
Kleinste Museum KM 
 
Regelmatige bezoekers vragen zich af waarom  

er hier zo weinig informatie over de exposities  
in het KM te vinden is. 
 

We geven een korte uitleg: 
De kunstcommissie poogt informatie over de  

kunstenaar en het getoonde werk te verstrekken  
via www.siepelnijs.nl en ook via de Facebook- 
pagina van het Kleinste Museum in Noordwolde. 

Soms levert de kunstenaar weinig tot niets aan  
en is er niet veel te vertellen. Maar als dat wel zo is zorgt Petra Bloema voor 
publicatie op de website. 

Floor de Jong (de partner van Diederik Storms) deed dat altijd voor 
Facebook. Met haar jammerlijke overlijden in april 2022 is daar 

logischerwijze op abrupte wijze een eind aan gekomen. Facebook blijft voor 
velen toch een gebeuren met een hoog hocus-pocus gehalte en dus is dat 
medium qua informatie niet erg actueel. 

 
Met het daadwerkelijk plaatsen van kunstwerken houden Diederik Storms 

en Henk Reysoo zich sinds 2018 bezig. Egbert Zwart helpt hen hierbij vanaf 
2022. Tevens schrijft hij als scribent over de exposities in Boeskoolnijs, het 
glossy blad dat in Zuidwolde en naaste omgeving al jaren grote bekendheid 

geniet en waar de inbreng vanuit Noordwolde niet gering is. 
Kortom is men nieuwsgierig, als passant of als geo-catcher, het is geen 

sinecure informatie te krijgen over het geëxposeerde kunstwerk in het KM. 
Primair gaat het natuurlijk vooral om de spontane gevoelsbeleving….. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    Vrijdag 28 april 2023: de Steltloper gaat er uit en de sculptuur komt in het KM  

 
Begin 2023 (tot 28 april) heeft Johanna Musch uit Noordwolde met haar 
schilderij “De Steltloper” (acrylverf op paneel) haar kunsten aan het 

passerend publiek getoond. 
In Boeskoolnijs (voorjaar 2023) is over haar, haar werk en de 
totstandkoming ervan gepubliceerd door Egbert Zwart uit Zuidwolde. 

Een goede vriendin van Johanna heeft haar plaats in het museum op vrijdag 
28 april ingenomen. Ze heet Marian Brugman en woont in Haren. Ze heeft 

een ‘sculptuur zonder titel’ laten plaatsen.  
Binnenkort over deze Marian via bovengenoemde kanalen meer informatie 
voor belangstellenden! 

 

 
 

http://www.siepelnijs.nl/

