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DE STAND VAN ZAKEN
Nog steeds wordt elke dag gewerkt aan de
renovatie. Veel kleine klusjes vergen veel
tijd en ook het inrichten kost tijd en geduld:
inventariseren, neerzetten, kijken, nog eens
keer of wat anders neerzeten… en kijken.
Soms zelfs alles weghalen en opnieuw beginnen. Anders. We zijn niet snel tevreden.
We zijn wel erg trots op wat we bereikten!

Behalve het vele werk in
museum en bijgebouwen
moest ook nog ‘even’ het
gewone winterwerk doorgaan.
De textielcommissie is 
deels terug op donderdagmorgen; deze vrijwilligers
ervaren al een klein stukje
‘nieuw normaal’ .

REGISTRATIE

LEDVERLICHTING

Momenteel gebeurt ook
veel ‘achter de schermen’.
De vele recente schenkingen moeten goed worden
geregistreerd, gefotografeerd en uiteindelijk in het
depot opgeborgen.

Enkele jaren terug is begonnen met het aanpassen van alle verlichting. Bij elke reparatie of uitbreiding komt nu ledverlichting. Het museum is
klimaatverantwoordelijk bezig. Ook dat is een
actie waar we trots op zijn. Het aardige van ledverlichting is dat het zich uiteindelijk zelf terugverdient door de combinatie van lager stroomverbruik en langere levensduur.

Even kijken wat nu moet worden geregistreerd…

Deze verlichting is omgebouwd.

DE EERSTE EXPOSITIE VAN 2021

VERPOZING

Deze week was de eerste bespreking over de eerste expositie ‘na de
pandemie’. Waar die over gaat, meldden we vorige week al. Onderdeel ervan is een grootse verkoop van alles waar we op basis van
ons collectiebeleidsplan afscheid van moeten gaan nemen. Dat
daarbij heel secuur moet worden gehandeld moge duidelijk zijn. Als
we iets afstoten kijken we eerst zelf of er een goede alternatieve
bestemming is. Daar zijn diverse kanalen voor. Pas als er geen cultuurhistorische bestemming aan iets kan worden gegeven gaat het
de verkoop in. Wij mogen geen cultuurgoed verkwanselen!
RUBRIEK
MET
DOEDINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS

Omdat de wereld blijvend anders
zal worden, is het misschien goed
dat u eens nadenkt over een leuke vrijwilligersfunctie. Heeft u
daarbij al eens aan De Koperen
Knop gedacht? Kijk eens op de
website. Er zijn heel veel mogelijkheden en functies.

Elk dagdeel is er
iemand om koffie te
zetten.
Allemaal voor de 
verkoop.

WEEKROOSTERS

 Een heel bijzondere fles
uit het museumdepot (recente schenking).

Om voor iedereen die meewerkt aan de renovatie de benodigde veiligheid te kunnen garanderen hebben we al sinds het begin van de pandemie wekelijkse werkroosters. Iedereen die
niet is ingeroosterd, maar wel in het museum moet zijn, moet
dit vooraf melden aan de directeur. Die kijkt of er een werkplek
is en of alles ‘kan’. Zo ja, dan volgt er groen licht en is een
komst mogelijk. Anderen moeten helaas geweigerd worden.
Stickerverwijderaar versus
plexiglas…
Een mooie
nieuwe plaat.
Twee keer
aan het werk,
buiten en binnen.

BEBORDING
Ook wordt gewerkt aan nieuwe bordjes. Eerst in het voorhuis en vervolgens de rest.
Dit is de eerste stap. Uiteindelijk moeten we over langere tijd deels zelfs over gaan
op digitale informatie.

Het sorteren van
documenten. De
erachter staande nu
nog ‘lege’ kast in het
museumcafé krijgt
een nieuwe functie.
Nooit meer overal
opgeplakte papieren;
alleen op deze bestemde plaats.

 Door het lang gesloten zijn, moet veel
weg vanwege de houdbaarheidsdatum.

ARCHIEF
Het digitaliseren
van het archief is al
ver gevorderd. Op
dit moment is al
begonnen met het
indelen van de
scans in bestanden.

QUOTE: Als je denkt dat je een probleem op kunt lossen op de manier zoals die is veroorzaakt, doe je iets verkeerd.
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