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Nieuws uit museum De Tien Malen
Peter Vink
Op zaterdag 1 augustus 2020 ging ons museum dan alsnog open.
Corona had de opening 4 maanden weten op te houden. Een periode
waarin we niet stil gezeten hebben maar het museum van binnen en
buiten “aangepakt” hebben en onder andere Corona proof hebben ingericht. Omdat een aantal collega’s na afweging van Corona risico en
hun gezondheid besloten hebben voorlopig nog niet mee te draaien,
zijn we 2 in plaats van 4 middagen per week open; de woensdag- en
zaterdagmiddag.
Zaterdag 1 augustus. Zouden er wel mensen komen ? De bezoekers
aantallen in de maand augustus hebben al onze verwachtingen overtroffen. Regelmatig een middag met ruim 30 bezoekers. Veel vakantiegangers. Bezoekers met begrip voor de Corona maatregelen zoals 1
½ meter afstand, registratie bij binnenkomst etc en ook enthousiast
over de inhoud van het museum, zowel de tijdelijke expositie als de
vaste collectie, waarin ook weer een aantal “nieuwe” voorwerpen verwerkt zijn.
We blijven vooralsnog open tot en met zaterdag 31 oktober. Ook de
tijdelijke expositie over “Putten na de oorlog: de wederopbouwperiode
1945 – 1950” blijft tot dan open.
Ook denken we al weer na over onze plannen voor 2021. De tijdelijke
expositie etc etc. Ook zoeken we nieuwe collega’s, denkers en doeners. Als gevolg van Corona hebben we meer werk en anderzijds collega’s die even een “pas op de plaats maken” . Jullie netwerken zijn
belangrijk, weet je iemand die eens een keer wil komen praten…..
Nieuws van de PHG Boekenverkoop
Afgaande op de verkoopcijfers bij de PHG Boekenverkoop zou je
kunnen zeggen dat de leeshonger bij mensen toeneemt…..
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Ook mede de vele Nederlandse toeristen op de Veluwe, waarvoor we
in de maand augustus elke zaterdag open waren, hebben we tot dusver hele mooie omzet cijfers weten te realiseren voor de beide musea
in Putten. Dit najaar zijn we elke 2 en laatste zaterdag van de maand
open en we doen ons uiterste best om elke zaterdag ook weer veel
“nieuws’ op de tafel te hebben liggen. Mede door de enorme inbreng
van boeken lukt dat goed. Maar ook onze “honger” naar boeken is
niet snel gestild, dus heeft u boeken, die u een tweede leven toewenst,
wij kunnen dat realiseren…….
Namens alle museum en boeken collega’s
Peter Vink 06-51179335
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