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EXTRA ACTIVITEITEN 2018   
   

t/m 2 april 2018 PASEN IN HET MUSEUM Facetten die te maken hebben met Pasen 

9 t/m 14 april 2018 NATIONALE MUSEUMWEEK Thema OUD GEREEDSCHAP en de Alblas-
serwaardse ondernemingszin 

14 april 2018 LEZING FLOOR KASPERS ‘Van kleine kraal tot grote kunst’  
aanvang 14.30; entree € 6,-- incl. museum en consumptie 

 
 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 
 

De afgelopen weken was ik veel in het museum. Vooral ook overdag, als het open is voor het 
publiek. Daarbij heb ik mezelf de vraag centraal gesteld: Waarom is De Koperen Knop zo’n 
bijzonder museum? Omdat het zo dynamisch is. Geen dag is er gelijk aan de vorige. De diversi-
teit aan vrijwilligers, hun enthousiasme, wat het museum biedt.   
Het gaat goed in en met De Koperen Knop. En juist dat is aanleiding tot het oppakken van een 
uitdaging: kijken waar er verbeterpunten zijn. En die zijn er zeker. Daar gaan we de komende 
tijd aandacht aan schenken. En, meer dan aandacht alleen. We moeten de plek die we in de 
samenleving hebben verworven blijvend verdedigen. Want alleen als het goed blijft gaan, blijft 
het ook leuk! 
 
 

EIEREN MET PASEN – WAAROM EIGENLIJK?  
 

 

Pasen en eieren horen bij elkaar. 
Nog steeds is het eieren zoeken een 
geliefde activiteit. Veel eieren met 
Pasen. Maar waarom eigenlijk? Wat 
hebben die twee met elkaar te ma-
ken? In onze geseculariseerde sa-
menleving weten veel mensen amper 
nog wat het Paasfeest inhoudt... iets 
met voorjaar? Haasjes? Chocola?  
Het (paas)ei is symbool van eeuwig-
heid, van wederopstanding en van 
vruchtbaarheid. Er zijn diverse oude, 
heidense of Romeinse voorlopers 
van het huidige Paasfeest. 

 

 
 

 

HET PAASFEEST 
In de Christelijke traditie is het Paasfeest het belangrijkste feest van de hele kerkelijke kalender. 
Dit was het sluitstuk van een lange periode van veertig dagen, waarin die mensheid zich moest 
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onthouden van vlees en zuivelproducten. In de moderne tijd is daar het genotmiddel chocola 
bijgekomen, maar was boter juist wel toegestaan. Omdat kippen, als het ze wordt gegund om 
volgens een natuurlijk bioritme te leven, in de winter geen eieren leggen maar als de dagen 
langer worden daar wel weer mee beginnen, ligt er aan het eind van de vastentijd (op z'n 
vroegst 23 maart en op z'n laatst 25 april) toch wel weer aardig wat eieren te wachten op con-
sumptie. En na anderhalve maand zonder één eitje op tafel, is het natuurlijk een genot om dan 
eindelijk weer naar hartenlust eieren te kunnen eten, of die nu van de kip komen of van chocola 
gemaakt zijn. 
 
CHOCOLADE EIEREN 
Dat er paaseieren van chocola zijn, heeft twee redenen. Ten eerste 
was men in de Vastentijd niet vies van een geintje om de verveling 
van het eentonige dieet te verlichten. Kookboeken uit de Middel-
eeuwen bevatten recepten voor nep-eieren, die tijdens het vasten 
op tafel werden gezet. Schandaal, er staan gekookte eieren op 
tafel! Maar bij het openen van de eieren bleken ze op ingenieuze 
wijze gevuld te zijn met snoekeitjes die wel gegeten mochten wor-
den of met een amandelpasta die op marsepein leek. De eerste 
chocolade-eitjes schijnen al in de achttiende eeuw te zijn gemaakt, 
maar die waren nog massief. Pas nadat vader en zoon Casparus 
en Coenraad van Houten met een cacaobonenpers die het teveel 
aan cacaovet verwijderde en een alkalisatie-methode die de over-
gebleven cacao geschikt maakte voor verdere bewerkingen konden 
in de negentiende eeuw pas de eerste holle paaseieren (en andere 
holle chocoladevormen) worden gemaakt.   

