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INLEIDING Twee dagen terug kon de entreedeur weer van slot. De eerste dag kwamen er twee pas- 
santen en daar bleef het die dag bij. Het zal wel even duren eer het maximum aantal bezoekers wordt ge-
haald. Mogelijk gebeurt dat pas weer als we in februari 2021 na een periode van sluiting weer opengaan. Als 
u wilt komen wordt u geadviseerd vooraf te reserveren: 

 Gebruik het formulier op de website  
 Stuur een email naar reserveringen@koperenknop.nl  
 Als u binnen twee dagen wilt komen: bel met dan met 06-12333824 

DE KLOKTIJDEN: 
13.00 - 14.45 uur 
15.00 - 16.45 uur 

Kom ook de verlengde expositie Het Kinderboek bekijken: opnieuw ingericht met elementen van Sinterklaas 
en Kerstmis. U bent welkom tot en met tweede kerstdag: 26 december 2020.    

 

 
 

In het museum is altijd wel plaats voor 
nieuwe vrijwilligers. Vanaf het komende 
voorjaar voor de dagelijkse diensten als 
suppoost: kassadienst, buffetdienst muse-
umcafé en toezicht. U draait daarin mee in 
een groep van zo’n 40 vrijwilligers, die eens 
in de zoveel tijd een dienst doet. Dat ge-
beurt telkens met drie personen tegelijk. 
Alleen als we nadrukkelijk een grote toe-
loop verwachten is er een vierde suppoost.   

VRIJWILLIGERSWERK 
Daarnaast is er veel ander specifiek werk te 
doen. En vanaf begin januari gaan we een 
aantal weken klussen. Schoonmaken, schil-
deren, wat verbouwen enzovoort. Ook daar-
voor zoekt het museum mensen. Reacties 
graag naar de museumdirecteur Alida Am-
bachtsheer: 06-14148618. 
 

                              Een omgewaaide knotwilg verwijderen.  
 
 

VAN ALLES WAT 
In de MUSEUMSHOP vindt u leuke 
en betaalbare cadeautjes voor de 
komende decembermaand. Ook veel 
mooie kerst- en andere kaarten. 
Kom eens aan want er is zeker iets 
voor u bij. Ook is er een diversiteit 
aan mondkapjes te koop en zijn er 
streekboeken en kinderboeken e.d.   
 

  

Op 28 november 2020 is er nog een keer een 
TEXTIELMOMENT van 11.00-13.00 uur voor 
aspirant deelnemers aan de najaarstentoon-
stelling 2021 Textielgoed – Gemaakt – Ge-
merkt. Intussen zijn er al zo’n 35 deelnemers.   
 

INSCHRIJVEN  
Inmiddels is het gebruikelijk dat ook alle me-
dewerkers van het museum zelf bijhouden als 
ze komen en vertrekken.  

   

 

VERPOZING 

In deze tijd van het jaar kwamen er in het assortiment van het Museumcafé 
dranken en etenswaren die passen bij deze tijd van Sinterklaas en Kerstmis. 
Dat gaat dit jaar niet, omdat alle horeca gesloten moet zijn. Dat betekent niet 
alleen minder gezelligheid, maar ook minder inkomsten voor het museum. 
Dat laatste kunnen we nu even weinig aan doen. Maar die gezelligheid kunt u 
ook zelf thuis organiseren. Probeer eens een lekkere winterdrank of bak eens 
iets dat thuishoort in het lekkers van de decembermaand. Natuurlijk hoeft u 
dat niet alleen te doen. Een enkeling uitnodigen om mee te doen mag.      

 

RUBRIEK MET DOE-
DINGEN: OM EVEN 

UIT DE SLEUR TE 
ZIJN VAN ALLE 
DAGEN THUIS 

 

 

SCHENKINGEN  Het museum  kreeg de afgelopen tijd  ineens een aantal heel bijzondere 

schenkingen. Al eerder vermeldden wij een deel van het voormalige depot van het Gorcums Museum. 
Onlangs kwam daar een bijzondere collectie textiel uit de 18

e
 eeuw bij. En intussen hebben we ook een 

toezegging van schitterend blikken- en ander mechanisch speelgoed van een vroegere verzamelaar uit 
Dordrecht. Dit soort schenkingen vergt ook voor de opslag speciale aandacht. Daarom wordt er hard ge-
werkt aan het grote depot boven de mooie kamer, met de bedoeling daar voldoende ruimte te creëren.   
 
 

TENSLOTTE 25.11.2020: kidsworkshop kerstboom maken en 12.12.2020 kerstbal vilten. De 

expositie Het Kinderboek is vernieuwd en verlengd t/m 26.12.2020. Nieuw zijn de elementen van Sin-
terklaas en (… hoe Piet er uit ziet mag u komen bekijken). Ook verschijnen er al kerstattributen, zeker in 
de expositie. Daarnaast zijn er sinterklaas- en kerstboeken toegevoegd. Voor de kids is een speurtocht 
en zijn er zijn sinterklaaskleurplaten en een -tekenblad, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Inleveren 
tot 2 december 2020. Kijk op de website (downloaden) of haal ze op in het museum.      
 

 
LET OP: KIJK VOOR UW BEZOEK EVEN OP DE WEBSITE OF BEL OF ALLES DOORGAAT      
 

QUOTE:  wie ‘s nachts goed wil slapen moet overdag goed wakker zijn    
 
 

 

19.11.2020 t/m 26.12.2020 
BEPERKT OPEN:  
woensdag t/m zaterdag 13-17 u 
 

27.12.2020 t/m 16.02 2021 
GESLOTEN VOOR HET PUBLIEK 
 

Vanaf 17.02.2020 EINDELIJK 
WEER NORMAAL OPEN…?  
 

TWEEDE 
KERSTDAG 
OPEN 
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