Henen

Onthulling projectbord nieuwbouw

Aangeboden kunstwerk

Op 22 februari heeft wethouder Wachelder
samen met vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Swentibold en aannemer BasBouw
het bord onthuld voor de bouw van de 6 fraaie
appartementen binnen Hennekenshof. Inmiddels
is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Verwacht wordt dat alles in februari 2019
kan worden opgeleverd.

In het voormalige kantoorgebouw van Macintosch
bevindt zich een uniek glas in lood kunstwerk van
Henri Schoonbrood (3 x 5 m), genaamd Limburgse
Ambachten. Dit kunstwerk is ons door Jongen
Projectontwikkeling geschonken voor plaatsing op
de bovenetage in ons museum waarbij wel de
financiering van de met de verplaatsing
samenhangende kosten nog rond moet komen. We
zijn momenteel volop hiermee doende. We
beschouwen dit kunstwerk als een bijzondere
aanwinst voor het museum goed passend bij de
ambachtelijkheid van destilleren.

pro

Noordgevel Elsmuseum
Alles is erop gericht om het restaureren van onze
gevel gelijktijdig te laten plaatsvinden met het
opknappen van de buitengevel van Hennekenshof.
De financiering van deze kostbare restauratie
is bijna rond. Door de provincie is al een
substantiële subsidie toegezegd. Bij de gemeente
loopt een subsidieaanvraag waarover in augustus
wordt beslist. Daarnaast zullen enkele bij het pand
betrokkenen een financiële bijdragen verstrekken.
Als uiteindelijk tevens het nieuw aan te leggen
parkje is gerealiseerd, zal het drukste kruispunt
van Beek weer een schitterende aanblik
vormen en een visitekaartje zijn voor onze
gemeente.
De situatie zoals
die wisselend
heeft bestaan
(foto) behoort
dan definitief
tot het verleden.

volg ons op Facebook
“Elsmuseum Beek”

Kleinschalig destilleren
Wij hebben een aantal kruiden geselecteerd op
basis waarvan we een kruidendestillaat en een
kruidenlikeur willen ontwikkelen. Momenteel zijn
we de extracten hiervan aan het proeven om
uiteindelijk enkele smaakvolle drankjes samen te
stellen. De kruiden gaan we in het najaar
aanplanten in de Oude Pastorie.
Privacywetgeving
Ons mailbestand voor het verzenden van deze
nieuwsbrief valt onder de nieuwe wetgeving
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AGV). Mocht U deze nieuwsbrief in de toekomst
niet meer wil ontvangen, waar we overigens niet
vanuit gaan, dan verzoeken wij U dit te melden
middels een mail aan info@elsmuseum.nl.