 
 

 
 
 

Omdat chocola een genotmiddel was, werd het in de vastentijd verboden om te eten. En sinds 
de achttiende eeuw wordt chocola vaak met melk verwerkt die toch al taboe was. Ook suiker 
werd pas lang na de middeleeuwen tijdens de vastentijd verbannen. Vroeger kende men in het 
zuiden van ons land het 'vastentrommeltje' waarin je het uitgedeelde snoepgoed moest bewa-
ren totdat de vastenperiode voorbij was. Je begrijpt dus dat het helemaal fout is dat paaseitjes  
al zo vroeg in het jaar in de winkelschappen liggen. Wat is het genot van een chocoladepaasei 
als je dat in de weken ervoor óók al kon snoepen? 
 
 

BOTERSCHAAPJE 
 

Op Eerste Paasdag wordt door velen een feestelijk en smakelijk ontbijt geserveerd. Daarbij ziet 
men soms nog wel een schaapje of kippetje in botervorm gepresenteerd. Boeren in de Krimpe-
nerwaard maakten al in de 17de eeuw grasboter van het melk van koeien die in de lente voor 
het eerst weer het malse gras aten. Om deze lenteboter zo feestelijk mogelijk te serveren werd 
de boter in houten vormen gemodelleerd. De boeren maakten deze vormen zelf gedurende de 
lange, donkere winteravonden.  

 

Het was de gewoonte om de boterschaapjes 
en -kippen, versierd met takjes peterselie en 
rozijnen als oogjes aan te bieden aan de 
landeigenaar en de notabelen van het dorp. 
Folkloristen vermoeden dat dit teruggaat op 
oude Germaanse gebruiken waarbij in de 
lente dieren werden geofferd aan de vrucht-
baarheidsgoden. Belletje Ook bij het Amster-
damse paasbrood behoorde vanouds het 
boterlammetje. Waar de broodbakkers voor-
gingen, bleven de boter- en eierboeren niet 
achter.  

 
Het was in de jaren voor de laatste wereldoorlog nog traditie in de grachtenstad dat klanten van 
hun vaste boter- en eierboer met Pasen een groot aantal eitjes ten geschenke kregen, samen  
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met het traditionele Paaslammetje van boter. Dat Paasboterlammetje was op primitieve wijze 
geboetseerd van jonge grasboter. Twee krenten waren de kraalzwarte oogjes, twee palmbladen 
vormden de oren. Van buxusgroen was een wipstaartje gemaakt. Als het Paaslammetje extra 
mooi was uitgedost, droeg het nog een blauw of rood lintje om de nek en een belletje dat het 
Paasfeest aankondigde. 
 
 

LENTE 
 

 
 

Voorjaar en lente worden vaak door elkaar gebruikt. Het woord voorjaar is nog wel te herleiden, 
maar waar om het woord lente vandaan? Van oorsprong schreef men lenten, met een n op het 
eind. Het woord zou zijn ontstaan vanuit het langer worden van de dag, de tijd dat het daglicht 
er is. Het lijkt dan ook erg op lengten, lengen.   
Het is de naam voor het eerste seizoen in het nieuwe jaar. Dat jaar begon vroeger op 1 maart. 
Een week of drie later begon dan de lente. Dan had men de donkerte wintertijd achter zich gela-
ten en kwam het licht in al haar glorie terug. De dagen begonnen zichtbaar te lengen.  
 
 

DE FUNCTIONALITEIT VAN KRALEN 
 

Net geboren kinderen kregen in Nederland ooit een armband met hun naam in letterkralen, om 
verwisseling te voorkomen. In tropische landen dragen baby’s en peuters amuletkralen voordat 
ze voor het eerst gekleed gaan. Afrikaanse kinderen dragen als eerste kledingstuk een 
schaamschortje van kralen. Over de hele wereld worden babydragers en kinderkleren met amu-
letten versierd om het jonge leven voor onheil te behoeden.  
Jonge kinderen van Noord-Amerikaanse indianen lagen tot ze konden lopen gebakerd in een 
uitbundig met kralen en schelpen gedecoreerde draagwieg. Veel Afrikaanse en indianen-
kinderen spelen met poppetjes die dezelfde kralenkleertjes dragen als zij zelf of als hun ouders.  
Rashaida meisjes in Soedan hebben van jongs af aan een gezichtsbedekking van ijzeren kraal-
tjes, dat naarmate ze ouder worden uitgroeit tot een sluier.  

