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DIT JAAR NOG NAAR HET MUSEUM?

INLEIDING

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.

Wat vooral wordt gemist in deze tijd zijn de contacten. Als je minder, of helemaal niet in het museum komt mis je ook het sociale praatje. En je
hoort van collega-vrijwilligers dat juist dat gevoelig ligt. Feitelijk een stuk vereenzaming; zelfs als je
thuis toch ook gezelschap van familieleden hebt.
Afgelopen week stond het museum in het teken
van de kerstkaarten en van de attenties voor de
vrijwilligers. De komende week zullen ze worden
‘uitgereden’.

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

GAAT ’T VRIEZEN OF ALLEEN MAAR DOOIEN?
De zomer was nog maar nauwelijks aan haar einde of de eerste voorspellingen over een al dan niet
strenge winter werden gehoord. Iemand die met regelmaat een krant in handen krijgt, wist het al:
het wordt geen strenge winter. Dus taferelen als hier ‘op de Vuilendam’, zullen we naar verwachting niet ervaren. Raar gezicht eigenlijk: al die schaatsers, die de Graafstroom afstappen om over de
dijk hollend richting Ottoland vlieden, waar weer bevroren water te vinden is. Een activiteit die al
vele jaren plaatsvond voordat de Friezen het woord klunen uitvonden.

VAN ALLES WAT

VERPOZING

KERSTKAARTEN:
Wie op de valreep nog
kerst- en/of nieuwjaarskaarten wil kopen: het
museum heeft veel
schitterende kaarten te
koop. Met of zonder
kerst- en nieuwjaarsgroet, zodat ze later nog
te gebruiken zijn om
iemand die eenzaam is
op te beuren.

RUBRIEK
MET DOEDINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS

SCHOON EN DICHT:
Intussen zijn al aanbiedingen binnen voor
meewerken bij schoonmaak en onderhoud.
Voor de kerstdagen
komt er een bericht van
voorlopige indeling. Er
zijn nog vacatures; dus
wie nog niet reageerde…
MUSEUMDEPOT:
Het werk op de voorzolder vordert gestaag.

ANDERE KERST

Kerstboom voor dorstige types…

DEPOTSTUKKEN

ONDERHOUDSWERK

Bij het opruimwerk in het depot
kwam de hier links afgebeelde
oorkonde tevoorschijn. De eerste prijs voor het ringrijden met
arrensleden, gemaakt door G.J.
van der Hoff. Mooi zo’n stuk.

Rechts een van de vele plekken
waar het stucwerk hoognodig
moet worden bijgewerkt. Komende week komt er een deskundige
advies geven. Hopelijk kan hiervoor snel geld worden gevonden.

OUDE FOTO’S
De ontwikkeling blijft maar doorgaan.
Eerst foto’s, in zwart-wit en later kleur,
toen dia’s, aansluitend films en intussen
heeft de digitale fotografie de leiding op
zich genomen. Maar weten we allemaal
nog wat we aan beeldmateriaal hebben
liggen?

TWEEDE
KERSTDAG
OPEN

Natuurlijk snapt iedereen dat 2020 een andere kerstmis wordt dan we voordien gewend waren. Veel
vroeger een kerstboom, al eerder overal lichtjes,
meer thuis eten, geen volle huizen, alles op afstand.
Maar, nu blijkt ineens, dat na jarenlang streven naar
meer digitalisering, dit in de praktijk moeten doen
afstandelijk wordt ervaren. Overal om je heen hoor
je de opmerking dat alles veel minder gezellig is. Dat
kerstmis dit jaar saai wordt en nog meer van die
minder plezierige berichten. Gewoon zelf een goede
invulling geven aan dit alles en dan hebben we het
met minder bij elkaar toch nog gezellig.

Op een zolder gevonden…

Bij een zoektocht in
oude mappen, schoenendozen, ordners, enveloppen en nog veel
meer, komen we ongetwijfeld materiaal tegen
waarvan we het bestaan
niet meer wisten.

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.

VACATUREBANK
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

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: de meeste mensen besteden meer tijd aan het omzeilen van problemen dan aan het oplossen er van.
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