Henen

Coronacrisis
Vanwege de overheidsmaatregelen is het
Elsmuseum vanaf medio maart gesloten en moesten
alle geplande activiteiten worden afgelast. O.a. erg
jammer voor IVN Spau-Beek die op 14 maart het
50-jarig jubileum in het museum wilde vieren en
hiertoe een fraaie expositie had ingericht.
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Vooralsnog gaan we er van uit dat pas in september
het aantal bezoekers en activiteiten weer enigszins
zal aantrekken. Een en ander heeft een behoorlijke
financiële impact !
Exploitant
De Stichting Elsmuseum Beek is, na het aanspannen
van een gerechtelijke procedure, op 26 februari 2020
door de rechtbank in het gelijk gesteld ter zake het
beëindigen van de exploitatieovereenkomst met de
betreffende exploitant. Deze heeft het museum op
20 maart 2020 definitief verlaten.
De gesprekken met een nieuwe exploitant worden
weer opgestart.
Noordgevel en aangrenzend pleintje
We hebben lovende woorden ontvangen van veel
voorbijgangers en van de omliggende bewoners over
de uitstraling van de hernieuwde entree van Beek.
Helaas hebben bepaalde
personen geen waardering
c.q. respect voor monumentale gebouwen getuige
het enkele weken geleden
aanbrengen van graffiti op
de noordgevel. Deze is
inmiddels weer verwijderd.
Helaas dekt de verzekering deze vorm van
vandalisme niet.

Monumentenwacht
De monumentenwacht heeft weer een periodieke
controle uitgevoerd aan ons monumentale pand. Dit
op basis van de door hun gedane aanbevelingen
voorafgaand aan de in 2019 uitgevoerde restauratie.
Men was onder de indruk van de kwaliteit van alle
verrichte werkzaamheden.
Inspectie brandveiligheid
Deze is recentelijk uitgevoerd door de Brandweer
Westelijke Mijnstreek. Alle voorzieningen werden in
orde bevonden.
Elsmuseum zoekt naar nieuwe vrijwilligers
Het Elsmuseum is op zoek naar uitbreiding van haar
team aan vrijwilligers. In het bijzonder betreft het
personen met affiniteit ter zake rondleidingen of
digitale media (website, facebook etc.). Potentiële
kandidaten worden deskundig geïnstrueerd en in de
praktijk begeleid. Als u in uw kennissenkring
belangstellenden kent, laat hen met ons contact
opnemen (046 4379573 of info@elsmuseum.nl).
Ook dames zijn zeer welkom. De kruidenbitter heet
niet voor niets ELS la VERA.

Overlijden Harry Wintraecken
Met verslagenheid hebben we op 2 mei 2020
kennisgenomen van zijn overlijden. Harry was als
vrijwilliger/rondleider zeer betrokken bij het
museum. We zullen hem erg in ons midden missen.

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

volg ons op Facebook
“Elsmuseum Beek”

