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HOE EEN GESLOTEN MUSEUM TOCH ‘OPEN’ BLIJFT

REDACTIONEEL
[Dick de Jong]
Als het goed blijft gaan is dit de laatste Nieuwsflits.
Voorlopig. Hopelijk wordt dat definitief, als er geen
tweede golf komt. We meldden destijds dat het bijzondere tijden zijn. De weken achter ons hebben
aangetoond dat de situatie ook uitdagend is en leidt
tot nieuwe creativiteit. Vooral nu er zicht is op blijvende verbetering levert het zelfs nieuwe energie op.

Veel van het werk bij Duizend
Speldenprikken is te koop.

Spannende Troep…

WORD OOK VRIJWILIGER…
Ook in de coronatijd zijn er nieuwe vrijwilligers aangetreden. Er is ook voor u
plaats. Wij zoeken met spoed mensen
voor de registratiewerkgroep, de museumshop, secretariaat commissies en
werkgroepen, suppoosten (dagelijks
toezicht en catering). Zie ook het overzicht op de website. Kom eens praten.

EXPOSITIEPROGRAMMA 2020
Dit wordt de rest van het jaar gewoon uitgevoerd. Twee bijzonderheden zijn:
 Bij de opening van Het Kinderboek zal de
schrijver van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar aanwezig zijn.
 De expositie Mijn Meter Rood wordt nu
Mijn 1½ Meter Rood.

MUSEUMCAFÉ GEEN PLEK!
Voor de dienstdoende medewerkers is - en blijft - het wennen dat ze niet in het Museumcafé kunnen gaan zitten voor
een kopje koffie. Gelukkig zijn er
altijd wel andere plekjes te vinden, zeker als het mooi weer is.

op de website www.koperenknop.nl staat een speciaal formulier
stuur een email naar reserveringen@koperenknop.nl
bel met 06-12333824 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur)

Houd rekening met twee werkdagen voor de verwerking van de reservering.
NA REGEN…
Ook dit geldt
voor Museum
De Koperen
Knop: na de
coronatijd is er
volop blijheid
van de herstart.

1½ meter rood.

Meer thuiswerken lijkt een blijvend
iets te gaan worden…

Het museumcafé in coronatijd.

EXPOSITIEPROGRAMMA 2021
Het programma moest om meerdere redenen behoorlijk op de schop. Inmiddels is er
een nieuw veelbelovend concept. Bijzondere textiel, interessant historisch speelgoed
en de decemberfeesten maken daar onderdeel van uit. Een ander boeiend onderwerp
is Water, weer en wind, een kunstexpositie.

Duizend Speldenprikken.

HET BEZOEK
Op dit moment hebben we bijna twee weken ‘weer open zijn’ achter de rug.
En het ging goed. Natuurlijk was het wennen. Vooral aan de bezoektijdvakken. Hierbij herhalen we nog even de reserveermogelijkheden:




VERGADEREN OP DE ETAGE
Inmiddels vergaderen we op De Etage. Op een
speciale tafel staan kannen met koffie en theewater plus van alles voor ‘er in’. De aanwezigen
schenken zelf in en nemen op gepaste afstand
van elkaar plaats aan de samengestelde tafel.
Het blijkt dat vergaderen daar prettig en zonder
heen en weer geloop erg rustig is.

BEZOEKTIJDVAKKEN
dinsdag t/m vrijdag [1]
zaterdag

blok 1
blok 2
blok 1
blok 2
blok 3

13.00-14.45 uur
15.15-17.00 uur
11.00-12.45 uur
13.00-14.45 uur
15.15-17.00 uur

[1] In juli en augustus ook op maandag

Het eind van het tijdvak wordt rond geroepen.

EN WAT ZONDER RESERVERING?
Iedereen die als passant het museum wil bezoeken, even wil uitrusten tijdens de fietstocht
of gewoon zin heeft in een kopje koffie of wat
fris, blijft natuurlijk van harte welkom. Mits er
binnen de tijdvakken nog ruimte is. Soms moet
er even worden gewacht. In de praktijk valt dit
echter altijd wel mee.
HEEL VEEL DANK
Graag spreken we ook op deze plaats waarderende woorden voor de inzet van iedereen die
bij het museum is betrokken. Opnieuw is gebleken wat voor sterke organisatie De Koperen
Knop is. Als er wat bijzonders is, blijkt er voor
elke klus iemand te zijn, die weet hoe dit moet
worden aangepakt. Dat is heel fijn. En als een
expositie ineens anders moet is er altijd weer
hulp om dit te realiseren.

MUSEUMCAFÉ & THEETUIN
Meer tussenruimte en toch weer gezellig. Ook zitjes op andere plekken. U
bent van harte welkom voor een kopje
koffie, een glas thee of een lekker
flesje fris. De koeken moeten dit keer
verpakt. Er zijn speciale aanbiedingen,
waaronder Duvel bier.

Werkoverleg aan het begin van de woensdagmiddag
.
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