
Bezoek aan het Jan Vissermuseum op 
donderdagmiddag 24 maart



Op zondagen door het jaar bezocht ik weleens het Jan Vissermuseum maar nu werd deze middag georganiseerd 
door de KBO Bernadette waar ik sinds kort lid van ben geworden. Op een zonnig terras bij het museum werden 
we ontvangen met een kop koffie of thee met koekje dat verzorgd werd door de vrijwilligers van het museum.
Daar vertelde een van de vele vrijwilligers de geschiedenis van het museum en werd er een film vertoond.
Ook werd er verteld dat dit museum op de landelijke kaart staat vermeld en er veel bezoekers komen van buiten 
Helmond. Het wordt door alleen maar vrijwilligers onderhouden en verzorgd, dat is heel bijzonder. Er werden 
groepjes gemaakt en
werden rondgeleid door het museum, het was een feest van herkenning hoeveel we herkenden uit onze jeugd, of 
wat we bij onze oma of opa in huis of op de boerderij gezien hadden, ook wat we zelf nog ooit in huis hadden 
staan. Het was erg
leuk, ook de verhalen die elk van de groep wel kon vertellen over een oud kannetje of foto’s waar nog fam. en 
bekenden
op stonden. Terwijl we zo door het museum wandelden ging het steeds lekkerder ruiken naar de 
stampotten\spek en worst dat in de keuken werd klaargemaakt door de vrijwilligsters.
Terug in de zaal werd er een drankje besteld en het buffet klaar gezet, mmmm dat zag er heerlijk uit. En het 
smaakte
ook heerlijk wat bleek toen het even stil werd in de zaal, er kon even niet gepraat worden(ha,ha). We mogen 
spreken van
een mooie geslaagde middag in het museum met dank aan de organisatie  ook wil ik de vrijwilligers van het 
museum bedanken voor het verzorgen van deze middag.
Dankjewel. Groeten en tot ziens bij een andere bijeenkomst, Maria.


















