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PERSBERICHT
MINIMUSEUM en OPEN DAG
De stichting Niet te Kraken heeft, ruim een maand na de start van haar activiteiten,
haar einddoelstelling (een museum voor DVV Go-Ahead en GA Eagles) voor een heel
klein deel gerealiseerd. Vanaf heden is er op de eerste verdieping van het Larensteingebouw (waar zich de receptie en de kantoren van GA Eagles bevinden) namelijk een
klein ‘minimuseum’ ingericht met spullen uit de historie van Go-Ahead (Eagles).
Niet te Kraken heeft hiervoor de beschikking over drie vitrines. Deze zijn afkomstig van de Geert
Grote Universiteit in Deventer, die ze in verband met een verhuizing gratis doneerde. De voorwerpen
in de vitrines zullen van tijd tot tijd worden gewisseld.
Als Niet te Kraken zijn we eind juni van start gegaan met de website www.niettekraken.nl, die in de
eerste maand ongeveer 13.000 keer is bekeken. De bedoeling is dat deze site permanent wordt
uitgebreid met foto’s, filmpjes, statistieken en andere informatie over club en spelers. Zo maken we de
unieke en rijke historie van de club geleidelijk aan steeds zichtbaarder voor het publiek. Daarnaast
heeft ons twitteraccount @NietteKraken circa 1500 actieve volgers en hebben we ruim 800 vrienden
op Facebook.
Verder gaan we met GA Eagles in gesprek over een eigen museumruimte bij de geplande
vernieuwbouw van het stadion die in de zomer van 2015 van start moet gaan. Inmiddels hebben we
wel een eigen archief- en werkruimte in het Larenstein-gebouw. Daar bouwen we een archief op met
informatie en voorwerpen die betrekking hebben op Go-Ahead en GA Eagles.
OPEN DAG
Op de Open Dag van GA Eagles op 2 augustus is Niet te Kraken prominent met een eigen stand
aanwezig. Belangstellenden kunnen daar informatie over de stichting krijgen en zich ter plekke
aanmelden als donateur en zo de komst van een Go-Ahead (Eagles)-museum een stapje dichterbij
brengen. Ook kan iedereen (verzamelaars, oud-spelers en anderen) die spullen voor het archief of het
(toekomstige) museum beschikbaar wil stellen (fysiek dan wel digitaal) dat laten weten. Samen met de
Deventer bevolking, Go-Ahead (Eagles)-supporters en (oud-)spelers moet het museum er komen!
Donateur worden kan al voor het geringe bedrag van € 10,00 per jaar. Aanmelden kan ook via
info@niettekraken.nl en door het bedrag van € 10,00 over te maken op bankrekening NL30 RABO
0181 6126 15. Als donateur krijgt u enkele malen per jaar een nieuwsbrief en een korting op artikelen
die de stichting zal uitbrengen of activiteiten die ze zal organiseren. Het eerste artikel is een Niet te
Kraken-T-shirt, dat vanaf heden te koop is. Bovendien ontvangen alle donateurs een speciale Niet te
Kraken-speld met het logo. Deze is alleen bestemd voor donateurs en zal niet los te koop zijn.
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