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uw bijdrage voor 2014
Bij deze nieuwsbrief gaat een brief van de penningmeester van de Stichting Vrienden
met het verzoek om uw bijdrage voor 2014 over te maken.

tentoonstelling in de bibliotheek
In de bibliotheek in Wassenaar is een speciale vitrine ingericht waarin elk halfjaar
een nieuwe tentoonstelling te zien is die een aspect van de Wassenaarse
geschiedenis belicht.

Van 6 februari tot eind juni 2014 presenteert Brandweermuseum Wassenaar een
keuze uit de verzameling. Onder het motto: “Brandweermuseum Wassenaar pakt
uit”. De bibliotheek, de Historische Vereniging Oud Wassenaer en de Stichting
Historisch Centrum Wassenaar beheren de vitrine en verlenen ons gastvrijheid.
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jubileumactie
Het museum bestaat 90 jaar. U heeft zeker al kennis genomen van onze jubileumactie :
“Geef 90 cent voor het 90-jarige Brandweermuseum , voor verlichting en verhalen”. De actie
loopt nog het hele jaar 2014.
Met de opbrengst willen we de
verlichting in het museum
verbeteren, met LED lampen en met
verbeteringen in de verlichting van
de objecten. Daarna willen we
verhalen van brandweermensen en
verhalen van anderen over branden
in Wassenaar gaan vastleggen.

bijna 2900 bezoekers in 2013
In 2013 trok het museum 400 bezoekers meer dan in 2012. Het gaat dus heel goed. Onze
naamsbekendheid wordt groter en voor veel mensen in de regio is het museum een plek
waar steeds weer iets nieuws gebeurt.

de duizendste bezoeker van 2013
De meeste bezoekers zijn ouders met kinderen of grootouders met kleinkinderen.
Individuele senioren, schoolklassen en brandweermensen komen ook, maar van die groepen
hopen we in de toekomst nog veel meer te verwachten.
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Sinds kort zijn er ook af en toe kinderfeestjes in het museum. Leuk en levendig! Maar een
seniorenfeestje is zeker ook mogelijk: met een rondleiding, een speciaal programmapunt en
wellicht een glaasje tot slot. Zegt het voort.

het museum en de Reinwardt academie
De Reinwardt academie leidt ‘erfgoed professionals op. Het is een HBO opleiding, onderdeel
van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten. Wij bieden studenten van de Reinwardt
academie de kans om bij ons te oefenen in het maken van conditierapporten. Dat doen we
nu voor het tweede jaar al weer. Begin januari zijn er 90 studenten geweest. Een andere
groep van 12 studenten maakt voor ons museum een collectieplan, of eigenlijk de contouren
daarvan. De studenten en het museum profiteren. Een win-win situatie dus.

tekst en beeld
Dit voorjaar beginnen we met het verbetering van de presentatie van de vaste opstelling in
het museum. Door het hele museum komen nieuwe podiumafscheidingen waarop op
verschillende plaatsen tekstpanelen worden aangebracht. Op die panelen komt informatie
over de voorwerpen in het Nederlands en in het Engels. Op een viertal panelen komen kleine
beeldschermen met extra informatie.
Dit project kan tot stand komen dank zij bijdragen
van her Rabobank Stimuleringsfonds, Fonds 1818,
het ANWB fonds en de Gemeente Wassenaar.
Met het project beogen we ook de leesbaarheid van
de teksten zo te verbeteren dat ze geschikt zijn
voor slechtzienden.

speurtochten
Voor verschillende groepen van het basisonderwijs hebben we speurtochten. Voor de
kleinsten hebben we de kleurenspeurtocht helemaal vernieuwd. Voor de leerlingen van groep
4,5 en 6 hebben we een nieuwe speurtocht en voor de groepen 7 en 8 een speciale nieuwe
speurtocht aan de hand van plaatjes uit de verhalen van Suske en Wiske.
We gaan ook een speurtocht maken
voor “slimme moeders en
nieuwsgierige vaders”. Die hebben, als
ze met hun kinderen komen, zelf
nauwelijks tijd om goed rond te kijken.
We willen die ouders ook een keer
zonder kinderen in het museum
verwelkomen en ze dan hun eigen
speurtocht laten doen.
Als u daarvoor ideeen heeft, horen we
dat graag. Dan nemen we die mee.
(brandweermuseum@wassenaar.nl of
0629011009)
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symposium
Ter gelegenheid van ons 90 jarig bestaan organiseren we een symposium, voor mensen van
gemeenten en voor erfgoedmensen over het belang van kleine musea voor gemeenten en
voor de samenleving. “Lang leve de kleine musea”
Op onze website vindt u meer informatie. (www. brandweermuseumwassenaar.nl)
Het symposium vindt plaats op 12 februari 2014 ’s middags van 13.30 uur tot 16.30 uur.

adopteer een prent
Er is een bedrag van € 250 ontvangen waarmee vier prenten door de papierrestaurator
kunnen worden behandeld. Dat is een mooi begin en een belangrijke stap in het conserveren
van onze historische prenten.

vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn op veel gebieden actief. Zo is
er in november meegedaan met het project Museum
Maandag. Dat is een initiatief van de Bank Giro
Loterij, die daarmee musea stimuleert om
bejaardencentra te bezoeken en daar de mensen een
leerzame en aangename middag te bezorgen. We
hebben dat gedaan bij SWZ Willibrord. In 2014 gaat
het bij nog een paar instellingen gebeuren.
Andere vrijwilligers geven rondleidingen, timmeren
en schilderen, werken aan de fotocollectie,
registreren de objecten in de computer, doen handen spandiensten bij openingen en evenementen,
verzorgen kinderfeestjes enzovoort.
In de afgelopen maanden hebben we er weer enkele
vrijwilligers bij gekregen. Maar we kunnen nog
steeds mensen gebruiken, voor een klein project of
voor wat langere duur. Voor werk aan de collectie, voor werk aan tentoonstellingen en
evenementen, voor het leggen en onderhouden van externe contacten bijvoorbeeld. Meld u
of maak iemand anders enthousiast.
Alvast bedankt!
De vriendennieuwsbrief wordt per gewone post gestuurd aan de donateurs van de stichting vrienden.
Ook schenkers, vrijwilligers en enkele andere relaties krijgen de nieuwsbrief.
Bent u nog geen vriend?
U kunt al vriend worden voor 10 Euro per jaar. Of ‘vriend voor het leven’ vanaf 200 Euro.
Meldt u aan via ons e-mail adres brandweermuseum@wassenaar.nl
Het Brandweermuseum Wassenaar is geopend op zaterdag en zondag
van 12 tot 16 uur en op afspraak, ook voor rondleidingen.
www.brandweermuseumwassenaar.nl
telefoon 0629011009
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