Museumbezoek voor
Basisscholen
Ons museum is gevestigd aan de Zuidhaven 17 in Zevenbergen,
in een binnenboerderij uit 1780, waarvan het woongedeelte als
museum is ingericht.
Een gemiddelde schoolklas wordt in drie groepen verdeeld met
ieder een rondleider die het verhaal van het museum vertelt,
natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.
Het museum toont de leefomgeving van het begin van de 20ste
eeuw, maar we hebben ook oude ambachten, opgegraven
voorwerpen uit de 16de en 17de eeuw, een complete tandarts
spreekkamer uit 1934, etc.
Wij doen altijd mee aan de actie “Museumschatjes” en u kunt dus
ook bij ons terecht met die vouchers.
Kruitzak
Beknopt overzicht (totaal meer dan 4000 voorwerpen):
• Een buurtwinkel van de vroege 20ste eeuw
o Kopen op krediet (pof), niets voorverpakt, etc.
• De “mooie” kamer of pronkkamer
o Bedstede, nachtspiegel en een stilletje
o Linnenkast met ondergoed, kleding en hoeden
o Pathefoon, stofzuiger (1900), etc. etc.
• Woonkeuken
o Waterpompen, wringer, teilen, wasborden, stampers, etc.
o Plattebuiskachel, kookgerei, keukenbenodigdheden, etc.
• Ambachten
o Smederij, vlas, timmerwerkplaats, bakkerij
• Archeologie
o Vondsten uit Fort Noordam en het kasteel van Zevenbergen
o Een stuk stadsmuur (14de eeuw), aardewerk, etc.
• Diversen
o Tandarts spreekkamer en andere medische apparatuur
o Weegtoestellen( o.a. bascule) mogen worden gebruikt
o Oud speelgoed en schoolspullen van Ot en Sien
o Foto’s van oude suikerfabrieken, de oude haven en WOII
• Landbouwgereedschap
o Vlasserij, zaaiviool, haargetouw, etc. etc.
Bij alles uitgelegd waarvoor en hoe het werd gebruikt. Op verzoek
geven we bijzondere aandacht aan onderwerpen naar wens.
Contactgegevens voor informatie over bovenstaande activiteiten of voor boekingen
E-mail:
info@heemkundezevenbergen.nl
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Medewerkers
Telefoon:
06-37 44 92 59
hebben ook andere taken en werkzaamheden.
Kijk ook eens op:
Neem daarom tijdig contact op als u van onze
diensten gebruik wilt maken
Website:
www.heemkundezevenbergen.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/WillemvanStrijen/