    
 

Zoeloe jongeren gebruiken kralen als communicatiemiddel om iemand het hof te maken. De 
meisjes nemen daarbij het initiatief. Zij schrijven geen liefdesbrieven, maar maken hoofd- en 
halsversieringen voor hun geliefde. Een liefdesverklaring staat daarbij gelijk aan kleur beken-
nen. De boodschap ligt verscholen in de kleuren, de kleurvolgorde en het aantal van de ver-
schillende kralen. De betekenis hiervan verschilt per plaats of regio. Licht en donker, opaak en 
transparant zijn bepalend. Met behulp van zijn zuster of zijn moeder leest de uitverkoren jongen  
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de boodschap, waarop hij reageert door zijn zuster of moeder een antwoordkralen-’brief’ te 
laten maken, die hij vervolgens draagt.  
De populariteit van huwbare zoeloe jongeren is af te lezen aan de hoeveelheid kralenwerk dat 
ze dragen. Hun hoofd- en halssieraden zijn afkomstig van verschillende aanbidders.  
 
 

MUSEUMNIEUWS 
 

TWEEDE PAASDAG OPEN  
Museum De Koperen Knop is op tweede paasdag open van een tot vijf uur. U bent er dan van 
harte welkom, voor de expositie Rond de Kraal, voor de paasaccenten in het voorhuis of om 
gezellig met elkaar te genieten in het museumcafé.  
 

 

Tussen de antieke voorwerpen die in 
het voorhuis regelmatig te zien zijn, 
treft u tot en met de paasdagen antieke 
voorwerpen aan die iets te maken 
hebben met Pasen. Ook vindt u er 
kunstvoorwerpen rondom het thema 
Pasen, van beeldend kunstenares 
Marleen Modderkolk uit Ottoland. Deze 
zijn  te koop. Zoekt u echter iets kleins, 
dan bent u van harte welkom in de 
museumwinkel, waar leuke cadeaus, 
kaarten en boeken te vinden zijn. 
De expositieruimte is gevuld met een 
schitterende collectie kralen. Deze 
collectie is door De Koperen Knop ter 
gelegenheid van de expositie samen-
gesteld uit kunstvoorwerpen van pro-
fessionele en semiprofessionele beel-
dend kunstenaars en uit collecties van 
bekende musea, zoals het Allard Pier-
son Museum (Amsterdam) en het Co-
damuseum (Apeldoorn). Veel van de 
kunstvoorwerpen zijn te koop.   

 
ROND DE KRAAL 
Op de voorjaarsexpositie in Museum De Koperen Knop staat de kraal centraal. Kralen in allerlei 
variëteiten en vormen. Mooi, uniek en bijzonder. Als kunstobject, als – onderdeel van – een 
sieraad. Als nog veel meer. Dankzij bruiklenen van particulieren en bijzondere collecties uit 
musea is er van 17 maart t/m 19 juni 2018 heel veel te zien Rond de Kraal, in kunst en vormge-
ving.   
Kralen zijn van oorsprong functioneel en vormen een van de oudste versieringselementen in het 
menselijk bestaan. Het zijn objecten die zijn doorboord om geregen, vastgezet of vastgenaaid 
te kunnen worden. Ze hebben vaak de vorm van balletjes of buisjes, maar ook heel andere 
vormen komen voor.  
 

   
 

De laatste hand leggen           Een boeiende openingsspeech     En heerlijk genieten 
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Dat blijkt ook op de expositie in Museum De Koperen Knop. De daar getoonde kralen zijn ge-
maakt van allerlei materialen en afkomstig uit westerse en niet-westerse culturen.  

Daarbij zal de bezoeker ervaren dat het gaat om het niet alledaagse, dat het museum juist het 
bijzondere van de kraal in beeld wil brengen.  
De expositie in de Alblasserwaard is opgebouwd uit collecties van musea en bruiklenen van 
kunstenaars en verzamelaars. Genoemd worden het CODA museum met bijzondere halskettin-
gen en het Allard Pierson museum met uniek materiaal van over de hele wereld, dat onderdeel 
vormt van de Van der Sleen collectie. Galerie Lemaire leende diverse kralenobjecten uit Afrika 
en Azië uit. Er zijn daarnaast bruiklenen van Roel Teeuwen, Maurice Potemans, Vincent Mock, 
Floor Kaspers, Ariane van der Gaag, Nicole Verhoeff, Mieke Schamp, Maatje van Eck, Ricky 
Kanters, Dis Groenhoff, Mariette de Haan, Marian Counihan, Alida Ambachtsheer, Alexander 
van der Slobbe, Birgit Schnitker, Marek Effmert , Marja Vogelezang en diverse anderen. Dit op 
de expositie samengevoegd, resulteert in een zeer uiteenlopende collectie, van minimale kleine 
kralen tot een vloerkralenketting van wel 7 meter lang.    
 

