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Berichten uit het Museum De Tien Malen
Peter Vink
Enerzijds kijken we nog een beetje terug
op het – voor ons museum – mooie jaar
2019 met een record aantal bezoekers
van bijna 4000 mensen. Maar anderzijds zijn we juist heel druk
voor het nieuwe seizoen 2020, dat op 1 april start.

Tijdelijke expositie: wederopbouw van Putten
We beginnen om naast onze vaste collectie een kleine tijdelijke
expositie te houden over de Wederopbouw periode van Putten:
1945-1950. Informatie, foto’s over de bevrijding, de vele mannen
die niet terugkeerden en de berichtgeving daarover, de conse quenties voor de weduwen, de jeugd, de hulpprogramma’s nationaal en internationaal, de wederopbouw van de woningen, de verwerking, het monument en de eerste contacten met Duitsland etc.
etc. Er zijn film fragmenten uit die perioden en ook voorwerpen.
Deze tijdelijke expositie wordt gehouden van 1 april tot 2 de pinksterdag 1 juni. Tijdens deze periode organiseren we ook een samenzijn voor mensen die juist in die periode 1945-1950 in Putten woonden en hun ervaringen met elkaar willen delen. Datum
en plaats zijn nu nog niet bekend maar zal worden bekendgemaakt via o.a. de Puttenaer en onze site www.detienmalen.nl
- Op zaterdag 2 mei 2020 zal Evert van de Weerd een lezing houden over de militaire aspecten van de bevrijding, met film.
- Op zaterdag 9 mei 2020 zal Evert de Graaf een lezing houden
over de wederopbouw in Putten.
Beide lezingen zijn in Stroud Putten en aanvang 20.00 uur. Toegang vrij.
- Vanaf 10 juni 2020 hebben we in het museum een tijdelijke
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expositie over 75 jaar Vrijheid, wat heeft het ons gebracht? In het
juni nummer van de Graver zullen we verder ingaan op opzet en
inhoud.
Verder zijn we druk om het museum ook naar buiten toe beter te
presenteren. U mag na 1 april beoordelen of we daarin geslaagd
zijn. En ook in de vaste collectie hebben collega’s weer diverse
nieuwe voorwerpen tentoongesteld.
Ook zijn een aantal collega’s van ons wekelijks druk met de inname, sorteren en selecteren en de verkoop van boeken. Want in
2019 hebben we daarmee € 10.000,- binnen gehaald voor de Mariahoeve en De Tien Malen. En dat bedrag willen we in 2020 natuurlijk graag evenaren. Wilt u boeken kwijt, wij willen ze graag
komen halen of u mag ze ook brengen (Ep Jansen M. 0681208580
of Peter Vink M. 0651179335)
Dus…. vanaf 1 april weer hartelijk welkom in Museum De Tien
Malen aan de Garderenseweg en 2 keer in de maand zien we u
graag bij onze boekenverkoop in de school tegenover de Aldi (Bilderdijkstraat) .
De vrijwilligers van De Tien Malen
+++

