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OPEN MAAR BEPERKT…
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INLEIDING
Het afgelopen voorjaar werd Nederland geconfronteerd met een intelligente lockdown. Museum De Koperen Knop was 12
weken gesloten voor het publiek. Maar omdat er ook in zo’n situatie toch van alles gebeurt en om iedereen die ‘van het museum houdt’ erbij te blijven betrekken kwam er een wekelijkse nieuwsflits. De gedeeltelijke lockdown, waarin we ingaande
woensdag jl. zijn geraakt, houdt het museum weliswaar nog open. De nieuwsflits van weleer krijgt een vervolg. Maar ietwat
anders: een stukje informatie, een tip om iets te gaan doen en wat fotomateriaal. Hopelijk is het van korte duur. Doet uw best!

NIEUWS
EXPOSITIES Begin oktober kwam de expositiecommissie bij elkaar om te praten over ‘de rest van het jaar’. Besloten werd
Mijn Meter Rood door te schuiven naar 2021 en het programma van 2021 te gaan heroverwegen. U hoort snel meer.
MAATREGELEN Het crisisteam vergaderde en nam maatregelen in het kader van de risicomijding, waarbij mensen in de
risicogroepen het meest worden ontzien: minder dienstdoende suppoosten, minder openingstijden en minder mensen op
kantoor. En ook is intussen het museumcafé als toegevoegde maatregel dicht.
DE SITUATIE Intussen is duidelijk dat het sluiten van de musea onderwerp van ministriëel gesprek is geweest: nu nog niet,
was de uitkomst. De verantwoordelijkheid om dit zo te houden ligt aan u en ons. Wat verandert er?
 Per 1 november zijn we dinsdagmiddag en zaterdagmorgen dicht.
 Voor wie op bezoek wil komen wordt dringend geadviseerd voorafte reserveren: 06-12333824.
 Mondkapjes zijn in de publieke ruimte verplicht.
 De expositie Het Kinderboek loopt door tot eind december en zal tweede helft november 2020 een restyling krijgen.
 Ingaande 27 december 2020 gaat De Koperen Knop voor een week of zes dicht.
 In januari 2021 krijgt het museum een schoonmaak- en opknapbeurt en starten er informatiemomenten.
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Kneed snel een soepel deeg van bloem, suiker, boter, citroenrasp, zout en de helft
van het ei. Dit kan ook in de keukenmachine. Wikkel het deeg in folie en laat het
een half uur in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 175 ˚C. Verwarm in
een pannetje de rozijnen met de rum of andere drank. Even aan de kook brengen
en dan laten staan zodat de rozijnen kunnen wellen in de vloeistof. Schil de appels,
verwijder klok-huizen en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Vermeng die goed
met de cranberries, de uitgelekte rozijnen, citroensap, kaneel, gember en suiker.
Bekleed bodem en zijkanten van de springvorm met tweederde van het deeg, houd
de rest apart. Strooi paneermeel over de bodem. Vul de vorm met het appelmengsel, druk dit goed aan. Rol de rest van het deeg uit, vorm hier smalle repen van en
maak een vlechtwerk over de appelvulling. Klop de rest van het ei met de melk,
bestrijk bovenzijde van de taart.
Bak de appeltaart in ca 55 minuten bruin en gaar. Verwarm de jam voorzichtig met
een eetlepel water en bestrijk hiermee de nog warme appeltaart. Laat de taart goed
afkoelen voordat je de springvorm losmaakt (een nacht koelkast stijft de taart op).

U HEBT NODIG
250 gr bloem, 50 gr volkorenbloem
150 gr witte basterdsuiker
175 gr harde boter in stukjes
rasp van 1 citroen

snuf zout
1 ei, losgeklopt
1 el melk
½ el kaneel
1 tl gemberpoeder
125 gr rozijnen, gewassen (of:
vervang 50 gr rozijnen door 50 gr
verse cranberries)
3 el rum, whisky of cognac naar
keuze1250 gr appels (het is
lekker om verschillende appelsoorten te gebruiken, bv. Goudrenetten en Elstar)
1 el citroensap
2 el bruine basterdsuiker
2 el paneermeel
eventueel: 4 el abrikozenjam

DE BEELDEN EN OOK NOG
2020 zal naar het nu laat aanzien een
beetje uitgaan als een nachtkaars. Maar
die kaars gaat beslist weer branden.
Vlammen zelfs. De afgelopen tijd is veel
werk verricht om het museum te laten
meegroeien met de zich snel ontwikkelende samenleving. Een ding noemen
we alvast: we zijn al langere tijd bezig
met een veiligheidsplan. En daarin
wordt echt alles meegenomen.
Lang niet gezien…

Toen nog geen anderhalve meter…
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