NIEUWSFLITS 26
HET WERK GAAT DOOR

TIJDELIJK WEKELIJKS
INFORMATIEBULLETIN
I.V.M. CORONACRISUS

16.01.2021

WEEK TWEE

HET GAAT NOG EVEN DUREN…

De kelder is weer en vooral heringericht.
Nu is veel beter dan voorheen te zien
welk belang een kelder innam in de voedselvoorziening van eertijds. Toen er nog
geen koelkasten waren en vooral geen
diepvries. Ook de oude keuken is weer
museaal gemaakt en hier is eveneens het
nodige veranderd. Vervolgens is de bibliotheek helemaal gerenoveerd en is er een
begin gemaakt met andere ruimten.

Dinsdag jl. werd bevestigd wat al eerder was uitgelekt: verlenging van de lockdown. Voor ons betekent dit nog weinig
qua weer open kunnen, want dat zou toch tot 20 februari
2021 duren vanwege de renovatie. Wel geeft het zorgen om
de verdere opstart van de exposities en de groepsarrangementen. De komende tijd gaan we ons daarover verder beraden en mogelijk komt er een tussenoplossing. De beide vorig
jaar uitgestelde exposities (75 JAAR VRIJHEID en MIJN METER
ROOD) moeten daarbij een ‘lift’ krijgen, want opgewarmd
eten is het lekkerst als je veel honger hebt…

VERTRAGING
Mede door het enthousiasme van betrokkenen is er
de eerste week veel gebeurd. Maar er bleek ook
werk te zijn dat flink ophoudt. Om die reden moeten de planning keer op
keer worden aangepast.

DE PROJECTEN
Zoals eerder vermeld hebben
we ook een aantal projecten
onder handen. Enkele daarvan
zijn intussen ter hand genomen.
Dat zijn vooral projecten die al
enige tijd lopen. Verwacht
wordt dat ze binnen afzienbare
tijd kunnen worden afgerond.
Wat
ziet
u op
de foto hierboven? Geef
het uiterlijk 22.1.21 per
email door aan het museum en u dingt mee naar
een leuk prijsje.











inrichten kelder
de spullen uit de kast
op de rekwisietenzolder
nieuw rek depotzolder
het overschot van …
lege bibliotheek
expositieruimte
het krijgt weer beeld
zomaar…

RIVIERENLANDFONDS
Dit fonds liet ons weten dat we
over 2020 nog een bedrag van
€ 2.500 tegemoet kunnen zien
en dat we jaarlijks een aanvraag
mogen doen voor eenzelfde
bedrag. Dit biedt een mooie
gelegenheid om de verschillende projecten invulling te geven.

DE DIGITALE COLLECTIE

OUDE LAMP TERUG

€ 6.000 stelt het Prins Bernhardfonds
Zuid-Holland beschikbaar om een deel
van de museumcollectie digitaal te
maken. De uitvoering hiervan start
direct nadat we weer open kunnen.
Het museum zoekt nog wel vrijwilligers, die hieraan willen meewerken.

Onlangs kreeg het museum
een oude lamp. Die was afkomstig van de Familie Muilwijk en deze lamp had ooit
toen die familie hier woonde,
in De Koperen Knop gehangen. Welkom terug!

DYNAMISCHER VOORHUIS

VERPOZING

Niet alleen bijzondere schenkingen,
maar ook wat al jaren terug in het
depot is opgenomen geeft aanleiding
om de inrichting van het voorhuis te
gaan aanpakken. De thans uitgevoerde
renovatie is daar een mooi gelegenheid voor. U hoort er meer over.
RUBRIEK
MET
DOEDINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS

DIT HEB JE NODIG:

ECHTE ZOPIE…
Het is intussen hartje winter,
dus verpozen we ons met een
heerlijke winterdrank. Rond
1900 werd dit ook aan kinderen gevoerd. Nu geven we
die chocolademelk te drinken.
(Met dank aan Landleven).

2 plakjes citroen, 1 pijpje kaneel, 2 kruidnagels, 2 eieren, 125 gr donkerbruine basterdsuiker en 1 dl rum.

ZO MAAK JE HET:
1.
2.

Meng bier, citroen, kaneel en kruidnagels. Breng het mengsel
tot aan de kook en laat ± 20 min. zachtjes trekken (niet koken!).
Roer de eieren goed los met de basterdsuiker. Haal de pan met
bier van het vuur en meng het eimengsel (van het vuur af!) er
door. Voeg tot slot de rum toe.

QUOTE: Het is aardig om belangrijk te zijn, maar het is belangrijker om aardig te zijn.
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