   
 
LEZING 
Op zaterdag 14 april 2018 geeft Floor Kaspers een lezing getiteld ‘Van kleine kraal tot grote 
kunst’. U kunt nu al reserveren voor deze lezing. Kaarten kosten € 6,-- per persoon inclusief een 
consumptie en entree voor het museum. U kunt dan natuurlijk ook de expositie bezoeken en 
genieten van de vele bijzondere kralen, die een prachtig contrast vormen met de eeuwenoude 
boerderij waarin Museum De Koperen Knop is gevestigd. De lezing begint om 14.30 uur.   
 
EXPOSITIE DONALD DUCK  
Hoewel de voorbereidingen voor deze expositie in volle gang zijn, is ieders hulp van harte wel-
kom. Omdat de coördinator van deze expositie zich wegens persoonlijke omstandigheden heeft 
moeten terugtrekken, is elke vorm van ondersteuning gewenst. Aanmeldingen graag bij Dick de 
Jong: 06-22845889. Daarnaast hebben we twee oproepen: 
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WERKSTUK MAKEN  
Het museum wil iedereen een kans geven om aan de zomerexpositie mee te doen. Dat kan 
heel eenvoudig door een werkstuk te maken van iets dat met Donald Duck te maken heeft.  
Samenwerking, vernieuwing en kwaliteitsverbetering staan dit jaar hoog in het vaandel van De 
Koperen Knop. In dat kader doet het museum een beroep op iedereen: maak een werkstuk 
over Donald Duck. Dat kan en mag van alles zijn. Denk aan kostuums, silhouetten, tekeningen, 
(bewerkte) foto’s, schilderijen, beelden, figuren van papier maché en nog veel meer. U kunt 
hiervoor alle geschikte materialen gebruiken. En natuurlijk mag u alle figuren rond de stripheld 
hierbij betrekken, of de vele specifieke voorwerpen, die zo kenmerkend zijn voor Donald Duck. 
Bijvoorbeeld Lampje, de trouwe gezel van Willy Wortel.  
Natuurlijk wil het museum zo snel mogelijk weten wat er zoal gaat worden gemaakt voor de 
expositie., Want daar moet bij de inrichtingsplanning rekening worden gehouden. Daarom het 
dringende verzoek eerst even met het museum contact op te nemen, alvorens u aan de slag 
gaat.  
 

MATERIALEN GEZOCHT  
Wie heeft materiaal beschikbaar of wie wil in welke vorm dan ook meedoen aan deze expositie. 
Wij zoeken nog het volgende: 
 Oud bankje 
 Oude leunstoel met zijoren 
 Oud tafeltje 
 Oude schemerlamp 
Misschien heeft u zelf ook nog wel ideetjes voor materialen, die gebruikt kunnen worden. Het 
moet wel een zogenaamde ‘retro’-uitstraling hebben. Het museum gaat de voorwerpen in een 
kleur laten spuiten, dus u krijgt het niet meer terug.  
Wellicht heeft u zelf iets wat bruikbaar is, of iemand in uw familie, bij u vrienden en kennissen.  
Ook zoeken we nog oude Donald Ducks, waar bladen mogen worden uitgescheurd om als be-
hang te dienen n de expositie. Graag ieders medewerking.  
 
LID WORDEN VAN DE EXPOSITIECOMMISSIE? 
Elke expositie in De Koperen Knop wordt voorbereid en begeleid door een vast team. Zodra er 
een idee is waar de expositie over moet gaan, begint het werk, tot aan het moment van de ope-
ning. De leden van de expositiecommissie werken hierbij nauw samen met andere medewer-
kers en groepen vrijwilligers. Het vaste onderhoudsteam is veelal al in een vroeg stadium bij 
een expositie betrokken, evenals de medewerkers publiciteit & communicatie.  
2018 staat in Museum De Koperen Knop in het teken van kwaliteitsverbetering. Dit betreft ook 
de exposities, maar de verbetering daarbij ligt vooral op het structurele vlak. Dit betekent dat er 
plaats is voor enkele nieuwe commissieleden, die zich na een inwerkperiode gaan bezighouden 
met onderdelen van exposities.  
 

