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Van 7 november tot en met 13 december 2014 
presenteert Anita Gaasbeek van galerie  
De Hollandse Maagd in ons museum haar 
expositie ‘Buitengewoon’. 

Kunstenaars geïnspireerd door natuur, water  
en beweging, tonen hun schilderijen, bronzen 
beelden, glasobjecten en meer. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Wisseltentoonstelling 
‘Buitengewoon’

Lezing Cor van Gelderen

Op 18 oktober aanstaande geeft Cor van 
Gelderen van Plantentuin Esveld een lezing 
met als onderwerp:
“Bomen en struiken voor de kleinere tuin”

Een lezing over bekende maar toch ook vooral 
onbekende kleine bomen die het in onze vaak 
klein bemeten tuinen goed zullen doen. In 
deze dia-lezing worden heel veel verschillende 
bomen aan u voorgesteld en is er volop ruimte 
voor vragen over snoei, plantcombinaties en 
de uiteenlopende kwaliteiten van de besproken 
bomen. Deze lezing zal worden gehouden in 
het ontvangstpaviljoen van het Boomkwekerij-
museum ter gelegenheid van de afsluiting van 
de jubileumwisseltentoonstelling ’40 jaar 
centrum voor groen en cultuur’.

Aan het bijwonen van de lezing zijn geen 
kosten verbonden. Aanvang van de lezing is 
om 14.00, deelnemers zijn vanaf 13.30 uur 
van harte welkom. Het aantal plaatsen is 
beperkt, vooraf aanmelden is gewenst, 
telefoon 0172 217756. 

Op maandag 28 april vond een vaartocht 
plaats met vrijwilligers van de VVV/Stichting 
Rondvaarten en vrijwilligers van het museum. 
Tijdens deze rondvaart werd de nodige 
inspiratie opgedaan om het nieuwe seizoen 

Vrijwilligers BKM en VVV samen op stap

weer succesvol voor beide organisaties te  
laten verlopen. De vrijwilligers gaan zich zoals 
altijd weer sterk maken om bezoekers van  
het museum ook van een rondvaart te laten 
genieten en andersom, de deelnemers aan 

een rondvaart voor een museumbezoek te 
enthousiasmeren. Drie rondvaartboten liggen 
voortaan op een beveiligde plaats aan de 
Overslag, terwijl de grote rondvaartboot zijn 
plaats houdt bij het museum. 

Agenda activiteiten 

Tot en met 18 okt 2014
Jubileumtentoonstelling – “Veertig jaar 
museaal centrum voor groen en cultuur”

18 okt 2014
Lezing Cor van Gelderen – “Bomen en 
struiken voor de kleinere tuin”

7 nov tot en met 13 dec 2014
Wisseltentoonstelling “Buitengewoon”

27 nov 2014
Bus-idee-dag, Plantarium gebouw 
van 11.00 tot 15.30 uur

9 jan tot en met 10 mei 2015
Wisseltentoonstelling HVB
Houd de website in de gaten voor meer info.

29 mei 2015 tot en met 19 sept 2015
Wisseltentoonstelling – “Clematis, meer 
dan alleen een klimplant”
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
april 2015.

In het kader van het 40 jarig jubileum heeft 
het museum de toegankelijkheid verbeterd 
naar en rondom het hoofdgebouw, de 
boomkwekerswoning, de loods en de 
museumkwekerij door de paden van een 
verharde bestrating te voorzien. Op die wijze is 
de toegang tot het geheel ook voor minder 
goed ter been zijnde bezoekers gewaarborgd. 
Voor minder valide peuters/kleuters en 
leerlingen van het basisonderwijs is inmiddels 
een lichtgewicht (kinder)rolstoel aangeschaft. 
Voor dit renovatieproject werd steun verkregen 
van de Fleddérus- Mackaaij Stichting. Toegangs-

hek 
Deze zomer is een 
afsluitbaar toe-
gangshek geplaatst 
bij de loopbrug. 

Hierdoor is vanaf 
de weg te zien of 
het museum open 
is of dicht. Ook 
worden op het hek 
de openingstijden 
vermeld. 
Kortom duidelijk-
heid voor iedereen. 

Elektrospel in het museum

Het Boomkwekerijmuseum heeft de activiteiten 
voor de jeugd uitgebreid. Naast een leerzame 
speurtocht door het museum, de boom-
kwekerswoning en de museumkwekerij, heeft 
het museum voor de jeugd nu ook twee boxen 
met daarin een in eigen beheer gemaakt 
elektrospel.

Door twee plaatjes te zoeken die bij elkaar 
horen en ze aan te klikken met een snoertje 
kun je zien of de goede keuze is gemaakt.
Uiteraard hebben de onderwerpen van de 
plaatjes iets te maken met het museum, de 
boomkwekerij en Boskoop. 

De boxen zullen een permanente plaats in het 
museum krijgen.

Toegankelijkheid
museumcomplex 
verbeterd

Website

Zoals velen inmiddels hebben 
kunnen zien is de website in een totaal ander 
jasje gestoken. Samen met Interforce is deze 
nieuwe site tot stand gekomen. Webmaster 
Kees Borst heeft zich de materie van het 
bewerken van de site inmiddels eigen gemaakt 
waardoor tekstwijzigingen, maar ook nieuwtjes 
en evenementen, er snel opgezet en afgehaald 
kunnen worden. Daarmee blijven we up-to-
date. Ook de Facebookpagina is geactiveerd 
zodat belangstellenden ons museum kunnen 
‘liken’ en berichtgeving over het museum 
kunnen delen met hun Facebook-vrienden.  
Nu maar afwachten of men de weg naar het 
museum ook in eigen persoon weet te 
vinden. Wilt u zelf ook snel op de hoogte 
komen en blijven van wat er in het museum 
staat te gebeuren, ga dan regelmatig naar 
www.boomkwekerijmuseum.nl 

Begonnen als onderdeel van de huidige 
jubileumtentoonstelling maar door de grote 
belangstelling is de schouw inmiddels een 
vast onderdeel geworden van de permanen-
te expositie. 
Onder het afdak bij de voormalige ligplaats 
van de rondvaartboten laten we met een 
YLGHR¿OP�]LHQ�KRH�KHW�WUDGLWLRQHOH�
transportmiddel in de boomkwekerij werd 
gebouwd. Een constructie-tekening met de 
originele Boskoopse benamingen van de 
verschillende onderdelen en een heuse 
schouw geven u een mooi beeld van dit 
historisch vaartuig.    
Inmiddels is ook dit deel van de permanente 
expositie in de audiotour opgenomen.

Boskoopse schouw een
mini-expositie op zich


