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INLEIDING
Na 18 november 2020 hoopt Museum De Koperen Knop iedereen weer op dezelfde veilige, aangepaste wijze, zoals in de periode voorafgaand aan twee weken sluiting, te ontvangen.
Om de voorpret te verhogen, kunt u natuurlijk alvast reserveren:
 Gebruik het formulier op de website
DE KLOKTIJDEN:
 Stuur een email naar reserveringen@koperenknop.nl
13.00 - 14.45 uur
 Als u binnen twee dagen wilt komen: bel met dan met 06-12333824
15.00 - 16.45 uur
Kom ook de verlengde expositie Het Kinderboek bekijken: opnieuw ingericht met elementen van
Sinterklaas en Kerstmis. U bent welkom tot en met tweede kerstdag: 26 december 2020.

ANDERS DAN ANDERS
SCHOLEN: Eerder konden we al melden dat nu niet de scholen naar het museum
komen, maar dat het museum naar de scholen gaat. Dat blijkt zo’n succes dat er
keuzes moeten worden gemaakt. De scholen kunnen kiezen uit meerdere programma’s, waaronder Trijntje en Grootmoeders Tijd.
DEPOT RUIMEN GESTART: Inmiddels is een start gemaakt met het herinrichten van
het depot op de grote zolder voor in het museum. Daarbij komt een grote hoeveelheid mooi materiaal te voorschijn, waar nogal eens luidt: hebben we dat ook?
DIGITALISEREN COLLECTIE: Om een beter beeld te krijgen van wat we precies in het
depot hebben staan (en hangen en liggen), is een nieuw project bedacht: De Digitale
Museumcollectie. Als de aanvraag voor een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland wordt gehonoreerd, starten we volgend jaar met het uitdragen
van de museale collectie via de website en andere voor het publiek toegankelijke
informatiedragers, zoals diverse sociale media. We zoeken nog wel werkgroepleden.

WAT DOORGAAT
Ook als er geen publiek komt is er
veel werk te doen in het museum.
Juist dan kom je toe aan iets dat
anders wegens tijd- of plaatsgebrek
blijft liggen. Het wekelijkse schoonmaakwerk gaat gewoon door en
ook het onderhoud van gebouwen,

 Overleg over het
Veiligheidsplan,
waar Frans de Bruin
mee bezig is.
Toen de CV-ketel
moest worden onderhouden, stond er
wat in de weg.

de tuin en het erf kan niet zoveel
weken worden overgeslagen. Een
aantal werkgroepen doen hun vaste
taken en natuurlijk moet er op
gezette tijden koffie of thee zijn.
Ook is er veel administratie te
doen.

VERPOZING
RUBRIEK

ERWTENSOEP

MET DOEDINGEN:
EVEN UIT
DE SLEUR
VAN ALLE
DAG

Breng 1½ l water met 300 gr erwten, 2 karbonaden en een laurierblad
aan de kook. Met deksel op de pan 20 min. op laag vuur zachtjes laten
koken. Schil een knolselderij en snijd deze in stukken van 2 cm. Was 2
preien en snijd in halve ringen. Snijd 25 gr selderij fijn. Neem de karbonaden uit de pan, snijd in kleine blokjes en doe terug in de pan. Voeg de
knolselderij, prei en ¾ van de selderij toe en roer door. Leg de rookworst in de soep en laat nog 20 min. zachtjes koken tot alle groenten
gaar zijn. Roer regelmatig en snij op het laatst de worst in plakjes. Lekker!

Voor Mijn Meter Rood maakten de
leerlingen van groep 8 van de Rehobothschool onder leiding van Martin
Bakker een kunstwerk; de expositie is
uitgesteld, maar dit is nu al te zien.

EXPOSITIE VERLENGD
25.11.2020: kidsworkshop kerstboom maken en 12.12.2020 kerstbal vilten. De expositie Het Kinderboek is vernieuwd en verlengd t/m 26.12.2020. Nieuw zijn de elementen van Sinterklaas en (… hoe Piet er uit ziet mag u komen bekijken). Ook verschijnen
er al kerstattributen, zeker in de expositie. Daarnaast zijn er sinterklaas- en kerstboeken toegevoegd. Voor de kids is een speurtocht en zijn er zijn sinterklaaskleurplaten
en een -tekenblad, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Inleveren tot 2 december
2020. Kijk op de website (downloaden) of haal ze op in het museum.
Met sinterklaaselementen, zoals deze antieke uitrusting, die het museum onlangs ten geschenke kreeg.
geen huis; toch Sinterklaas

QUOTE:

Nog 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 u
27.12.2020 t/m 16.02 2021
GESLOTEN VOOR HET PUBLIEK
Vanaf 17.02.2020
EINDELIJK WEER OPEN…

LET OP: KIJK VOOR UW BEZOEK EVEN OP DE WEBSITE OF BEL OF ALLES DOORGAAT.

Haast dient meestal om minuten te sparen, nadat uren verloren zijn gegaan.
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