Ga voor meer informatie over het museum naar:
www.muzeeaquariumverhuist.nl
Lees alles over de campagne ‘Waar is mijn hunebed!?’ op:
www.waarismijnhunebed.nl
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Iedereen mag het weten: het MuzeeAquarium heeft een nieuw
logo, het meest zichtbare deel van de huisstijl. Het is ontwikkeld
door Helga de Graaf van Studio Eye Candy uit Groningen. Het
kleurrijke logo bestaat uit pictogrammen die de diversiteit van het
museum weerspiegelen. De frisse combinatie van kleur en vorm
geven het logo een eigentijdse uitstraling. Tegelijkertijd is het een
tijdloos beeldmerk en past het bij de veelzijdige collectie van het
MuzeeAquarium. Het museum is immers niet in één woord of beeld
te vangen.
Familiemuseum
Het MuzeeAquarium is een echt familiemuseum op een bijzondere
plek onder aan de dijk in Delfzijl. Het museum met aquarium in
de bunker biedt verschillende doelgroepen een plezierig dagje uit.
Ontdekken is daarbij de grote gemene deler, zowel het ontdekken
van de natuur- en cultuurgeschiedenis van dit deel van Nederland,
als ook de levende vissen in de aquaria. Deze vissen komen uit
de Wadden- en de Noordzee aan de andere kant van de dijk.
Daarnaast kan de bezoeker genieten van de verhalen over de eerste
bewoners van dit deel van Nederland, de strijd die hier geleverd is
tijdens diverse oorlogen en de bijzondere verzamelingen schelpen
en geologie. Ook het belang van de scheepvaart voor Delfzijl als
enige havenstad van de provincie Groningen zal de bezoeker niet
ontgaan.
Zien en ontdekken
De vlakken in het logo symboliseren al deze pijlers van het museum.
Het water en de dijk duiden op de locatie van het MuzeeAquarium.
In het museum kom je van alles te weten over wat leeft en beweegt
in de zee. De wereldbol verbindt doen en ontdekken, zowel in het
verleden als ook nu. Uit alle windstreken van de aardbol keerden de
zeelieden weer naar huis, terug naar Delfzijl!
Bijdrage van Helga de Graaf, vormgever huisstijl Muzeeaquarium

Onder de verhoogde vloer bevindt zich een
enorm depot met werkruimte voor de vrijwillige
medewerkers.
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Het hunebed, ons kroonjuweel
De Provincie Groningen draagt als eigenaar vanzelfsprekend bij aan de complexe verhuizing van het hunebed.
Niet onbelangrijk, want dat is het meest bijzondere object binnen onze collectie. Daarom gebruiken wij het
hunebed, ons kroonjuweel, om een crowdfunding voor het nieuwe museum een gezicht te geven.

Fondsenwerving, crowdfunding en bedrijvenfonds
De herinrichting van het nieuwe museum wordt geheel
gefinancierd uit de opbrengsten van de fondsenwerving,
crowdfunding en een te vormen bedrijvenfonds.
Wethouder Hans Ronde vertelde in onze vorige
nieuwsbrief al dat de gemeenteraad ook extra financiële
middelen beschikbaar heeft gesteld om het nieuwe
museum te realiseren.

Het totaal vernieuwde en duurzame gebouw is al
gebouwd en staat klaar om ingericht te worden.
Ondanks de extra middelen zijn er nog onvoldoende
financiële toezeggingen om met de herinrichting
te kunnen starten. Daarom hopen we dat meer
investeerders hun steentje bij zullen dragen zodat we
binnenkort de eigentijdse inrichting kunnen realiseren
en we vele bezoekers kunnen gaan verwelkomen.

Ook is er een fondsenwervingtraject gestart en dat heeft
ervoor gezorgd dat de Provincie Groningen bereid is
het Hunebed te adopteren. Niet onbelangrijk, omdat de
Provincie daardoor ook wil bijdragen aan de complexe
verplaatsing van het kroonjuweel uit de archeologische
collectie.’
Maar daarmee zijn we er nog niet! We hebben de inwoners
en het bedrijfsleven in de gemeente Delfzijl hard nodig
om het financiële plaatje rond te krijgen. Daarom is het
MuzeeAquarium een crowdfunding campagne gestart
onder de noemer ‘Waar is mijn Hunebed, draag een
steentje bij’.
Er zijn al een aantal instellingen die zich bereid
hebben verklaard een financiële bijdrage te leveren
waaronder waaronder de NAM, Rabobank, VSB fonds,
Mondriaanfonds, Scholten-Kammingafonds en de
gemeente Delfzijl. En daar zijn we uiteraard heel blij mee.

