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Nieuws uit het museum De Tien Malen
Peter Vink
Op het moment dat we deze tekst aan het papier toevertrouwen,
kunnen we nog geen duidelijkheid geven over onze activiteiten in
2021. We zouden het museum graag op 1 april of zo spoedig
mogelijk daarna weer willen openen. Of de Corona regelgeving
voor de musea die mogelijkheid dan biedt ???
We willen in een tijdelijke expositie aandacht schenken aan de
Puttense landgoederen en landhuizen; hun geschiedenis en
bewoners. Krijgen we die ruimte van het virus ??? We hopen van
ganser harte dat we u en alle vakantiegangers, die dit jaar Putten
weer zullen bezoeken, mogen ontvangen in ons museum. Wij zijn
er klaar voor. Kijk op onze site voor de actuele informatie over onze
bezoektijden en regelgeving.

Nieuws over de PHG boekenmarkt
Tot onze grote vreugde en opluchting konden we in de loop van
januari afspraken maken met de heer Jan van de Brink over het
(tijdelijk) gebruik van het pand Dorpsstraat 23, beter bekend als het
pand waar de Lichtster in zat, voor de PHG Boekenmarkt
Inmiddels zijn alle kasten en boeken – mede dankzij extra handen en
vervoer van Overnodig – verhuist en is de winkel ingericht. We popelen om open te kunnen gaan maar houden rekening met de Corona
regelgeving voor het openen van niet essentiële (??) winkels. Als het
zover is, willen we 3 dagen per week open gaan; de woensdag, de
vrijdag en de zaterdag van 10 – 16 uur.
Heeft u boeken waar u afstand van wilt doen en die volgens u een
tweede leven verdienen, neem contact met ons op:
Ep Jansen 06-81208580 of
Peter Vink 06-51179335.
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U weet dat de beide musea ieder 50% ontvangen van de netto
verkoop opbrengst voor hun exploitatie kosten. En dat geld
kunnen ze goed gebruiken in deze Corona tijden !!!

Vrijwilligers gezocht
Zowel voor het museum als voor de PHG boekenmarkt winkel zijn
we op zoek naar vrijwilligers. Voor het museum zoeken we mensen
die mee willen draaien als gastvrouw /-heer of mee willen draaien in
meer bestuurlijke taken. Voor de winkel zoeken we met name mensen
die “iets hebben met boeken” en eens in de week of 2 weken een dienst
mee willen draaien tijdens de verkoopuren (3 uur op een ochtend of
op een middag).
Voor nadere informatie info@detienmalen.nl of mobiel 06-51179335
(Peter Vink)

