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MINDEREN NAAR MEER
DE DRUK VAN DE KETEL

ALLES OP AFSPRAAK

Langzaam raakt het werk in het rijgebint afgerond. Afgelopen week heeft de receptie een zeer uitgebreide
schoonmaak- en opknapbeurt gekregen. En in het hele
voorhuis zijn tal van klussen en klusjes uitgevoerd.
Daarmee begint het voorhuis in gereedheid te komen.
Intussen wordt een eerste start gemaakt met de nieuwe
borden en teksten. Dan gaan we verder in de bijgebouwen. De zolder van de hoepelmakerij en een deel van
de lange schuur hebben al een eerste beurt gehad.

Nieuwsgierig geworden – en ook
gemaakt door deze nieuwsflitsen of
de verhalen van collega’s – stapt er
de laatste tijd steeds weer iemand
binnen. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom, maar mail of bel van
te voren even naar Alida. Die kijkt
dan of er ‘ruimte in coronatijd’ is.
Dank voor ieders medewerking.

De rentenierskamer is – anders –
ingericht.
Heel oude blokkendoos.
Alles dat niet in de collectie thuis
hoort gaat de verkoop in. Uiteraard
doen we dat op een zeer verantwoorde wijze.
Leden van de textielcommissie
ontdekken weer een bergplaats.

VERPOZING

De najaarsexpositie van 2021 is intussen geheel
voorbereid. Zodra we open kunnen starten we
eerst met een expositie depotgoederen uit de
eigen collectie en recente aanwinsten.

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

De lange schuur raakt
leger en leger.

Een van de vele schenkingen
van de laatste tijd.

Even assistentie nodig.

 Een tjokvolle expositieruimte.

Dit kippenservies wordt verkocht omdat het niet past in
het collectiebeleid. Met dergelijke verkopen wordt zorgvuldig
omgegaan en sommige zaken
gaan naar andere musea of op
landelijke websites. Interesse?

Bij voorjaarsachtige temperaturen is het niet moeilijk om een
verpozing te vinden: lekker wandelen. Met een beetje geluk kom
je dan winterakoniet tegen, maar
ook sneeuwklokjes, krokussen en
narcissen. Alles in één wandeling!
Sorteren van oudarchief; een hele klus,
maar beslist nodig.
Registreren nieuwe
aanwinsten. Dit gegebeurt elke dinsdag, woensdag en
donderdag.
Weet corona ook
dat het voorjaar
er aan komt?

QUOTE:

VARIA
Als we voor de zomer open kunnen
starten we met de eigen collectie
en tegelijk gaan we alles wat overcompleet is te koop aanbieden.
De zomerexpositie gaat over techniek en bouwdozen: Techniek voor
jongens en meisjes. En tegen het
eind van 2021 komt dan toch Mijn
meter rood aan de beurt. Hopelijk
wordt daarmee 2021 toch nog een
beetje een goed jaar.

WEER ANDER WEER!
Dat er van alles mis is met heel
veel om ons heen, ervaren we al
enige tijd. Nu is ook het klimaat
nog aan het meeliften met dit
probleem. Vorig weekend was er
volop schaatspret. Weliswaar op
net dik genoeg ijs, maar nu, een
week later ineens bijna zomerweer. Inderdaad: van alles mis…

Een organisatie lijdt het meest van de veranderingen die men vreest.
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