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ZOMERTIJD

FILMOPNAMEN

Dit weekend moeten we weer aan
het tobben met de tijdschakelaars.
Ooit zou dit fenomeen worden afgeschaft. Maar daar blijkt tijd voor
nodig. Oh ja… tijd, daar gaat het
om. En: hoeveel tijd gaat het nog
duren voor we weer open mogen?

Sommige dingen gaan gewoon door. Woensdag 25
maart waren er rond de
smederij filmopnamen door
Hotbadt uit Schiedam, een
bedrijf gespecialiseerd in
luxe bad- en andere kranen.

STILTEGEBIED
Helemaal achter in de museumtuin is een gebiedje in ere hersteld. Ooit was hier een zogenaamd
stiltegebied ingericht. Een plek waar je je even kon terugtrekken om na te denken. Nadenken
over van alles en tegelijkertijd genieten van wat de omgeving je biedt. Bomen, struiken, vogels.
En in de verte hoor je het dagelijks leven doorgaan. Aan de andere kant van de Betuweroute
ontwaar je de Tiendwegmolen. Met regelmaat zie je een goederentrein rijden, hoor je het verkeer dat van de zuidkant overwaait. Het klink u misschien (letterlijk) wat vreemd in de oren;
maar ook daarvan kun je genieten. Als je er maar oor voor hebt.

BUITENWERK
Na weken achtereen binnen te hebben
gewerkt, is nu al weer enkele weken de
tuin en het erf aan de beurt. Ook moet
het reguliere onderhoud weer ter hand
worden genomen. Eén ding verandert
nooit: Rondom De Koperen Knop is altijd
meer werk dan beschikbare handen…

VAN ALLES WAT

EINDE VERPOZING

Alles door elkaar kan heel
goed. Er wordt een expositie ingericht, een reclamefilm opgenomen, heel veel
geschoond en gezogen en
ook nog hard aan de
nieuwe bordjes gewerkt.

WERKEN

Nu we een
sigaar uit
eigen doos
krijgen met
een uur langer buiten
spelen, stopt
de wekelijkse
verpozingstip.

Twee klussen tegelijkertijd in de bibliotheek, het
stellen van de verlichting
en even werkoverleg
over wat er moet gebeuren. Dat gebeurt in de
Koperen Knop allemaal
achter elkaar. Het gaat in
één adem door.

VERVOLG
Lastig die zon, als je moet
filmen. In het depot is ook
nog ‘de klomp met het zeiltje’ te vinden waar 30 jaar
terug mee in de ondergelopen kelder van het museum
werd gespeeld…
In het hele museum gaat het
opbouwwerk gewoon door.
Mooi toch!

QUOTE: Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen; een staatsman aan de volgende generatie.
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