoek van een groep
belangstellenden om wat langer in het museum te verblijven. Het
record staat op bijna 3 uur en de ervaring
leert dat de dag omvliegt. De vrijwilligers
van het museum doen dit op een speciale
wijze voor rond de € 10,00 per persoon. De
ontvangst is met koffie of thee en koek.
Een korte uitleg over het museum, een
afspraak wat de bezoekers willen zien en
hoe. Er wordt gestart met een video naar
keuze, daarna een rondleiding door het
museum, het pleetje en het boenhok, een
bezoek aan de Experience, de tuin en de
mooie kamers in het voorhuis. Voor een
kleine meerprijs is een extra kopje koffie of
thee altijd mogelijk. De maximale groepsgrootte is 15 personen (HGB leden en museumkaarthouders krijgen
korting).
Zoekt u een leuk uitje samen met familie, buren, of collega’s, dan is
dit een uitgelezen mogelijkheid.
In onderling overleg maken we een op uw wensen afgestemd programma. En tijd voor een onderling praatje is er natuurlijk altijd,
want gezelligheid kent geen tijd.
Voor informatie: info@historischgenootschapbeemster.nl of bel
met Hilda Reijm (0299-673500).◄

Het is inmiddels vaste prik in het Agrarisch Museum Westerhem, het
Bezoekerscentrum en het Betje Wolff Museum: het scholenproject
gedurende een aantal
weken in de maand mei.
Al maanden van tevoren wordt dit project
voorbereid door Janna Bakker, Mart Hellingman en Ans van Overbeek. De scholen in de
omgeving worden aangeschreven en uitgenodigd, extra vrijwilligers gezocht en opeens is
het zover:
De kinderen van de eerste school staan vroeg
in de ochtend op de stoep van het Agrarisch
Museum Westerhem en maken vervolgens een
sprong terug in de tijd van bijna 100 jaar.
In groepjes gaan ze door het Agrarisch Museum en ook naar de mooie kamer van het Bezoekerscentrum, waar op
dat moment de burgemeester woont. Boer Jan en vrouw Maartje vertellen de kinderen wat ze zoal doen op een dag. Zorgen voor de dieren,
zorgen voor alles wat zich voordoet in en rond
een boerderij. Zorgen dat het hooi naar binnen
gaat in het vierkant. Waar is de wc eigenlijk? Is
die er wel?
Dan steken de kinderen voor de tweede helft
van de ochtend de weg over naar het Betje
Wolff Museum. Ook daar gaan ze in groepjes
langs de verschillende onderdelen. Ze ontmoeten opa en oma in de keuken die bezig zijn met
het maken van een mooie boot en het naaien
van een schortje. Ze zien wat turf is. Ze doen
een quiz en merken hoe leuk en lastig het is om
water te halen uit de put.
Ze mogen in de bedstee van juffrouw Cornelia met een nachtpon aan
(ook de jongens) en een mutsje op. Ook merken ze bij het uitkleden van de baby(pop) hoe
ingewikkeld die is aangekleed. Hoe zit die luier
vast? Wat is dat voor ding? Een paperclip?
Nee…..dat heet een veiligheidsspeld!
De kinderen leren hoe mensen vroeger woonden en wat ze gebruikten.
Bij de evaluatie in de tuin op het terras zijn alle
kinderen enthousiast. Dit willen ze wel vaker!
Ze zijn een ervaring rijker en daar ging het om
die ochtend. Ook de begeleiders zijn blij. Evenals de vrijwilligers die veelal in kostuum met
verve hun rol steeds spelen.
Bij het naar huis gaan krijgt elk kind een etui mee naar huis met deze
keer een prachtige flyer erin voor hun ouders over de musea. En daarin
staat dat het hartstikke leuk is in het museum, ook voor de hele
familie!◄
Janet Smith

