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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD  
   

t/m 8 september 2018 Expositie Donald Duck een wereldberoemde druktemaker en zijn familie  

t/m 31 augustus 2018 Speelplein en detectivespel cultuur en spel in de zomervakantie  

8 september 2018 10.00-15.30  Open Monumentendag Diverse uitstallingen rond het thema Europa 

8 september 2018 10.00-15.00  Workshop hout beplakken Plakwerk met oude Donald Ducks o.l.v. Teuny Bakker 

8 september 2018 Gondelvaart op de Giessen Laat u verrassen – museum gesloten vanaf 16.00 uur 

 
 

 
 

Een stukje van het museumdepot.  

 
 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 

 
Het was met recht een hele hete zomer, ook in het museum. Ondanks dat de weersomstandig-
heden soms van dien aard waren dat niemand dacht aan een museumbezoek, waren er toch 
middagen dat er meer dan 160 bezoekers werden ontvangen. Dat het ook nog eens enthousi-
aste bezoekers waren, bleek uit de vele positieve reacties, die we kregen.  
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Met name de workshop Muziek maken met Donald Duck bleek een groot succes met een flink 
aantal deelnemende kinderen, onder leiding van Caroline Hoste van Fluitmuntend.    
Nu de expositie op haar eind loopt, is het goed om naar buiten te brengen dat we binnen de 
expositiecommissie een paar keer ‘peentjes hebben gezweten’. De medewerking van uitgever 
en importeur was niet overweldigend. Bovendien moesten door omstandigheden enkele leden 
van de voorbereidingscommissie voortijdig afhaken. Ook het maken van de benodigde figuren 
op groot formaat bleek niet zonder grote inspanning haalbaar. Toch hebben we met elkaar weer 
kans gezien om er wat moois van te maken. En dan is de waardering in de vorm van een in 
grote getale op de expositie afkomende bezoeker helemaal geweldig.  
Het feit dat er voor de jeugd meer was dan iets zien, heeft zeker ook bijgedragen aan het suc-
ces. Het spellenplein achter de hoepelmakerij, het detectivespel in het museum en de speur-
tocht bij de expositie werden alle drie zondermeer erg gewaardeerd. En als dan blijkt dat onze 
eigen buurtvereniging ‘Van Spoor tot Knop’ het thema ook nog eens heeft meegenomen in de 
straat- en tuinversieringen voor de Gondelvaart, weet je weer waarvoor je zoveel werk verricht. 
Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.    
Momenteel wordt er hard gewerkt om een leuk activiteitenprogramma voor de komende maan-
den rond te krijgen. De exposities zijn al tot begin 2020 ingevuld.   
 
 

OPEN MONUMENTENDAG 8 SEPTEMBER 2018 
 
De laatste dag van de expositie Donald Duck, zaterdag 8 september 2018, zou het ook wel 
eens erg druk kunnen worden. Die dag zijn er ter gelegenheid van Open Monumentendag van 
10.00 tot 16.00 uur diverse extra activiteiten in en om het museum, die in het teken staan van 
het thema van de Open Monumentendag dit jaar IN EUROPA: 
 Voor de kinderen is er een doorlopende workshop ‘Plakken van Donald Ducks’. Dit is gratis 

en wordt verzorgd door Teuny Bakker.  
 Op een aantal voorwerpen van de expositie Donald Duck kan bij inschrijving een bod wor-

den gedaan. Welke voorwerpen dit zijn, wordt aangegeven bij de voorwerpen zelf. Iedereen 
is welkom om te komen kijken en een bod te doen. En natuurlijk om afscheid te komen ne-
men van een zeer succesvolle expositie.    

 De Tuin van Vruchten en Bonbons is aanwezig en Ad van der Hoogt geeft hier demonstra-
ties chocolade en bonbons maken. Uiteraard is al dit lekkers ook volop te koop. Hij gaat 
zich deze dag speciaal richten op het thema In Europa en laat u graag meegenieten van 
zijn hoogwaardige kennis op dit specifieke vakgebied.  

 In het voorhuis van het museum is een kleine expositie te zien van souvenirs. Een oproep 
in de media heeft geleid tot een aantal leuke aanbiedingen, die op een museale wijze zullen 
worden gevoegd tussen de bestaande voorwerpen van het voorhuis. Deze expositie duurt 
van 4 tot en met 15 september 2018. 