De verhoogde vloer ligt als een
scheepsdek in de museumzaal

Kijk voor meer informatie over de crowdfundingactie
“Waar is mijn hunebed!?” op de website:
www.waarismijnhunebed.nl

Gang naar de bunker
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Uitstel opening MuzeeAquarium tot eind dit jaar
Volgens de planning zou de ingebruikname van het
nieuwe MuzeeAquarium nog deze zomer plaatsvinden.
Maar door allerlei omstandigheden is het uitgesteld tot
het voorjaar van 2018.
Het gebouw is intussen opgeleverd, de aannemer is
vertrokken. Het opvallende pand trekt veel bekijks. Het
museum kan er alleen nog geen gebruik van maken,
omdat de voorzieningen aan de buitenkant niet gereed
zijn. De aanleg van de nieuwe dijk en toegangswegen
heeft de afgelopen maanden stilgelegen. De vrijwillig
medewerkers kunnen niet bij het gebouw komen, laat
staan de verhuiswagens met de collectie. Het tijdelijke
onderkomen aan de Waterstraat blijft zeker nog tot en
met juli onze uitvalsbasis.

Huidige situatie dijk

Collecties weer terug naar Delfzijl
Inmiddels is de wegenbouwer begonnen met het
aanleggen van de toegangsweg naar ons gebouw. In
de zomer hopen we te beginnen met de inrichting van
het nieuwe museum. De verhuizers brengen dan de in
Groningen opgeslagen collecties weer terug naar Delfzijl.
In september haken we aan bij de diverse activiteiten in
de provincie Groningen rond de Kerstvloed van 1717. Een
tijdelijke tentoonstelling over stormvloeden is een initiatief
van onze eigen vrijwilligers. Daarnaast zal een activiteit
van de Stichting Spinbarg en Verhalen van Groningen in
het museum plaatsvinden, evenals de start van de Tocht
om de Noord. Hiermee bieden we een ‘sneak preview’ in
het nieuwe gebouw voor de Delfzijlsters! De feestelijke
heropening staat voorlopig gepland in het begin van
2018.

De nieuwe gevel
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Interview: Een nieuw MuzeeAquarium, een nieuwe directeur
Beste mensen,
Omdat ik mij vanaf 1 juli directeur van het
MuzeeAquarium mag noemen, neem ik de uitnodiging
graag aan een kennismaking te schrijven voor de
nieuwsbrief.
Mijn naam is Cynthia Heinen, ik ben geboren in 1971
in Warffum en woon tegenwoordig in Overschild.
Het MuzeeAquarium ken ik al heel lang: zoals veel
kinderen verzamelde ik stenen, schelpen, fossielen
en scherven/pijpekoppen (die zocht ik op het
bouwland achter ons huis) en ik ging graag naar het
Muzeeaquarium om de namen van schelpen over te
schrijven.
Delfzijl was ook niet onbekend: mijn opa en oma
hebben in Delfzijl gewoond in de jaren ’50, want mijn
opa was loods.
Sinds 2008 ben ik directeur van het Museum Stad
Appingedam en dat vind ik prachtig werk. Samen
met een hele club mensen projecten uitvoeren,
activiteiten opzetten en tentoonstellingen inrichten:
het is allemaal werk waarvan je ook direct resultaat
ziet en dat is inspirerend.
Ik zie het runnen van een museum dan ook echt
als iets dat je samen doet. Iedereen heeft zijn eigen
verantwoordelijkheden, maar met elkaar probeer je
én de collecties in stand te houden, én deze onder
de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te
brengen én bezoekers te laten ervaren hoe het is
om even een andere wereld binnen te stappen.
Een wereld van scheepvaarthistorie, van wat leeft
in de Waddenzee en Noordzee, van de schelpen en
fossielen, van de geologie, archeologie en alles rond
het indrukwekkende hunebed. In de plannen voor de
nieuwe inrichting vind ik dat ook een sterk punt: het is
gericht op de ervaring van de bezoeker.

Contactpersoon:
Dhr. T. v/d Linde (manager)
Muzeeaquarium Delfzijl
Zeebadweg 7a | 9933 AV Delfzijl
0596 63 22 77 | 0596 63 31 21
info@muzeeaquarium.nl
www.muzeeaquariumverhuist.nl
Vormgeving: Florentina Smaal
Foto’s: Jaap Groenveld

Wat kunnen jullie van mij verwachten: ik blijf directeur van
het Museum Stad Appingedam en zal de tijd verdelen tussen
de twee musea. Ik zal mij in Delfzijl met name richten op de
fondsenwerving, het netwerk, wisseltentoonstellingen, het
promoten van de collecties en het totale MuzeeAquarium.
Ik verheug mij op een productieve samenwerking met alle
vrijwilligers van het MuzeeAquarium!
Cynthia Heinen, directeur MuzeeAquarium Delfzijl en
het Museum Stad Appingedam

