Verslag
ontmoetingsmoment
Locatie
Modemuseum Hasselt
Datum
27 januari 2016
Aantal deelnemers
50
Programma
 13u00: Afspraak aan het station om samen naar het museum te wandelen voor wie wil
 13u30: Onthaal met koffie en taart in het museum
 14u30: Rondleiding voor de volwassenen, creatief atelier voor de kinderen
Verslag
Op een regenachtige dag in januari, op woensdag de 27ste om precies te zijn, namen zo’n 50
volwassenen en kinderen de moeite om Jazz Age te bezichtigen. Te gast in het Modemuseum in
Hasselt zagen we er allen “modieus” uit in onze dikke truien.
Wat volgde was een warm onthaal door An, de publiekswerker van het museum, en de twee gidsen,
Elsa en Kathleen. Naar goed Limburgs gebruik ontbrak het ons ook niet aan een lekker stukje vlaai bij
de koffie!
Na de opsplitsing van de groep vertrokken de volwassenen met hun gidsen op ontdekkingstocht door
het museum. Voor de kinderen was er een speciale workshop voorzien. Voor de mama’s een
gelegenheid om op het gemakje te tentoonstelling te bekijken.
De mooiste items uit de roaring twenties passeerden de revue. Functionele, draagbare (uniseks-)
ontwerpen die ons verrasten en soms deden lachen. Alhoewel het badpak van wol misschien niet op
veel gejuich kon rekenen… Topstuk vonden we toch wel dé jurk die werd gedragen in de film The
Great Gatsby (met Leonardo di Caprio). En dat alles onder leiding van onze gids die telkens interactie
zocht én vond met onze groep. Ze gaf voor de eerste keer haar rondleiding aan volwassenen,
normaal werkt ze met (kleine) kinderen. Maar wat deed ze dat goed!
We kijken terug op een bijzondere middag en willen alle deelnemers en vrijwilligers hartelijk danken
voor hun aanwezigheid. Sommigen van hen hadden niet minder dan 2,5 uur op de trein gezeten om
er bij te kunnen zijn! En niemand was fashionably late!
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