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WEER EVEN DICHT…

INLEIDING
Donderdag 19 november 2020 gaan we weer open. Zo bracht de Nederlandse Museumvereniging het nieuws dat onder meer de musea gedurende twee weken weer haar deuren moeten sluiten. En inderdaad, laten we positief blijven en hopen dat wat dreigt, een totale Lock Down
voor Zuid-Holland Zuid, toch niet door zal gaan. Voor de vrijwilligers betekent dit dat de dienstroosters niet hoeven te worden gedraaid. Maar
al het overige werk kan gewoon doorgaan, thuis of mits de geldende
regels voor de gezondheid in acht worden genomen in het museum.

Bij het opstarten van de computer om aan deze Nieuwsflits te
beginnen, keek ik even naar wat
binnengekomen mails. Op een
daarvan keek deze schattige kat
me aan. Een beestje waarbij wel
wat angst in de ogen te zien is.
Maar dat is toch helemaal niet
nodig?
Wij zien alleen de zonnige kant
en houden ons aan de afspraken
in deze lastige tijd. U toch ook?

ALLES IS ANDERS
Het begon destijds met het doorschuiven van 75 jaar Vrijheid en later volgde Mijn Meter Rood.
Hierdoor is ook het programma van 2021 flink door elkaar gehusseld. Een tussengevoegde expositie op De Etage ging niet door. Het Sinterklaashuis, waarvoor we medewerking toezegde en het
museum als ruimte beschikbaar hadden gesteld, komt er niet.
Al bijna het hele jaar door geen groepsbezoeken en dus ook geen arrangementen. Voor de leerlingen die anders in grote getale het museum bezoek voor Trijntje of iets anders, zijn nu powerpoint presentaties beschikbaar en gaan onze educatiemedewerkers naar de scholen toe. Gewapend met voorbeelden, materialen, vragenlijsten en entreekaartjes voor gratis toegang voor de
leerlingen, als het bezoek van ons museum straks weer kan.

KLUSSEN GESTART
Eerder kondigden we een periode aan van gezamenlijke aanpak van een aantal klussen. Momenteel wordt gewerkt aan een lijst van werkzaamheden, waarbij wordt aangegeven wat moet gebeuren. Die lijst zal rond 1 december 2020 gereed zijn en met namen ingevuld kunnen gaan worden. Enkele zaken zijn al wel ter hand genomen. Zo is een lijst gemaakt van een aantal uit te voeren projecten, die weliswaar begin 2021 starten, maar veel
langer gaan doorlopen dan het moment dat we in 2021 de deuren weer voor het publiek open gaan doen. Een
andere klus die is herpakt (in maart zijn we noodgedwongen gestopt) is het ruimen en schoonmaken van het
grote depot boven de mooie kamer. En dat verloopt heel voorspoedig. Ook is het actualiseren van de bibliotheek
in gang gezet en zijn er wat onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald.

We moeten voorkomen
dat we die nodig hebben.

VERPOZING
LEKKER WANDELEN

RUBRIEK
MET DOEDINGEN:
EVEN UIT
DE SLEUR
VAN ALLE
DAG

Het is dit jaar een mooie herfst. Natuurlijk zijn er ook momenten dat je beter in huis kunt blijven, maar bijna elke dag is er
wel een gelegenheid. Even de Giessendamse polder in en via
de Tiendweg naar de Tiendwegse molen. Of wat verder rond.
In Boven-Hardinxveld langs de dijk. En ook elders in de Alblasserwaard (en daarbuiten) heel leuke wandeltripjes te maken.
Het leuke van wandelen is dat je langzaam langs voorbij gaat,
zodat je meer tijd hebt om alles beter te bekijken. Je ziet veel
meer… Probeer dat maar eens uit. Wat is het toch prachtig.

EN DE REST





De 11.11.2020 geplande kidsworkshop papieren kerstboom maken van
oude boeken wordt doorgeschoven naar 25.11.2020.
Nieuwe kidsworkshop 12.12.2020 kerstbal vilten.
Als het museum op 19.11.2020 weer open gaat is de expositie Het Kinderboek vernieuwd en loopt dan door t/m 26.12.2020.
Als u vanaf 19.11.2020 weer komt moet u een ongenode gast missen… Bij
onderhoudswerk werd het sloopwerk van een boktor ontdekt. Inmiddels is
deze monumentensloper op deskundige wijze onschadelijk gemaakt.

LET OP: KIJK VOOR UW BEZOEK EVEN OP DE WEBSITE OF
BEL HET MUSEUM EN INFORMEER OF ALLES DOORGAAT.

05.11.2020 t/m 18.11.2020
GESLOTEN VOOR HET PUBLIEK
19.11.2020 t/m 26.12.2020
BEPERKT OPEN:
woensdag t/m zaterdag 13-17 uur
27.12.2020 t/m 16.02 2021
GESLOTEN VOOR HET PUBLIEK
Vanaf 17.02.2020
EINDELIJK WEER OPEN

een boktor

QUOTE: een optimist denk dat hij voor het net vist, een pessimist denkt dat hij er
achter vist en een realist merkt dat zijn haakje in het net vast zit…
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