 

 
 
 
 
Het werk van de 
leden van de 
expositiecom-
missie is buiten-
gewoon divers. 
Naast het han-
den uit de mou-
wen steken is 
het ook het 
maken van 
afspraken voor 
de opening… 
En dit resulteert 
dan soms in de 
ontvangst van 
een bijzondere 
openaar.  
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Als u meer wilt weten over wat het werk precies inhoudt, kunt u contact opnemen met de muse-
umdirecteur Alida Ambachtsheer: 06-14148618. Zij zal u graag te woord staan en daarbij zal u 
duidelijk worden dat er voor bijna iedereen wel iets te doen is rondom de exposities.  
 
DE THEETUIN GAAT WEER OPEN 
Nog anderhalve maand en dan gaat de theetuin weer open. Op dit moment zijn de voorberei-
dingen al aan de gang, onder meer met een eerste overleg met de theetuinvrijwilligers. De afge-
lopen tijd is er geëvalueerd, wat leidde tot de conclusie dat enkele zaken anders zullen worden. 
Wat, dat kunt u zelf vanaf 14 april 2018 ervaren. In elk geval moet het zeker zo gezellig worden 
als de beide eerste experimentele jaren. Nu gaan we echt aan de slag! 
Er is overigens nog plaats voor vrijwilligers, die de theetuin willen gaan bemensen. Voor het 
bedienen van de gasten krijgt iedereen een interne opleiding. Wellicht iets voor u, of mogelijk 
weet u anderen, die iets zoeken. In elk geval zal het in deze functie niet ontbreken aan sociale 
contacten. U kunt reageren naar museumdirecteur Alida Ambachtsheer: 06-14148618. 
 

   
 
RABO CLUBKAS CAMPAGNE 
Leden van de Rabobank Merwestroom ontvangen voor de stemperiode per post een unieke 
code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 27 maart t/m dinsdag 10 april brengen zij via 
een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dra-
gen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde vereniging mag 
worden uitgebracht. Natuurlijk gaat u hierbij stemmen op Museum De Koperen Knop! 
 
NATIONALE MUSEUMWEEK 
Aansluitend op het landelijke thema ’Ons ech-
te goud’ gaat het in De Koperen Knop dit jaar 
om oud gereedschap. Ter nagedachtenis aan  
de nijvere boeren die via ontginning en verde-
re ontwikkeling de Alblasserwaard tot een 
welvarende streek maakten. Met handwerk en 
handgereedschappen. Juist in de Alblasser-
waard, een gebied van weilanden en sloten, 
molens, boerderijen en van afstand herkenba-
re kerktorens. Waar koeien en kaas het leven 
bepaalden.  Van 9 t/m 15 april 2018.  

 
FENEXPO 
 

 

Op 10, 11 en 12 april 2018 staat Museum De 
Koperen Knop weer met een stand op de 
FENEXPO. Het museum wil hiermee aanto-
nen, dat musea anno 2018 functioneren als 
een bedrijf met een bedrijfsmatige aanpak, 
waarbij ook plek is voor andere zaken.  
U bent daar van harte welkom. Als u een gra-
tis toegangskaart wilt ontvangen kunt u uw 
naam- en adresgegevens mailen naar het 
adres administratie@koperenknop.nl. Wees 
er wel snel bij, want op is helaas echt op.  
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AFSCHEID 
Begin maart 2018 heeft Ada van der Straaten afscheid ge-
nomen als vrijwilliger van het museum. Zij heeft vele jaren 
werkzaamheden verricht als lid van de registratiecommissie 
van De Koperen Knop. Die commissie brengt alle museale 
voorwerpen in beeld, zodat er naast het tentoonstellen ook 
aan educatie wordt gedaan.    
 
 
STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP 
DE STICHTERS EN INSTANDHOUDERS ZIJN 
Jan Boerman  1988 - 2003 
Kommer Damen 1988 - heden 
Ad van Herk  2003 - heden 
Andries de Kok  1988 - heden 
Huib de Kok  1988 - 1993 

Gerrit van Noordenne 1988 - heden 
Balt van der Padt 1993 - 2005 
Janny van der Padt         2005 - heden 
Jan Timmer  1988 - heden 
Jan van Vliet  1988 - heden 
Marc Vogel  1988 - heden 

  
 
 

 

