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INLEIDING  
Het grote werk is begonnen. De week na 
de kerstdagen was als ‘stille week’ inge-
pland. Dat kon helaas maar deels worden 
gerealiseerd, want er was toch nog van al-
les te doen, te regelen en te plannen.   
Maar afgelopen week is er een start ge-
maakt met hetgeen in de afgelopen jaren 
is blijven liggen. Gewoon omdat er geen 
tijd was, want het bezoek ging voor.  

 

VRIJWILLIGERS & BESTUUR WENSEN AL-
LEN EEN MOOI EN VOORAL GEZOND 
2021… EN HOPELIJK SNEL TOT ZIENS. 

ER KOMEN ANDERE TIJDEN… 
Destijds was dit de titel van een popsong. Nu is het een uit-
drukkelijke wens van velen: hopelijk komen er betere tijden en 
kunnen we elkaar weer op een plezierige manier ontmoeten. 
Het museum snakt naar bezoekers en het publiek snakt naar 
een stuk beleving van cultuur en cultuurhistorie. 

 

 HET BEZOEK IN 2020 
 De bezoekcijfers in de Nederlandse musea zijn in 

2020 65 % lager geweest dan in 2019. Deze vrije 
val hebben we ook in De Koperen Knop moeten 
constateren: Als we een gewoon jaar zouden 
hebben gehad was het aantal bezoekers zeker 
boven de 12.000 uitgekomen. Nu waren dat er 
slechts 4.640. Meer hierover leest u in de eerst-
volgende nieuwsbrief Beknopt.  

Maandag startte een 
leger vrijwilligers. En 
alles coronaproef!   
 
 
Uitruimen, schuren,  
    bikken, bijpleisteren  
   en de kwast er over.  
 

                De kerstboom    
                wordt ‘afgetuigd’.   

 

  

 Alles moest uit de bergingen  
          worden gehaald, gesorteerd,  
          uitgezocht en... 
 

Nu mooi opgeborgen.  
 
                       

          De opslag van materialen 
           voor bij exposities wordt  
           schoongemaakt. 
 

         Zaterdagmorgen ‘nog even’         
         de vloer in de olie zetten 
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RUBRIEK 
MET 

DOE-DIN-
GEN: 

OM EVEN 
UIT DE 

SLEUR TE 
ZIJN VAN 

ALLE 
DAGEN 
THUIS 

Het is intussen winter, wat 
blijkt uit een klein beetje vorst 
waarvan we mochten genie-
ten. De verpozing bestaat dit 
keer uit het advies om eens 
een leuke wandeling te ma-
ken door het prachtige land-
schap rond het museum.  

 
 

Vrijdag eerst de vloer reinigen. 

EXTRA INZET 
Een respectabel aantal vrijwilligers heeft zich opgegeven 
voor het vele te verrichten werk in de komende periode. 
In de voorgaande editie van de Flits stonden 47 namen ge-
noemd. Helaas ontbrak die van Henk Blokland, wiens for-
mulier ‘tussen wal en schip’ was beland.  
De planningen worden wekelijks gemaakt op basis van de 
verwachte werkzaamheden in de komende week.   

 

 
 

De boekhouding blijft gewoon doorgaan. 

 
 

De kelder wordt leeggeruimd. 

 
 

Een ‘lege’ expositieruimte.  

 
 

Directievoering…  
 

DRINGENDE OPROEP  
Als we weer ‘normaal’ kunnen functioneren 
als museum zal blijken dat er behoefte is aan 
meer vrijwilligers. Iets voor u, of iemand uit 
uw omgeving? Laat eens weten en kom eens 
langs voor een gesprek. Het is leuk werk!  

 

Tussen de be-
drijven door 
even zitten,  
uitpuffen en 
wat drinken.  
 

Of was het  
tussentijds 
werkoverleg?   

 
 
 

IN WEEK 1 HEBBEN DE VRIJWILLIGERS SAMEN MEER DAN 250 UUR IN HET MUSEUM GEWERKT: MEER DAN € 10.000 ‘WAARDE’! 
 

QUOTE: Het leven is een feest; maar je moet wel zelf de slingers ophangen! 
 

SAMENSTELLING: Dick de Jong ı m.m.v. Anne-Marie Verhagen en Alida Ambachtsheer ı Binnendams 6 ı 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam ı 0184-611366 ı www.koperenknop.koperenknop.nl 
 


