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INLEIDING Het is qua bezoek nog erg rustig,
maar langzaamaan komen er weer meer gasten. En
doordat enkele activiteiten van klussen en schoonmaken al zijn gestart, is het ook gezellig in het museum. De opnieuw ingerichte expositie oogst veel
positieve reacties en vooral ook de jeugd komt langs
voor een kleurplaat of een tekenvel.

MUSEALE VACATUREBANK
Binnenkort gaan we 2021 verder voorbereiden. Daarvoor is het nodig dat er
enkele nieuwe suppoosten bijkomen,
die op met hen afgesproken tijdstippen gaan meedraaien. Het gaat hierbij
om baliedienst, toezicht en buffet
museumcafé. Ga eens in gesprek met
de directeur: 06-14148618.

VAN ALLES WAT

VERPOZING

Er is veel belangstelling voor de MUSEUMSHOP, waar velen een leuk cadeautje voor
de komende maand hebben gevonden.
De aanpassing van het COLLECTIEDEPOT is
in volle gang. Nu komen er eerst extra stellingen voor het uitsorteren van materiaal
en daarna gaat het ontzamelen verder.
RUBRIEK
MET DOEDINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS

Als u wilt komen wordt vooraf reserveren geadviseerd:
 Gebruik het formulier op de site
 Stuur een email naar
reserveringen@koperenknop.nl
 Als u binnen twee dagen wilt
komen: bel met dan met
06-12333824

DE KLOKTIJDEN:
13.00 - 14.45 uur
15.00 - 16.45 uur

U BENT IN ELK GEVAL HEEL WELKOM…

KIDSWORKSHOPS
Woensdag jl. vond de
workshop kerstboompjes vouwen plaats.
Zaterdag 12 december
a.s. gaan we een kerstbal vilten. Kijk voor informatie op de website
van het museum.

Er blijven reactie komen voor deelname aan de TEXTIEL-EXPOSITIE van volgend jaar.
Verschillende groepen uit de EXPOSITIECOMMISSIE komen regelmatig bij
elkaar voor het voorbereiden van het
PROGRAMMA VAN 2021.
Zo gaat alles zijn gang in het museum.

Inmiddels zijn ook de prijswinnaars bekend van de
VERHALEN- EN GEDICHTENWEDSTRIJD bij de expositie Het Kinderboek: Abel Bijl (Sliedrecht), Bauke de Fres en Fleur uit Hardinxveld-Giessendam. Zij
hebben inmiddels een boek thuisgestuurd gekregen, want een officiële prijsuitreiking is in coranatijd helaas niet mogelijk. De inzendingen zijn in de
expositie opgenomen en dus te zien.

VOGELVOER Al heel wat jaren duurt de discussie voort
of het nu wel of juist niet goed is om vogels bij te voeren. Daarover besluit niet de mens, maar de vogel… Dus
gewoon doen: elke vogel vindt dat geweldig! Voer voor
de vogels is overal te koop en het is verkrijgbaar in allerlei soorten. Het is wel van belang dat u verse producten
gebruikt, want vogels kijken wel niet naar de uiterste
houdbaarheidsdatum, maar zijn wel kritisch.

Zorg dat de vogels er ongestoord bij kunnen. Zelf
slingers met van alles maken is ook leuk. De kids
kunnen hier heel goed aan
mee doen. Dan heb je twee
keer plezier. Bij het maken
en bij het kijken.

STUUR WEER EENS EEN KAARTJE Eigenlijk was je de laatste jaren best bezig om een achterhaalde actie
uit te voeren als je nog kerstkaarten per post verstuurde. Een vluchtige – en daardoor ook onpersoonlijke – mail was er
voor in de plaats gekomen. En mails behoren tot de zogenaamde vluchtige contracten en zijn daardoor even snel vergeten als ze de wereld over vliegen.
Dat gaan we dit jaar anders doen. We gaan de komende decembermaand ons eens verdiepen in de mensen die een
eenzame kersttijd tegemoet gaan. Daarom de vraag aan u allemaal: kijk eens in uw directe omgeving rond. In uw
woonomgeving, uw kennissenkring of waar dan ook. Dan heeft u zo een aantal namen paraat van mensen, die best
wat extra aandacht kunnen gebruiken. Stuur ze in december eens een kaartje. Ze zullen het zeker waarderen dat ze
extra aandacht krijgen. Gewoon een leuk gebaar. Doen! Kaarten zijn momenteel volop in het museum te koop.

DOORKIJKJE NAAR VOLGENDE WEEK Naast de vier openingsdagen volgende week
staat er weer veel op het programma. Maandag begint met een bespreking met collega-directeuren,
dinsdag en donderdag wordt er gepoetst en dinsdagmiddag komt de Textielwerkgroep bij elkaar. Verder in de week zijn er de gewone werkzaamheden, besprekingen en activiteiten. In elk geval is het de
bedoeling dat ook de kerstboom wordt opgetuigd. Dus weer iets extra’s om naar te komen kijken.
LET OP: KIJK VOOR UW BEZOEK EVEN OP DE WEBSITE OF BEL OF ALLES DOORGAAT

TENSLOTTE Overal in de polder wordt gejaagd. Dat hoort bij
deze tijd van het jaar. Een tijd dat veel restaurants wild op de kaart
hebben staan. Helaas is dit in 2020 anders. Over ‘anders’ gesproken:
hier links ziet u hoe een koe een haas vangt.
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