Henen

Onthulling projectbord noordgevel
Eind november konden we een start maken met de
renovatiewerkzaamheden aan de noordgevel.
Het projectbord werd onthuld door de deputé
van de Provincie Limburg de heer Hubert Mackus en
onze burgemeester mevrouw Christine van BastenBoddin.
Inmiddels is het
voegwerk uitgekapt. In januari
wordt de gevel
pro
opnieuw
gevoegd
gevoegd en kan
deze, na een
droogtijd van ca.
6 weken, worden geschilderd. De stalen ramen
moeten worden gestraald en voorzien van nieuw
glas.
Als uiteindelijk
nog een aantal
detailwerkzaamheden zijn uitgevoerd is deze
noordgevel weer
in perfecte staat.
Tezamen met de Hennekenshof vormt zij dan een
blikvanger op het kruispunt Wolfeynde-Stationstraat. De renovatie kon worden gerealiseerd door
subsidies van de Provincie Limburg, gemeente Beek,
Vrienden van het Elsmuseum en enkele bedrijven.

hebben we tevens bijdragen ontvangen van de
Stichting FSI en de Rabobank Westelijke Mijnstreek.
Een videofilm van de verhuizing alsmede
detailinformatie over het kunstwerk is te zien op
onze website www.elsmuseum.nl.
We hopen dat vele bezoekers in de toekomst het
kunstwerk komen bewonderen.

Op transport
naar Beek

Kantelen via
de vide naar de
uiteindelijke
positie

Definitieve
plaats op de
bovenetage

Verhuizing kunstwerk
Het door Jongen Projectontwikkeling bv aan het
Elsmuseum geschonken glas-in-lood-kunstwerk
“Limburgse ambachten” van Henri Schoonbrood is
recentelijk verhuisd vanuit het kantoor van
Macintosh te Stein naar het Elsmuseum in Beek.
Een gigantische maar zeer succesvolle operatie,
gratis uitgevoerd door Convoi. Traffic Safety heeft
de verkeersbegeleiding voor haar rekening
genomen. Om de verhuizing mogelijk te maken

Afgelopen jaar
Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen die in het
afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, hebben
bijgedragen aan de instandhouding van het
Elsmuseum !

Tot slot wensen wij U een gezond en in alle
opzichten een voorspoedig 2019 toe !

Wilt U onze Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan verzoeken wij u dit te mailen naar info@elsmuseum.nl

volg ons op Facebook
“Elsmuseum Beek”

