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HET DAK ZIT EROP!!! 
 
Door Henriëtte Visser 
 
Wat begon als een grapje tijdens de koffiepauze is uiteindelijk een succesvolle actie gebleken. 
Daardoor kunnen onze vrijwilligers deze winter warm en droog werken in hun nieuwe 
onderkomen. 
 
Op één van de ochtenden waarop we gezamenlijk koffie dronken - de directeur van het 
museum, een aantal medewerkers van onze ‘klusploeg’ en medewerkers van het secretariaat 
– werd gesproken over de nieuw te bouwen werkplaats, die moest verrijzen bij het Hof van 
Assendelft. Een grote klus die nagenoeg geheel door de vrijwilligers werd aangepakt. De 
fundering was inmiddels uitgegraven, het beton was gestort en het geraamte van het 
gebouwtje stond er.  
 
Al pratend kwam natuurlijk ook de financiering van dit project langs. Hoewel een substantieel 
bedrag voor deze nieuwbouw wordt geschonken door de Stichting Vriendenkring van het 
Streekmuseum Hoeksche Waard, was het nog niet voldoende om alle kosten van de 
werkplaats te dekken.   
  
Net in die periode speelde de eventuele aanschaf van twee schilderijen van Rembrandt door 
het Rijksmuseum. Gevraagd bedrag: 2 x 80 miljoen euro, bijeen te brengen door 
‘crowdfunding’ onder meer. Eén van de vrijwillige medewerkers van het secretariaat opperde 
het idee om ook voor ons museum een actie te starten en wel voor de aanschaf van 
dakpannen: een ‘pannenpot’. Nou, dat bracht natuurlijk onmiddellijk de nodige grappen over 
keukenkastjes met oude pannen teweeg. Maar al pratend kreeg het idee toch wat vastere 
vorm en na nog een rondje koffie werd besloten om inderdaad een actie te starten, maar dan 
onder de kreet: ‘Wie helpt onze vrijwilligers onder de pannen’. 
 
Er werd een poster ontworpen en verzonden naar vrijwilligers en bekenden, er kwam een 
‘dakpannenpot’ op de balie van de beide recepties van het museum en ook de regionale 
bladen werkten mee. En ja hoor, het begon te lopen, zowel op onze bankrekening als in de 
potten op de balies.  De dakpannen konden worden aangeschaft en inmiddels liggen alle 
pannen erop (zie de foto). Maar daar zijn nog wel heel wat zweetdruppeltjes van onze 
vrijwillige bouwvakkers bij aan te pas gekomen.  
 
 
 