 Achter het museum is een grote verkoopkraam met brocante en curiosa. Ook treft u daar 
allerlei overtollige materialen, omdat het museum ruimte moet maken voor de toekomst.   
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TOT IN DE PRUIMENTIJD 
 

UITDRUKKING 
Tot in de pruimentijd! is een afscheidsgroet waarmee wordt bedoeld: ‘tot over een poosje!’.  Je 
kunt het ook zeggen als je niet weet wanneer je de ander weer zult zien; dan betekent het ‘tot 
ooit!’ 
Met pruimentijd wordt eigenlijk de tijd bedoeld waarin de pruimen rijp zijn, grofweg van juli tot 
oktober. Waarom er in tot in de pruimentijd is gekozen voor pruimentijd en niet voor bijvoor-
beeld kersentijd, is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat tot in de pruimentijd bedacht is 
door P.C. Hooft en zijn vrienden, onder wie Vondel, Huygens en Maria Tesselschade. Hooft 
ontving hen vaak op zijn Muiderslot. Aan het eind van de zomer zeiden de vrienden bij wijze 
van afscheid: ‘Tot in de pruimentijd!’ tegen elkaar, waarmee ze de volgende zomer bedoelden. 
Deze groet zou later spreekwoordelijk zijn geworden. Hooft schrijft in 1636 aan Maria Tessel-
schade: ‘De prujmen beginnen al teffens [allemaal tegelijk] op een bodt [eensklaps] te rijpen, en 
te roepen Tesseltje, Tesseltjes mondtje.’ Oftewel: kom snel, Tesseltje, want de pruimen worden 
rijp. In 1643 schrijft hij: ‘Dat het U Eed. Gestr. geliefde ons met haare jeghenwoordigheit [= te-
genwoordigheid], ... hier te koomen vereeren, teeghens den pruimtijdt, die voorhanden is [= 
nadert] (...).’ 
In de pruimentijd komt ook voor in de uitdrukking iets in de pruimentijd doen, waarmee bedoeld 
wordt ‘iets nooit doen’, net als iets met sint-juttemis doen. 
 

 
 

Reine Victoria 

 
 

Reine Claude Verte 

 

BOOMVRUCHT  
De pruim is een boomvrucht, die tal van varianten kent, dus meer een naam voor bepaalde 
soorten steenvruchten van het geslacht Prunus, die geteeld worden voor consumptie. 
Kwets is in Nederland de naam voor een bepaald pruimenras (Prunus domestica subsp. do-
mestica), dat algemeen voorkomt. In Vlaanderen ook wel de algemene naam voor eetbare 
pruim. Dit is de soort die meestal gebruikt wordt voor het destilleren van sterkedrank als 
Zwetschgenwasser (of Zwetschgenbrand) en slivovitsj. 
De oorsprong van de soort Prunus domestica staat niet vast. Lange tijd is men ervan uitgegaan 
dat de soort is ontstaan uit een soortkruising tussen de sleedoorn (Prunus spinosa) en de kers-
pruimm of myrobalaan (Prunus cerasifera). Deze soortkruising zou bij toeval kunnen zijn ont-
staan in de Kaukasus.  
De meest bekende soortenpruimen zijn:  
 Opal: Middelgrote vruchten, roodblauw op gele ondergrond.  
 Jubileum: Zeer grote ovale roodpaarse vruchten. 
 Victoria ofwel Reine Victoria: Grote langwerpige vruchten, rood op gele ondergrond.  
 Ontario: Grote groengele vruchten.  
 (Franse) Wijnpruim of Perzikpruim): Tamelijk grote ovale roodpaarse vruchten.  
 Reine Claude Verte: Kleine ronde groene vruchten.  
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KROOSJES 
Op oude boerenerven komt de kroosjespruim nog veelvuldig voor. Kortweg ook kroosje ge-
noemd. Deze pruimensoort staat dicht bij de botanische pruimenrassen, evenals de kersprui-
men. Er is een gele en een blauwe variant. Bij ons in de streek kwam vooral de blauwe veel 
voor. Het is een typische doorgeefboom. In geen enkel tuincentrum te koop, maar de boeren 
ruilden ze met elkaar tegen een andere boomsoort.  
 

 
 

Hongaarse Kwets 

 
 

Verschillende oude soorten 

 
Verteld wordt dat de kroosjespruim destijds door de kruisvaarders is meegenomen uit klein-
Azië. Andere bronnen vermelden dat de Romeinen het kroosje al kenden en overal in de door 
hun bezette gebieden aanplantten. Een andere bron noemt een transport door de Kelten vanuit 
de Kaukasus. Maar volgens archeologische vondsten groeide de kroosjespruim hier al in het 
stenen tijdperk (Geldrop en Zwarte Woud). Tenslotte nog de vermelding dat de Engelsen de 
kleine pruimensoort de naam damask Plum (prunum damascunum) geven, wat pruim uit Da-
mascus betekent. Dit duidt er op dat wilde pruimen ook gecultiveerd werden in de oudheid rond 
de stad Damascus en dat ze in Engeland geïntroduceerd zijn door de Romeinen. Bij archeolo-
gische uitgravingen in Romeinse kampementen in Engeland heeft men veel pitten gevonden.  
Het kroosje is het meest oorspronkelijke type pruim, maar wordt toch nog zelden in het wild 
aangetroffen. Vooral op boerenerven, ergens in een vergeten hoekje, willen ze nog wel eens 
staan.  Daar werden ze, ondanks de erg kleine vruchten, toch gekweekt omdat er uiterst sma-
kelijke jam van kan gemaakt worden. 
 

