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OPEN MAAR BEPERKT…

24.10.2020

INLEIDING

TE KOOP

Anno nu is alles anders. Behalve de datum van de vorige nieuwsflits. Daar was in de
hectiek vergeten de datum aan te passen. Met dank aan L. van Wingerden, die ons
attendeerde. Hierbij het tweede nummer van de tweede Lock down. De premier
laat ons de keuze. Maar je kunt je afvragen of we die vrijheid wel echt hebben. Als
je wordt aangevallen, heb je twee mogelijkheden: terugvechten of plat gaan…

IN HET MUSEUM ZIJN
OOK MONDKAPJES TE
KOOP. DIVERSE KLEUREN VANAF € 3,50 P.S.

CORONA BIEDT OOK KANSEN
Heel veel musea, maar ook andere bedrijven in de culturele sector, gingen ons al voor. Als alles stil ligt kun je mooi een opknapbeurt inplannen. Dat zijn we in De Koperen Knop dan zeker ook van plan om te gaan doen. Natuurlijk hopen we dat iedereen die bij het museum is
betrokken zich opgeeft voor wat werkzaamheden. Dan denken we niet alleen aan de vrijwilligers, die al met regelmaat werkzaamheden
verrichten. Ook anderen, zoals onze vrienden worden van harte uitgenodigd om een steentje bij te dragen. Niet alleen onze donateurs en
sponsors, maar ook de abonnees van Beknopt en allen die het museum een warm hart toedragen. Zoals de leden van Buurtvereniging Van
Spoor tot Knop. Momenteel zijn we bezig een overzicht te maken van de te verrichten werkzaamheden.

Reserveren blijft noodzakelijk. Maar wie langskomt kan
aan een tijdsperiode worden toegevoegd als er nog
voldoende ruimte is qua aantal bezoekers.

Dit jaar geen schoolgroepen in het museum. Het museum gaat in plaats daarvan naar scholen toe, met een
digitale les en aanvullende informatie door leden van
de educatiewerkgroep. Voorlopig kan er een keuze
worden gemaakt tussen Trijntje en Grootmoeders Tijd.
Later gaan we kijken of er meer onderwerpen zijn.

Het museumcafé is (af)gesloten, maar daar is nu wel
‘koffie to go’ te koop. Meenemen en buiten opdrinken.
Rond het museum is daarvoor vast wel een leuk plekje.

OPROEP
Meldt u ook aan om mee te werken om Museum De Koperen Knop toekomstbestendig te maken. In januari 2021 gaan we een aantal dagdelen per week aan de slag. Wie helpt mee? Er is veel te doen. Schoonmaak, schilderwerk, onderhoud en veel andere kleine klusjes. Samen
met elkaar, maar niet naast elkaar… We gaan dat zo inkleden dat alles coronaproef kan gebeuren, nooit teveel mensen tegelijk, voldoende
frisse lucht enzovoort. Geef u reeds nu op en geef aan welke dagen u tussen 1 januari en 16 februari 2021 zou kunnen komen.

NIEUWS
EXPOSITIES: Het programma voor 2021 staat in de grondverf. Nu moet de Expositiecommissie er nog ‘een klap op geven’ en
vervolgens moet het bestuur ermee akkoord gaan. U verneemt zo snel mogelijk hoe dit eruit komt te zien.
MUSEUMCAFÉ DICHT: Op last van de regering, zoals alle andere horecalocaties. Nu alleen voor eigen personeel.

VERPOZING
RUBRIEK
MET DOEDINGEN
EVEN UIT
DE SLEUR
VAN ALLE
DAG

HERFSTWANDELING

IDEETJES

Niet alleen in de bossen kleurt het blad erg mooi. Ook op het platteland staan
veel bomen. De bladeren daarvan laten ook zien dat we in het najaar zijn beland. Overal in onze streek kun je leuk wandelen. Met gezinsleden, op veilige
afstand met een vriend / vriendin of lekker alleen. Ga even met de auto naar
een andere plaats. Vergeet je fototoestel niet. Dat moois is de moeite waard.

Langs de Giessen of
Graafstroom, door
Peursum, Avelingen, Pinkeveer, de
Donk en veel meer.
Leuk en gezond!

DE BEELDEN EN OOK NOG
Hoewel er ook thuis wordt gewerkt
gaan er ook werkzaamheden in het
museum gewoon door. Uiteraard
op een verantwoorde manier. Zoals
het scannen van de archiefstukken
(links) en het aanvullen van het
depot (rechts), onderhoud, schoon
houden, administratie e.d.

01.11.2020 t/m 26.12.2020
BEPERKT OPEN: woensdag t/m
zaterdag 13-17 uur
27.12.2020 t/m 16.02 2021
TIJDELIJK GESLOTEN
EN DAN: ………….
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