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Het persgesprek van de minister-president van afgelopen woensdag gaf hoop, maar
meer ook niet. In elk geval is duidelijk dat we moeten gaan nadenken over hoe we de
bezoekers en onszelf bescherming bieden vanaf het moment dat we weer bezoek mogen ontvangen. Nou, eerlijk gezegd waren we daarover al aan het nadenken en zelfs
binnen het crisisteam ook al aan de praat. De voorbereiders van de komende zomerexpositie houden ook al rekening met specifieke voorzieningen, die noodzakelijk zullen
zijn. Als er nieuws is houden wij u op de hoogte.
STIL IN HET MUSEUM
Nu in en rondom het museum alleen het allernoodzakelijkste wordt gedaan is het er soms ijzig
stil. Er is werk genoeg, maar iedereen neemt de maatregelen strikt in acht. Dat is ook logisch
gezien de leeftijd van velen. Maar het betekent wel dat het werk zich opstapelt: afwerken en
inrichten stookhuisje, onderhoud straatwerk, ruimen depots, schoonmaken opslagruimten en
nog veel meer. Wel is intussen het sauswerk bij de kantoren afgerond. Juist in deze tijd begint
de hausse in het tuinwerk, terwijl het aantal beschikbare mensen laag is. En dan te bedenken
dat er ook nog het nodige gemaakt moet worden voor komende exposities. Het zijn barre tijden. Op de foto links staat de plexiglasplaat al klaar om te worden bevestigd.
NU OOK GELD VOOR CULTUUR
Het heeft even geduurd en er was nogal wat energie nodig. De krant noemde
het ‘eerste hulp’ en dat er grote druk
nodig was. Maar er is nu toch 300 miljoen toegezegd voor de culturele sector. Dat zal hard nodig zijn, want wat
deze sector in lange tijd heeft opgebouwd dreigde in luttele weken in elkaar te zakken. Of er ook voor ons wat
inzit weten we nog lang niet; cultuur is
een heel brede sector.

Zoveel mensen op De Etage als bij de opening
van Duizend Speldenprikken kan voorlopig niet.

HERDENKINGVIERINGEN IN STILTE
Nu er sprake is van een quarantainesituatie kunnen we de herdenking op 4 mei en de vieringen
op 27 april en 5 mei niet op de gebruikelijke manier realiseren. Stichting Oranje Trouw en Stichting 75 Jaar Vrijheid hebben daarom in navolging van burgmeester Heijkoop een oproep gedaan dit deze keer IN STILTE te doen. De manier waarop dit kan blijkt uit het persbericht hierover. U vindt dat op de website van ons museum: www.koperenknop.nl
ANDERHALVE METER SAMENLEVING
Gelukkig! Onze taal sterft niet uit, maar
krijgt er – bijna dagelijks – nieuwe woorden en benamingen bij. Een daarvan is :
anderhalve meter samenleving.
Het zal even wennen zijn dat we elkaar
niet om de haverklap zoenend om de
hals moeten vliegen… Maar dat hadden
we ons toch al voorgenomen?

REACTIES OP DE NIEUWSFLITS
Intussen zijn we al beland bij de vierde
Nieuwsflits. Dat de voorgaande goed gelezen worden blijkt uit de inmiddels ontvangen reacties. Je merkt vooral dat mensen
het fijn vinden dat er ook iets bijzonders
gebeurt dat positief is. Dat de problemen
waarin we nu beland zijn ook redenen
geeft tot andere reacties. Soms bestaat
een reactie tot het overmaken van een
extra donatie! Fijn dat er wordt meegeleefd!

FILM TRIJNTJE
In de voorgaande nieuwsflits
werd het al aangekondigd: een
bijzondere en
educatieve film
over Trijntje. Nu
ook te zien: kijk
op de museumwebsite.

Ook zo nieuwsgierig naar hoe lang het nog…?

WERKEN IN CORONATIJD
Dezer dagen zijn de eerste stappen
gezet om in beeld te krijgen wat de
financiële schade zal zijn nu het museum noodgedwongen dicht is. Op dit
moment zijn het de weggevallen inkomsten. Straks de extra kosten van
de te nemen veiligheidsvoorzieningen. Als er nieuws is hoort u het.

WEDSTRIJD SCHOOLJEUGD
De wedstrijd
gaat gewoon
door: kijk op
de website en
download het
formulier.
Lever in voor
30.6.2020 en
ding mee naar
extra prijzen.

ANDER GEBRUIK MUSEUMTERREIN
Voor de aanvoer van materiaal t.b.v.
een uitbreiding aan een
van de woningen ‘aan de
overkant’ kon
deze week
dankbaar gebruik worden
gemaakt van
het nu toch
leeg zijnde
museumterrein.
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