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‘Buren op bezoek’
We blikken deze maand terug op twee bijzondere en mooie dagen
waarop de energie van de bezoekers als vanouds rond zoemde in het
museum. Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober ontvingen wij
honderden bezoekers tijdens de Wallen Open Dagen 2021. In het
kader van ‘herontdek je eigen wijk’ kwamen veel buren en bewoners
van het gebied een kijkje nemen in het museum. In het voormalig
woonhuis van de priester maakten zij kennis met een ‘oude buur’. Hoe
de priester daar woonde werd toegelicht door mijn collega’s van
collectie.
Wie de Wallen Open Dagen had gemist, kreeg een weekend later
opnieuw de kans om even naar binnen te gluren. Tijdens het
Buurtfestival mochten we zelfs een Amsterdammer verwelkomen die al
ruim 30 jaar in het Wallengebied woont, maar nog nooit ons museum
had bezocht. Beter laat dan nooit, zeggen we dan maar.

Birgit Büchner
Directeur Museum Ons' Lieve Heer op Solder

't Haantje in de toekomst
‘t Haantje is van oudsher een papieren bulletin wat jaarlijks door het
museum werd uitgegeven. ‘t Haantje 54 was de laatste papieren editie
en deze wordt opgevolgd door een maandelijks digitale variant. Dit is
dus ook nieuw voor het museum, vandaar dat er maandelijks wordt
gekeken naar een andere verzendtijd, verschil in lengte van de
artikelen en de hoeveelheid onderwerpen die wij aansnijden. We zijn
erg benieuwd hoe onze lezers de digitale bulletins ervaren en of er
opmerkingen zijn.
Middels een kleine enquête willen wij jou vragen om deze feedback aan
ons door te geven en zo de frequentie of lengte van het digitale Haantje
te verbeteren. Dit onderzoek kost ongeveer 4 minuten en als je mee
wilt doen, dan maak je kans op een hard copy van onze catalogus.
Alvast bedankt!
Doe mee

De tip van …. Nikita Kusters
Wie in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere
plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste
dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een
medewerker naar zijn of haar gouden tip.
Deze maand: de tip van educator Nikita Kusters
“Het museum heeft veel mooie ruimtes. Maar zo aan het einde van de
zomer, als de zon laag staat en de dagen steeds korter worden, is de
lichtinval onwijs mooi. Zo ook in de Sael. Deze ruimte, met haar hoge
plafond en imposante vloer heeft altijd al een unieke natuurlijke
belichting, maar rond deze tijd van het jaar en aan het einde van de
middag is het er extra mooi.”
“In de Sael kan ik sowieso uren doorbrengen. Kijk bijvoorbeeld eens
naar het wapen van Hartman op de koof boven de haard. Er zit zoveel
detail in het houtsnijwerk. Je ziet het hert (vermoedelijk van
Hertman), de haken om iets in het vuur te hangen en zoveel sierlijke
elementen. Kom het zelf maar eens goed bestuderen. Misschien valt je
oog nog wel op details die mij nog niet zijn opgevallen.”

Vriendenactie
De scholen zijn nog maar net begonnen en toch staat de herfstvakantie
alweer om de hoek. Voor Vrienden met (klein)kinderen, neefjes en
nichtjes hebben we daarom een mooie actie. Tijdens de herfstvakantie
(16 t/m 24 oktober) mag je gratis een minderjarige meenemen
(normaal € 7,-) naar het museum. Om deze actie te gebruiken hoef je
alleen twee gratis tickets te reserveren en de vriendenpas mee te
nemen. Wat een feest!
Word Vriend

Herfstvakantieprogramma
Over feest gesproken, speciaal voor kinderen van 10 t/m 12 jaar is er
de Feest! Op Solder audiotour. Op verschillende plekken in het
museum leren zij alles over feestdagen. Soms zit er een speciale
‘feestvraag’ tussen waarmee punten te verdienen zijn. Aan het eind
krijgen alle kinderen als aandenken een diploma met hun score mee
naar huis. Veel plezier!
Reserveer een ticket
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