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Het zijn bijzondere tijden voor iedereen. Iedereen blijft zoveel mogelijk thuis en veel is gesloten, zo ook 

ons museum. Helaas kunt u dus nog niet genieten van de exposities van Fons Rahajaan en onze 

Slotschatten. Daarom proberen we u voor we open kunnen op verschillende manieren alvast te laten 

genieten van onze collectie. Zoals het er nu uitziet kunnen op zijn vroegst 3 juni weer open. We houden u 

op de hoogte als we meer weten. Toch hebben we in deze tijd ook goed nieuws, dus lees snel verder. En 

tot we u weer zien: blijf gezond en let op elkaar!

't Oude Slot voortaan geregistreerd museum

Deze week ontvingen wij het mooie nieuws dat 

we zijn opgenomen in het Nationale 

Museumregister. Op basis van een audit werd 

vastgesteld dat we ruimschoots aan de eisen 

voor de museumnorm voldoen. De afgelopen tijd 

heeft ons team hard gewerkt om te voldoen aan 

de eisen van dit officiële register. Zo is de 

Slotschatten

Slotschatten: Een expositie met een selectie van 

de mooiste schatten van onze museumzolders 

en kelder stond gepland voor 17 april. Om u voor 

we de deuren weer kunnen openen alvast wat 

schatten te tonen, tellen we af naar 3 juni 

(hopelijk onze eerste openingsdag na 1 juni) met 

een countdown waarbij we dagelijks een object 
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registratie van de collectie aangepakt en zijn er 

concrete plannen voor een collectiehuis waar de 

vaste collectie van het museum wordt getoond. 

Verder wordt er hard gewerkt aan de 

digitalisering van de collectie. Via 

www.brabantserfgoed.nl is een deel van de 

objecten al te zien. De komende periode worden 

meer objecten toegevoegd. We zijn trots op deze 

prestatie van ons team en op onze directeur 

Hans Sonnemans, voor wie dit al het derde 

museum is dat onder zijn leiding in het register 

wordt opgenomen. We hebben het bescheiden 

gevierd, omdat dit niet het moment is om een 

feestje te vieren, maar dat komt later zeker nog.

Fons Rahajaan

De expositie van Fons Rahajaan zou eigenlijk 

openen op 17 april. Nu u de expositie voorlopig 

nog niet kunt bezoeken, willen we u toch een 

alvast een kijkje laten nemen bij de expositie van 

deze bijzondere kunstenaar van Atelier 

Severinus. Samenstelster van de expositie en 

van een boek over Rahajaan, Henny van Bree 

zorgde voor een videorondleiding, kijk hem hier 

tonen op onze website, Instagram en Facebook. 

Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers geeft een 

beschrijving van de objecten.

.

Naar 100 jaar Veldhoven

In de Verdieping opent op 5 juni de expositie op 

weg naar 100 jaar Veldhoven met werken van 

het Veldhovense kunstenaarscollectief Kunst in 

het Rond waarbij het thema 100 jaar Veldhoven 

centraal staat. Op 1 mei 2021 bestaat de 

gemeente Veldhoven 100 jaar. Veldhoven is 

ontstaan uit de samenvoeging van vier 

kerkdorpen. Het thema tijd en de kenmerkende 

elementen van Veldhoven worden in deze 

expositie op gevarieerde wijze verbeeld.

Collectie Veldhoven

We merken dat veel mensen in deze tijd aan het 

opruimen slaan omdat ze toch veel thuis zijn. 

Wellicht heeft ook bij u de opruimwoede 

toegeslagen en heeft u nog voorwerpen die 

mogelijk interessant zijn voor het museum. Later 

dit jaar organiseren wij een Collectie Veldhoven 

Dag waarbij u objecten naar het museum kunt 

brengen. Maar ook nu heeft u mogelijk al 

voorwerpen die interessant voor ons zijn. Aarzel 

dan niet om contact op te nemen via 

collectieveldhoven@museumoudeslot.nl. 

Stuur ons een beschrijving van het object, het 



(klik op het plaatje). liefst met een foto. En wie weet maakt uw 

voorwerp straks deel uit van de Collectie 

Veldhoven.

Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram om op de hoogte te blijven van onze exposities en 

evenementen. 

Facebook Twitter Website Instagram

Unsubscribe from this list. 

This email was sent to griffie@veldhoven.nl

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Museum 't Oude Slot · Hemelrijken 6 · Veldhoven, Noord Brabant 5502 HM · Netherlands 




	Message body