GOEDE VRIENDEN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP  
 
Alert Security B.V. 
Aspect ICT 
Blokland Bouwpartners B.V. 
Blokland Metaalbewerking B.V. 
Gebroeders Blokland BV 
BMN De Klerk BV 
De heer J. Boerman 
Boerman Transport B.V. 
Bot en Van der Ham B.V. 
Schilders-en Behangers-bedrijf 
     G. van den Bout B.V. 
Bouter Financieringsmaatschappij 
Bouwmeester Watersport B.V. 
Schildersbedrijf Den Breejen B.V. 
Shipyard Den Breejen 
Buyk Constructies B.V. 
Luxaflex Nederland 
Damen Marine Components 
Damen Shipyards Gorinchem 
D.A.P. De Lekstreek 
Advocatenkantoor Degenaar,  
     Hoogendam en Colombijn 
Discom B.V. 
Garagebedrijf van Dijk B.V. 
Dubbeldam Groep B.V. 
Ontwerpburo Piet van Es B.V. 
Euro-Rijn Beheer BV 
Giessenwind 
Groenendijk 
Van den Herik Baggerwerken B.V. 
Helmink Hoontechniek B.V. 
Historische Vereniging  
     Hardinxveld-Giessendam 

 Den Hoed Vlechtgoed B.V. 
Hoek en Blok B.V. 
Aannemingsbedrijf  
     B.M. van Houwelingen B.V. 
Industrial and Marine  
     Diesels Nederland B.V. 
Notarispraktijk Interwaert 
De Jong's Pijpleidingen B.V. 
Veehouderij, Loon- en  
     Verhuurbedrijf Gebr. De Jong 
Restaurant Kampanje B.V. 
Kapsalon Hans en Annelise  
     Kamsteeg 
Keukenhof Sliedrecht 
Klimaatservice Holland B.V. 
Van Leussen van den Broek  
     Notarissen 
Bouwmaatschappij  
     Merwestreek B.V. 
Multiman Nederland B.V. 
Neptune Marine Services B.V. 
Van Noordenne Accountants 
Cafe Olt Ghiessen 
Optima Uitzendburo B.V. 
van der Padt & Partners B.V. 
Pasman Integraal  
     Vastgoedonderhoud B.V. 
Peinemann Holding B.V. 
Prefunko B.V. 
Reijnders Graveertechniek B.V. 
Soloan B.V. 
Automobielbedrijf Schouten 
Snelle Vliet Touringcars B.V. 

 Bouwonderneming Stout B.V. 
Tromp Advies  Belastingadviseurs 
Grafisch Bedrijf Tuijtel B.V. 
Verschoor Dames- en Herenmode 
Visser & Smit Hanab B.V. 
Van Vliet's Handels- en  
     Aannemingsmaatschappij 
Vlot Holding B.V. 
Cafetaria De Wielwijk 
Van Wijngaarden       
     Marineservices B.V. 
W.S.B. Solutions B.V. 
De Zeeuw Hoveniers B.V. 
Van der Padt Deuren BV 
DRV Accountants 
Hollands Werk 
Tekst en Beeld 
Mostert Bloemen 
Van Milligen Metselwerken B.V. 
Elon Vloer & Interieur 
Merwede Consultancy B.V. 
FlexiVers 
Klop Watersport B.V. 
Trabor Gevelprojecten B.V. 
De Koning Aannemingsbedrijf B.V. 
I.M. Brouwer Industriele  
     Metaalwerken B.V. 
Jambo Media B.V. 
Van der Meijden Luxury Interiors B.V. 
Tienmorgen Advies 
Van den Bout Accountancy & Advies 
 

                     nieuwe Goede Vrienden worden  
onder aan de lijst opgenomen 

 
 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  
Assistentie  : Alida Ambachtsheer  
                       Johan de Jong  
Foto’s          :  Alida Ambachtsheer, Dick de Jong, Ewoud Klop,    
                       Evert van Lopik, Bert Nieuwpoort en anderen 
 
Voor deze uitgave zijn onder meer artikelen en teksten van derden gebruikt. 
Voor zover iemand meent dat hierbij de kopierechten zijn geschaad kan er 
contact worden opgenomen met de redactie.    

 
 

 
binnendams 6     ı     3373 ad  hardinxveld-giessendam       ı      0184-611366       
directeur: Alida Ambachtsheer   ׀  06-14148618  ׀  dinsdag-donderdag 9.00-17.00 uur 
www.koperenknop.nl   ׀  koperenknop@koperenknop.nl  ı   bank nl93rabo0395001005     
btw 007788046     ı      kvk 41120297    ׀     ANBI      ׀     groepen op afspraak    
open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur    
         

 


