NIEUWSFLITS 20
NOG EVEN BEPERKT OPEN…
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05.12.2020
DIT JAAR NOG NAAR HET MUSEUM?

INLEIDING Over vier weken is het al weer een nieuw
jaar. Zo’n overgang van het oude naar het nieuwe jaar is
altijd een geijkt moment om terug te kijken naar wat achter
ons ligt. Zeker nu, in deze coronatijd. Tegelijkertijd kijken
we vooruit, omdat we ook in 2021 nog volop met dit probleem te maken gaan krijgen. Je hoort nogal eens gemopper over corona en de gevolgen. Anderen berusten er in en
pakken de zaken op zoals dat kan. Dit laatste is mogelijk
omdat we in Nederland in zo’n geweldige welvaart leven.
Het is goed om daar eens bij stil te staan. Maar ook, dat die
welvaart niet voor iedereen in het land geldt.

In de komende weken nog even naar het museum? Beslist doen. Kom nog even genieten van de
opgepimpte expositie Het Kinderboek. Geniet van
de kerstboom en maak gebruik van de koffiebar
‘koffie to go’, waar ook thee verkrijgbaar is.

Thuiswerken is niet alleen
iets van deze nieuwe tijd…

Als u wilt komen wordt vooraf reserveren geadviseerd:
 Gebruik het formulier op de site
 Mail reserveringen@koperenknop.nl
KLOKTIJDEN:
 Als u binnen twee dagen wilt komen:
13.00-14.45 u
bel met dan met 06-12333824
15.00-16.45 u

PEPERNOTEN OF KRUIDNOTEN
Hoewel de benamingen door elkaar worden gebruikt gaat het hier om twee verschillende soorten gebakken noten. De oudste van de twee zijn pepernoten, die zeker al 400
jaar bestaan. Ze staan links afgebeeld en worden gemaakt van roggemeel, honing en
anijs. De smaak en textuur is vergelijkbaar met die van taaitaai. Vroeger zagen ze er uit
als afgeplatte bolletjes (zoals nu de kruidnoten), maar nu zijn het meer brokjes. Kruidnoten zijn hard, bros en knapperig. Ze staan hier rechts afgebeeld en zijn gemaakt van
tarwemeel en speculaaskruiden. Hun textuur en smaak lijkt op die van speculaas.
e
Kruidnoten bestaan sinds de 19 eeuw en werden meer als koekjes ervaren dan als
snoepgoed. Tegenwoordig zijn ze veel populairder dan pepernoten.

VAN ALLES WAT
BEZOEK:
Elke dag is er bezoek, maar
andere jaren waren we in
deze tijd veel meer gewend.
Maar ongetwijfeld komen
er weer andere tijden. De
voorbereidingen voor 2021
zijn in volle gang.

VERPOZING

Even overleg… op gepaste afstand.
RUBRIEK
MET DOEDINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS

SCHOON EN DICHT:
Met deze ouderwetse uitdrukking doelen we op de
weken dat we begin 2021
met elkaar alles gaan cleanen en opknappen. Ook u
mag mee komen doen.
MUSEUMDEPOT:
Na enkele weken uitzoeken

en ruimen wordt nu eerst
een nieuw opbergrek gemaakt. Daarna gaat het
ontzamelen verder.
KIDSWORKSHOP:
zaterdag 12.12.2020: kerstbal van vilt maken; geef uw
kind op voor deze kidsworkshop.

Het koper poetsen gaat gewoon door.

FOTOSTUDIO:
In de voormalige regieruimte op De Etage komt een
fotostudio om veel museale
objecten te kunnen fotograferen.
VERRASSEND:
Enkele weken terug kwam
de eerste toezegging voor

Nieuwe rekken voor het depot.

het project ‘De Digitale
Collectie’: € 944,10 uit de
actie Rabo Club Support.
Deze week kwam een toezegging van het Prins Bernhard Cultuurfonds ZuidHolland van € 6.000 voor dit
project. Een aanvraag bij
het Rivierenlandfonds is de
deur uit.

Tijdelijke werkplek in museumcafé.

MAAK EEN MUSSENKAST

VACATUREBANK

Het is nu tijd om eens te denken aan de
vogels. De huismus is een steeds meer
uit het straatbeeld verdwijnend diertje.
Help het aan een goed huisje en geniet
van zijn aanwezigheid.
Hang het nestkastje tegen een huis of
ander gebouw op 2 m hoogte.

Hebt u ook zo’n zin om in
2021 eens wat nieuws op te
pakken? Kom mee doen in De
Koperen Knop. Leuk, leerzaam en heel veel sociale
contacten: 06-14148618

TWEEDE
KERSTDAG
OPEN

KORTE VOORUITBLIK
In de gehele museale organisatie wordt momenteel
hard gewerkt aan een blik op de toekomst. Kijken in
de toekomst kan niet. Er rekening mee houden en
goed plannen wel. In de loop van 2021 hoort u meer.

19.11.2020 t/m 26.12.2020
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 NORMAAL OPEN…
LET OP: KIJK VOOR UW BEZOEK EVEN OP DE
WEBSITE OF BEL OF ALLES DOORGAAT

QUOTE: Vraag velen om raad, maar gebruik uiteindelijk je eigen verstand.
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