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SAMENWERKING

ANDERE TIJDEN

Waar ik het meest trots op ben bij de renovatie is de samenwerking. Dat gebeurt op een
geweldige manier. Echt samen en echt werken… Dat is ook te zien aan het resultaat.
Het enthousiasme is groot en ik ben trots op
wat er gaande is. Mooi om te zien en te ervaren. Het zijn voor mij lange en volle werkweken, maar ik heb het hier graag voor over.
We zijn er allemaal blij mee.

Een 17 eeuws interieur moet
anders worden aangepakt dan
stuc- en schilderwerk anno
e
21 eeuw. De ondergrond bepaalt welk materiaal gebruikt
moet worden. Liesbeth Leenman moest daardoor tijdelijk
afscheid nemen van haar geliefde blokkwast en rijmde het
gedicht hier rechts.

e

Alida Ambachtsheer.

Ach Block, myn kwast,
bemind, gebruickt, gekuist;
hoe herteloos wort gy toch thans
verbannen en verghuist!
Reeds desen daeghen laagt gy daer
tersyde, van den hant.
De Roller wert verheeven tot
een waerdevoller stand.
Zelfs ick, die so aan u verknocht,
u toegenegen was,
verruilde u voor verftuigh van
een nieuwerwetser ras.
Ach Block, myn kwast,
ghans trouw doch d'arbeit moe,
myn herte draegt u koomend' week
een soeten ruste toe!

 De entreedeuren van de exposi
tieruimte krijgen een beurt.
Ook zonder bezoek en inkomsten
moet de kas kloppen.
 Hoezo rommelzolder?
Het archief scannen moet
even in het museumcafé.

Elke keer
weer die trap
versjouwen.

VERBORGEN KWALITEITEN
Wat de afgelopen weken opviel: iedereen
heeft verborgen talenten. Prachtig om te
zien dat mensen zich inzetten voor iets
waarvan je zou denken dat juist dat niets
voor hen zou zijn. Het museum barst werkelijk van de creativiteit en daar krijgen die
ook alle ruimte om te ontwikkelen.

Alles moet
schoon, schoner schoonst.
Schoonmaken
cultuurhistorische objecten.
Overleg in de
koffiepauze.

GEWELDIGE SFEER
Ook valt op hoe goed de onderlinge sfeer is in deze weken van
hard werken. Met elkaar bezig
zijn, elkaar stimuleren en ondersteunen. En niemand die ook
maar enige kritiek heeft. Dat is
het succes van De Koperen Knop.

Alles moet op
de foto.
Wat gaan we
nu bewaren?

VERPOZING

Verplaatsen is
restaureren.

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

DE VAKANTIEFOTO’S
Misschien kan het de komende
zomer weer, maar voorlopig zit
vakantie vieren (raar woord hier!)
er niet in. Zoek eens oude vakantiefoto’s op en herbeleef alles nog
eens een keer en u gaat dingen
zien die u nog nooit zijn opgevallen.

ADMINISTRATIE
Het kwam nog weinig aan bod, maar ook
de hele administratie is en wordt onder
handen genomen. Alles wordt geactualiseerd en centraal opgeslagen. Ook is de
eerste hand gelegd aan informatiebijeenkomsten voor alle vrijwilligers. Want
als je werkt met ruim 120 mensen, moeten die wel allemaal hetzelfde weten.

QUOTE:

+twee keer
hoe het rijgebint
wordt aangepakt.
het is onvoorstelbaar: alles, maar
dan ook echt alles
is van zijn plaats
geweest.
Ook alle panelen en
consoles krijgen
nog een beurt.

ANDER WEER?
Als de voorspellingen
kloppen verandert het
weer op het moment dat
u deze flits ontvangt. Er
komt kou aan: we gaan
even terug naar ‘het
oude normaal’. Er wordt
zelfs sneeuw verwacht.

Het enige werk waarbij je niet onderaan hoeft te beginnen is kuilen graven.
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