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INLEIDING
Drie keer anders: vanuit het torentje, op maandag en zonder doventolk. Maar
het bericht kwam ondanks dat het al grotendeels op straat lag dit keer erg
hard aan. Met als direct gevolg voor ons dat Museum De Koperen Knop voor
de derde keer in successie verplicht haar deur(en) moet sluiten. Juist in de
jaarlijks meest gezellige tijd geen glühwein, geen punch, geen warme chocolademelk (met slagroom) en geen erwtensoep… Maar we houden er met elkaar
de moed in en gaan aanpakken om straks in de tweede helft van februari 2021
weer anders en vooral beter en mooier alle bezoekers te kunnen ontvangen.

CRISISTEAM

UITRUIMEN & REGELEN

Maandag 14 december 2020 19.00 uur sprak
de minister-president, 3 uur later kwam er
bericht van de Nederlandse Museumvereniging en dinsdag erop, 14 uur later, vergaderde het crisisteam. Aan sommige dingen wen
je. Hieraan wil je niet wennen. Maar we spraken, besloten en er ging bericht uit naar alle
betrokkenen: geen opening, dus geen dienstrooster, maar graag wel zoveel mogelijk het
extra werk door laten gaan: onder verantwoorde omstandigheden.

De mooi opgezette expositie Het Kinderboek werd opnieuw de dupe en moest
eerder worden uitgeruimd. Dat is intussen gebeurd, waarbij de anderhalve meter-regel eveneens van toepassing was.
De verdere afwikkeling volgt nog.
Inmiddels is ook de bebording aangepast
aan het gesloten zijn, zijn er speciale
informatieve affiches gereed voor de
bulletinkasten, is de website van informatie voorzien enzovoort.

HET DEPOT

RESTYLINGCOMMISSIE

Het ontzamelen van het
museumdepot is op dit
moment even gestopt.
Eerst moet er een degelijk houten rek worden
bijgemaakt voor de
opslag van materiaal.

Een ingestelde nieuwe commissie ad hoc is zich aan het beraden
over wat er nodig is om de expositieruimte voldoende toekomstproef te maken. Hierbij moet
rekening worden gehouden met
de diversiteit van de exposities.

KERSTPAKKET
2020 was een moeilijk jaar. Ook voor alle vrijwilligers van het museum, die zich vaak extra moesten inspannen. De ook dit jaar ontvangen kerstattentie resulteerde in heel veel bedankjes.
e
Het kerstpakket als gift stamt uit het begin van de 19 eeuw, toen het bewaren van voedsel in de lange
wintermaanden nog niet zo eenvoudig was. In veel streken was het bij de boerenbevolking de gewoonte
om mensen, die langs de deur kwamen om de boer en zijn gezin een goed kerstfeest te wensen, eten en
drinken aan te bieden. Soms kregen ze ook voedsel mee voor thuis.

ADMINISTRATIE

KERSTRECES

Komende week wordt aan de hand
van de ontvangen aanmeldingen om
hier aan mee te werken een planning gemaakt van de werkzaamheden in de eerste 8 weken van 2021.
Daarna is bekend op wie wanneer
wordt gerekend. Er is nog plaats…

Per 1 januari 2021 zal de financiële
administratie van het museum
verzorgd gaan worden door Tromp
Advies, een bedrijf dat al vele jaren
sponsor is. Op dit moment wordt
dit verder voorbereid. Dank aan
DRV, die dit werk voordien deed.

Vrijdag 25 december 2020 tot en
met 4 januari 2021 geldt er een
algemene vrije periode voor alle
vrijwilligers. Even uitblazen en
kracht opdoen is heel belangrijk.
De gebruikelijke media blijven
uiteraard gewoon in de lucht.

VERPOZING

ONDERHOUDSWERK

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

VOGELS IN JE TUIN
Denk de komende tijd eens aan
de vogels. Ook nu het nog zo
lang warm blijft hebben ze uw
steun nodig. Zo lang er geen
groei zit in planten, struiken en
bomen, is daar veel minder te
vinden. Dus moeten we helpen.

Dat kan op heel veel manieren. Alleen al met oud brood. Of een appel,
die al even op de schaal ligt te verrimpelen. Zaden en noten doen het
ook goed. En wat denkt u van het zelf
maken van vetbollen met oud gestold
bakvet. Als de vogels uw voederplek
en uw voedergewoonte kennen,
komen ze zeker terug.

QUOTE: SAMENWERKEN IS NIET NAAR ELKAAR KIJKEN, MAAR SAMEN VOORUIT KIJKEN.
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