KROOSJESPAP 
Bij ons in de streek was het de gewoonte om in de zomer kroosjespap te maken. Dat was kar-
nemelkse bloempap, ook wel kortweg bloempap genoemd, een oud-Nederlandse pap die (de 
naam zegt het al) gemaakt is van karnemelk en bloem. 
De bloem moet in de kokende karnemelk worden verhit, want anders wordt deze niet gaar, on-
der toevoeging van wat zout om een al te flauwe smaak tegen te gaan. De pap wordt traditio-
neel warm gegeten met stroop, of met bruine of witte suiker. 
 
RECEPT:  
Bij de expositie Hollandse Kost (enkele jaren terug in Museum De Koperen Knop) waren ook 
recepten in beeld gebracht. Een daarvan was dat van karnemelksepap met kroosjespruimen. 
Dat was vroeger een luxe.  
Roer in een pan met dikke bodem 60 gram bloem en ± 0,1 liter karnemelk  tot een dik papje. 
Verdun het met  0,9 l karnemelk. Breng de pap al roerende aan de kook en laat deze even 
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doorkoken tot de bloem gaar is. Voeg tenslotte wat schoongewassen kroosjespruimen toe. Als 
u geen kroosjespruimen hebt kunt u ook gedroogde pruimen nemen, die u eerst een nacht in 
water moet weken en daarna nog een minuut of tien wellen (tegen de kook houden zonder dat 
het kookt). Lekker met een paar lepels stroop. Ook kunt u bij het maken van het papje een ei 
en wat kaneel toevoegen; dan smaakt de pap nog meer naar ‘vroeger’.  
 
 

OVERIG MUSEUMNIEUWS 
 

HET STOOKHUISJE  
Wellicht kent u de uitdrukking: ‘Langzaam-
aan, dan breekt het lijntje niet’. Dat geldt ook 
voor de herbouw van het stookhuisje achter 
de wagenschuur van het museum. Langzaam 
maar zeker zie je het gebouwtje van de grond 
komen, letterlijk bijna. En waarom zou er 
meer haast geboden zijn. De bouw van de 
ark door Noach moet ook zo’n twintig tot der-
tig jaar geduurd hebben. Tenminste, als we 
goed lezen in de bijbel en ook nog een beetje 
kunnen rekenen.   
Gelukkig gaat de bouw van het stookhuisje 
toch wel een stuk sneller. We zien uit naar 
het moment het bij het museum te kunnen 
betrekken.   

 
 

In de steigers.  

 

EXPOSITIE DENKEND AAN HOLLAND 
Deze expositie in De Koperen Knop is de start van een meerjarig project, waarin het landschap 
van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in beeld wordt gebracht. Dit unieke landschap, waar 
veenweiden worden afgewisseld door bebouwingslinten, dorpen en stadjes, heeft alles in zich 
om onder ieders aandacht te brengen.  
De liefde voor deze prachtige streek was voor de Natuur en Landschapsvereniging Den Hâne-
ker de reden een project te starten om dit gebied tentoon te gaan stellen. Passief, maar vooral 
ook actief.  
 

   
 
Iedereen en elke instantie wordt uitgenodigd om met dit project mee te doen. Dat kan op meer-
dere manieren. Als u een email stuurt naar de projectleider en vraagt om informatie over het 
project Denkend aan Holland… dan ontvangt u een aantal uit te voeren mogelijkheden. Dit pro-
ject moeten we vooral samen doen, vindt de provincie Zuid-Holland, die in het kader van Groen 
Verbindt een mooi subsidiebedrag heeft toegezegd.   
 
 
NATUUR- EN LAND-
SCHAPSVERENIGING  
ALBLASSERWAARD-
VIJFHEERENLANDEN 

 

PROJECTLEIDER DENKEND AAN HOLLAND 
 

      De Jong BeleidsAdvies 
        Dick de Jong      Buitendams 51 
        3371 BA  Hardinxveld-Giessendam 
        06-22845889      djtekst@planet.nl 
        www.dejongbeleidsadvies.nl 
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Op de expositie komen drie thema’s in beeld, die 
van welvarend naar problematisch degradeerden:  
 

KNOTWILG – ooit overal voorkomende en nu ver-
dwijnend: een verarming van het landschap. 
 

