NIEUWSFLITS 15
OPEN MAAR BEPERKT…

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

TIJDELIJK WEKELIJKS
INFORMATIEBULLETIN
I.V.M. CORONAVIRUS

31.10.2020

INLEIDING
Hoewel er nog wel bezoek komt, wordt het in aantal minder. En dat is jammer,
want de interessante expositie Het Kinderboek is beslist de moeite waard.
Komende week gaat de periode in van minder uren per week open zijn en minder
suppoosten per dienst. We gaan bekijken hoe zich dit ontwikkeld en blijven met
zorg de media volgen. Begin volgende week wordt weer spannend.

BOVEN VERGADEREN
Vergaderen moet nu ‘boven’. Op De Etage is een grote vergadertafel ingericht. Daar kunnen we
met voldoende mensen veilig vergaderen. Onlangs was daar ’s avonds een vergadering toen er
ineens voetstappen werden gehoord. Al snel bleek dat een van de vrijwilligers even iets kwam
halen. Het deed wel even denken aan een situatie van zo’n 27 jaar terug. Toen vergaderden we
altijd ‘boven’. Op een avond was daar de Museumcommissie bijeen. Ineens hoorden we beneden
niet direct te herleiden herrie. Leen Punt, lid van die commissie en vroeger rechercheur in Rotterdam, trok zijn schoenen uit en gebood een van de andere aanwezige mannen hetzelfde te doen.
Elk van hen sloop via een van de trappen naar beneden om ‘de inbreker’ te overmeesteren. Er
bleek niemand te vinden en wat de oorzaak van de herrie is geweest weten we nog steeds niet.

OPROEP
Wij proberen medio november aanstaande een lijst gereed te hebben van de begin 2021 uit te voeren extra werkzaamheden. Daarop staat niet alleen ‘het werk’, maar ook data en tijden, zodat iedereen zich kan aanmelden. We
rekenen op een royaal aanbod van iedereen die bij het museum is betrokken. Dat werk kan in ieders eigen tempo
worden gedaan en er is ook werk bij waarvoor weinig lichamelijke inspanning vereist is. Het museum rekent op
iedereen. De coördinatie is in handen van Alida Ambachtsheer. Als u nu al vragen heeft: 06-14148618.

OP EEN RIJTJE
Het museumcafé is gesloten, maximaal 30 bezoekers per shift, de route in het museum en de anderhalve meter maatregel worden stipt
nageleefd, als het kan wordt er thuis gewerkt en mondkapjes zijn in de publieke ruimten dringend gewenst. Medewerkers in het museumcafé (voor de dienstdoende medewerkers) en de balie werken achter kuchschotten. Er wordt geventileerd en veel schoon gemaakt. We
doen het samen en we nemen allemaal onze verantwoording. Er is iets aan de hand in de wereld…

VERPOZING
RUBRIEK

HERFSTKUNSTWERK Heel veel van degenen die dit lezen denken
dat ze niet kunnen tekenen of schilderen.
Meer dan de helft daarvan is te bescheiden
om toe te geven dat ze zoiets wel kunnen.
Als je het echt niet kunt, zijn er altijd nog
wel andere manieren om een leuk herfststuk te maken. Gewoon een keer proberen
en je merkt hoe leuk dat is.

MET DOEDINGEN:
EVEN UIT
DE SLEUR
VAN ALLE
DAG

IDEETJES
Papier en potlood,
kleurpotloden of
verf.
Boombladeren,
takjes, een grotere
tak, lijm, touw.
Met weinig is heel
veel mogelijk!

EN DE REST GAAT GEWOON DOOR
Op 11 november 2020
gaan we met de kidsworkshop kerstboompjes maken van oude
boekbladzijden.

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: … er weer volop tegen aan?

 Leuke speurtochten om
te maken.
HET IS AAN TE BEVELEN VOOR UW
BEZOEK EVEN VIA DE WEBSITE OF
TELEFOON TE INFORMEREN OF
ALLES NOG DOORGAAT.

Schenking van Historische
Vereniging Oud-Gorcum.


Kaarten van Niek van Lopik.

Dit is het overschot van
een kidsworkshop.
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