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Weer open… Voor iedereen is het wennen. Maar dat is het eigenlijk al zo’n 11 weken.
Maar het wennen van nu is anders: het is positief. Zowel de realisatie van de maatregelen
als de beleving in de eerste dagen stemmen tot volle tevredenheid. Na de eerste praktijkervaringen moesten enkele maatregelen nog wat worden aangescherpt of verduidelijkt.
Maar uiteindelijk draait het prima. De eigen vrijwillige medewerkers is de vraag gesteld of
ze weer willen gaan werken. Een aantal van hen heeft nog wat afstand gehouden en dat
wordt natuurlijk gerespecteerd. Zij die thans weer actief hun vrijwilligerstaak vervullen zijn
blij weer in het museum te kunnen zijn. Ondanks dat ze op een andere manier dan voordien de handen uit de mouwen moeten steken. Dat begint bij het eerste contact met de
bezoekers en dat eindigt met de reinigingsbeurt als het museum om vijf uur dicht is gegaan. Ook de vrijwilligers op de kantoren hebben te maken met een heel andere aanpak.
Voordat je de pc opstart eerst even het toetsenbord en de muis grondig reinigen en het
blijkt wennen dat ook deze groep zich voorafgaand aan hun komst moeten melden.
REACTIE VAN DE BEZOEKERS
Al direct bleek dat de bezoekers graag weer naar het museum komen. Met
als extra te verrichten activiteit het vooraf reserveren. Dat werkt goed. Hiervoor gelden de volgende drie mogelijkheden:
 het formulier op de website www.koperenknop.nl
 het emailadres reserveringen@koperenknop.nl
 telefonisch 0184-12333824 (tijdens de uren: 09.00-17.00 uur)
Houd rekening met twee werkdagen voor de verwerking van uw reservering.

BEZOEKTIJDVAKKEN
[1]
dinsdag t/m vrijdag
blok 1
blok 2
zaterdag

blok 1
11.00-12.45 uur
blok 2
13.00-14.45 uur
blok 3
15.15-17.00 uur
[1] In juli en augustus ook op maandag
Het eind van het tijdvak wordt rond geroepen.

DETECTIVESPEL EN MEER VOOR DE JEUGD
Ook nu is er in juli en augustus een spannend detectivespel, in het teken van de zomerexpositie.
Meedoen is gratis. Dat geldt ook voor de speurtocht
bij de expositie of zelf aan de knutseltafel van afvalmateriaal een kunstwerk maken. Ook zijn er
algemene speurtochten en diverse kleurplaten.
Vraag ernaar! Inzendingen dingen naar een prijs.
EXPOSITIECOMMISSIE
Op 10 juni 2020 komt de commissie voor het eerst
weer bij elkaar. Sinds de uitbraak van de crisis was
er vooral veel digitaal contact, maar voor een goed
overleg is een fysieke vergadering toch wel het
beste. Belangrijke onderwerpen in die eerste bijeenkomst zijn de expositieprogramma’s. Hoe we
verder gaan met 2020 en wat we moeten gaan
aanpassen in 2021.Punten die daarbij zeker gaan
spelen zijn de taakverdeling en de toch wel beperkte menskracht binnen de commissie.
SPANNENDE TROEP
Vanaf 4 juli 2020 is iedereen welkom
bij deze zomerexpositie. Er zal te
zien en te beleven zijn wat voor mogelijkheden er zijn om van afval iets
bijzonders te maken. Ook het educatieve deel over zuinig omspringen
met wat we over hebben, komt hierbij in beeld.

13.00-14.45 uur
15.15-17.00 uur

MIJN METER ROOD
Langzaam maar zeker groeit het aantal toezeggingen van bekende en minder bekende
Nederlanders, die een bijdrage aan deze expositie willen leveren. Bent u al nieuwsgierig?

20 jaar terug zijn
alle vrijwilligers
gevraagd aan te
treden voor deze
groepsfoto. Een
idee om eens te
herhalen? Wie
neemt het initiatief?

LEKKER WAT DRINKEN ???
Natuurlijk is ook dat weer mogelijk. Als u wilt zelfs zonder museumbezoek. In het museumcafé
geldt een maximum van 4 personen en/of huishoudens en op het
terras ernaast en in de theetuin
de anderhalve meter afstand. In
het voorste deel van de tuin staan
nu ook zitjes, waar u gezellig kunt
komen genieten. U bent welkom!
HET KINDERBOEK
Rondom de kinderboekenweek 2020
komen er tal van oude en nieuwe kinderboeken naar het museum, om u te
laten genieten en uw nostalgische
gevoelens los te maken. Ook originele
illustraties, 75 jaar boekenweekgeschenken en nog veel meer. Met voorleesmiddagen en andere activiteiten.

QUOTE… EEN OPVOEDER IS EEN STAKKER DIE IN HET DUISTER TAST…
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