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N I E U W S B R I E F 2015
Wij willen u hartelijk danken voor uw jaarlijkse financiële bijdrage!
Zonder donateurs is in deze tijd een museum haast niet meer te exploiteren !
We hopen dat u ons ook de komende jaren blijft steunen!
Wij zijn een ANBI instelling dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting. In het afgelopen jaar hebben we nogal
wat problemen gehad met het zgn. ‘SEPA-incasseringssysteem. Velen van u hebben dat helaas ook ondervonden.
De problemen zijn nu gelukkig opgelost! Binnenkort zal onze penningmeester, de heer Jan Vos, uw jaarlijks
toegezegde bijdrage voor het jaar 2015 van uw rekening afschrijven.
Bij deze ontvangt u een toegangskaart voor een gratis dagje Veenpark, inclusief het Harmoniummuseum.
Tot en met de herfstvakantie zijn we elke dag geopend en natuurlijk bent u weer van harte welkom!
(Voor openingstijden zie onze site of belt u gerust even).

Herinrichting museum
We zijn behoorlijk aan het schuiven geweest in zowel de
expositieruimte als op het podium in de concertruimte. Er zijn
witte schotten geplaatst tussen de instrumenten waardoor deze
beter uitkomen. Het podium is opnieuw ingedeeld waarbij het
accent meer ligt op de twee-klaviers instrumenten.

Zie ook www.Veenpark.nl

Gezinsbeurs Hardenberg
Een nieuwe activiteit is de jaarlijkse
gezinsbeurs in de evenementenhal te
Hardenberg, gehouden in februari j.l.
Een mooie gelegenheid om ons te
presenteren!

Overzicht
expositie- en
concertruimte

Pedalion naar Polen
In februari is een pedaalharmonium, type Pedalion, met
twee klavieren en volledig pedaal dat bij ons overtollig
was (meer dan één van hetzelfde type/bouwer) verhuisd
naar Warschau. De nieuwe eigenaar is niet de eerste de
beste! Het staat inmiddels opgesteld in de ‘Fryderyk
Chopin University of Music’ als studie-instrument voor
organisten in opleiding.
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