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De verschillende fotospeurtochten die we speciaal voor
kinderen hebben gemaakt zijn veel gebruikt. Als de
speurtocht werd ingeleverd en was nagekeken mochten
de kinderen een klein cadeautje uitzoeken.
Een bijzondere groep bezoekers zijn de ouderen die, via
de dagverzorging van bejaardeninstellingen, bij ons
komen. Voor deze mensen (vaak dementerend) is ons
museum een feest van herkenning. En voor de
rondleiders erg leuk om te doen!
In mei hebben we nog een groep mensen ontvangen
die elkaar kenden van een gebeurtenis in de
Hongerwinter van de 2e wereldoorlog. Als kind waren zij
per boot op transport gezet naar Drenthe om daar aan
te sterken. Veel van deze mensen, toen nog kinderen,
hadden elkaar sindsdien niet meer gezien.
Als lunch stond er erwtensoep met roggebrood op het
menu. Dit hadden ze onderweg op de boot ook
gegeten.
En leuk om te melden: Er zijn er 8 bruidspaartjes
geweest die bij ons hun trouwreportage hebben laten
maken.
We hebben voor al deze activiteiten onze vrijwilligers
veelvuldig moeten inzetten.
Daarom willen we ons team graag uitbreiden met
nieuwe, enthousiaste rondleiders!
Neem voor informatie contact op met:
Corrie Perdijk 0182-395045 of
Janny van Kippersluis 0172-615286

In het afgelopen seizoen zijn er meer groepen
rondgeleid dan ooit. Aan het eind van het seizoen zo
rond de 90 groepen met in totaal meer dan 2000
mensen. Topmaanden waren mei en vooral juni, met
dertig
groepen,
waarvan
veel
schoolklassen.
Er zijn scholen die elk jaar terug komen, één school zelfs
komt elk jaar met zo’n 250 leerlingen, verdeeld over 3
dagen.
Ook door de samenwerking met het Natuur Activiteiten
Centrum “De Watersnip” krijgen we veel groepen
binnen. Zij hebben een carrouselprogramma voor hun
groepen en daar is de Oudheidkamer een onderdeel van.

Ons museum rolstoelvriendelijk dank zij De
Kring en de Rotary.

De groepen rouleren en veranderen om het uur van
programma onderdeel.
Zo kwamen er ook jonge kinderen van de groepen 1 en
2. Deze kleine bezoekertjes mochten een mooie
kleurplaat maken en deze kregen ze als placemat mee
naar huis.
De wat oudere kinderen (groepen 3, 4 en 5) mochten
met een weegschaal koffiebonen afwegen om deze
daarna te malen in een oude schootkoffiemolen, de
koffie kregen ze na afloop in een puntzakje mee naar
huis. Sommige kinderen waren heel verbaasd dat er
koffiebonen bestonden. Zij kenden alleen de zgn.
koffiepads! Ook mochten ze met een zeepklopper een
sopje maken om de afwas te doen. Na afloop kregen ze
allemaal een glaasje limonade.

Onze 100 jaar oude, markante boerderij is een
fantastische locatie om een museum te huisvesten. De
bijzondere sfeer van grootmoeders tijd nodigt menig
bezoeker uit om een kijkje te nemen. Echter, een
boerderij die nog helemaal in de oorspronkelijke staat is
levert voor sommige bezoekers problemen op doordat
er nogal wat niveauverschillen zijn tussen de diverse
ruimten. We hebben die zoveel mogelijk aangepast.
Het probleem van de steile trap naar de
bovenverdieping bleef. En juist op de bovenverdieping
hebben wij ons documentatiecentrum ingericht, met
voor de bezoekers interessante zaken zoals genealogie
foto’s, ons archief, dat we inmiddels voor een groot
deel hebben ontsloten, en onze bibliotheek.
Daarom is er in september een traplift aangebracht.
Vanwege de flinke investering is er lang geaarzeld over
dit besluit. Door de beperkte openingstijden kwamen
we niet in aanmerking voor gemeentesubsidie. Maar
mede door een flinke donatie van de kringloopwinkel
“De Kring” in Reeuwijk, is de traplift gerealiseerd. Ook
buiten het museum hebben we een speciale
voorziening aangebracht voor de bezoekers die in een
rolstoel komen. Aan de achterzijde is een rolstoelpad
aangelegd, dat we hebben kunnen bekostigen met een
donatie van de Rotary. Onze hartelijke dank daarvoor.
Jan van der Bas
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Voor ons museum betekent dit veel publiciteit, want er
worden ca. 3500 bezoekers voor de tocht verwacht. Het
ziet er naar uit dat er voldoende deelnemende
boerderijen zijn om dit prachtige evenement te laten
doorgaan.

MET SPOED GEVRAAGD:
VRIJWILLIGERS VOOR BALIEDIENSTEN
EN RONDLEIDINGEN.
We zijn dringend op zoek naar mensen die ons
af en toe willen helpen.

Verdere informatie hoort u binnenkort ongetwijfeld via
de lokale kranten etc. Maar u kunt ook vast een kijkje
nemen op hun website:
http://www.verlichteboerderijen.nl
Jan van der Bas

Gaarne aanmelden:
Corrie Perdijk, 0182 – 395045
Janny van Kippersluis, 0172 - 615286
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Correspondentieadres:
In het kader van de fusie van de gemeenten Bodegraven
Stichting
Oudheidkamer
Reeuwijk
en Reeuwijk
heeft de
Boerderijenstichting Zuid-Holland
Postbus
65,
2810
AB
Reeuwijk
het initiatief genomen om deze winter een verlichte
Tel.boerderijenroute
Secr. : (0182) 39 44
uit 87
te zetten in de nieuwe gemeente.
e-mail secr.: info@streekmuseumreeuwijk.nl
In het verleden heeft de stichting met veel succes
verlichte boerderijenroutes georganiseerd o.a. langs de
Oude– 395045
Rijn, langs de Linschoten en door de
Krimpenerwaard.
De nieuwe
wordt vastgesteld
Janny van Kippersluis,
0172route
- 615286
door de stichting, die ook het contact met de
deelnemers onderhoudt en de publiciteit verzorgt.
In de Oudheidkamer zijn inmiddels twee contactavonden
geweest, onder leiding van Lyanne de Laat, om de
deelnemers te informeren via een dia-presentatie. Het is
de bedoeling van de stichting allerlei activiteiten te
organiseren op en bij diverse deelnemende boerderijen,
gedurende de 9 avonden in januari en februari dat de
route gereden kan worden.
Hoewel de Oudheidkamer in de winter gesloten is, zullen
wij onze boerderij voor deze speciale avonden graag
openstellen.
Het is de bedoeling dat de Oudheidkamer het vertrek- en
aankomstpunt is.
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Bezoekadres:
Oudeweg 3, Reeuwijk
Geopend van april t/m november
Zaterdag van 10-17 uur
Zondag van 13-17 uur
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