HENNEPTEELT – van belang voor de zeevarende 
natie, teruggekeerd in negatieve zin als verdovend 
middel en inmiddels een uitstekende milieuvriende-
lijke afbreekbare kunststofvervanger.   
 

DE RUILVERKAVELINGSBOERDERIJ – ooit een 
uitkomst voor versnipperd land en nu bedreigd met 
leegstand door schaalvergroting.  

 
 

 

 
Op de expositie (21.09 t/m 01.12.2018) zijn ook varianten van het bekende gedicht Denkend 
aan Holland, een aantal oude landkaarten van het gebied en de inzendingen van een fotowed-
strijd te zien. De opening gebeurt op 21 september 2018 door Dirk Heijkoop, burgemeester van 
Hardinxveld-Giessendam, die in zijn vorige functie als wethouder van Molenwaard veel met het 
dit regionale landschap werkzaam is geweest.  
 

EXPOSITIE MODE IN ZWART-WIT 
De komende winter staat Museum De Koperen Knop in het teken van de mode. Van 14 decem-
ber 2018 t/m 23 februari 2019 is er een bijzondere expositie met de titel Mode in Zwart Wit. 
Deze expositie laat de mode zien vanaf 1947 toen de New Look haar intrede deed en loopt 
door tot heden, met hedendaagse bekende en aankomend ontwerpers.  

De meeste expositie-ideeën ontstaan vaak spontaan. Met het 
oog op de feestmaand december kwam het onderwerp mode 
naar boven. Mode kenmerkt zich veelal in kleur, maar zwart wit 
blijft toch altijd een item vooral bij diverse feestelijke gelegenhe-
den in december en ook in de januarimaand. In een eerste 
brainstormsessie kwam het tijdschrift Elegance aan bod, met 
een schitterende foto van een New Look outfit van Dior. Dat gaf 
de doorslag voor wat het museum wil laten zien. De op de expo-
sitie getoonde mode start bij 1947, toen de New Look ontstond 
en eindigt bij bekende en minder bekende hedendaagse ontwer-
pers en aankomende talent. De expositie wordt opgebouwd in 
periodes van tien jaar. Zoals bijvoorbeeld de jaren tachtig met 
Dressed for Success, power women met de brede schouders 
(die overigens weer in het nieuwe modebeeld verschijnen).  

Achtergrondverhalen en kleding vertellen het verhaal van 
1947 tot heden. Met schitterende outfits van bekende ont-
werpers en modehuizen: Frans Molenaar, Givenchy, 
Natan, Viktor en Rolf, Spijkers en Spijkers, Edgar Vos, Mart 
Visser, Jan Taminiau en nog meer bekende namen. Dank-
zij bruiklenen van onder meer het Haags Gemeentemuse-
um, het Zuiderzeemuseum, Couturage uit Haarlem en veel 
particulieren. 
Bij de outfits zullen ook schoenen uit het Schoenenmuse-
um in Waalwijk, tassen uit het Amsterdamse Tassen-  

museum Hendrikje en hoeden van Capello uit Nijmegen te zien zijn. Daarnaast is een collage 
met de kapsels van 1947 tot heden, die zeker tot ieders verbeelding spreken. De expositie gaat 
ook wat dieper in op ‘de kleuren’ zwart en wit. Waarom deze - feitelijk geen kleuren zijnde - in 
het modebeeld zo beeldbepalend zijn. Als klapper worden aankomend ontwerpers gevraagd 
hun visie op de mode in zwart wit van heden ten dage te tonen.  
De expositie zal veel herinneringen oproepen aan vervlogen tijden en een inkijk geven in de 
mode anno nu en in de toekomst. Bij de expositie komen ook extra activiteiten, waaronder le-
zingen.   
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KWALITEITSVERBETERING  
Begin dit jaar is aangekondigd dat 2018 het jaar van de kwaliteitsverbetering zou worden. Niet 
dat deze kwaliteit niet deugde. In tegendeel zelfs. Het ging en gaat juist heel erg goed. Maar op 
het moment dat je zoiets constateert moet je je altijd direct realiseren dat dit zo moet blijven. 
Maar: hebben is één ding; houden is lastiger… Die kwaliteitsverbetering is ingezet op meerdere 
onderdelen in het museum. Vooral intern en op de administratie gericht. Nog met regelmaat 
komt het voor dat buitenstaanders verbaasd reageren als ze er achter komen dat er ook vrijwil-
ligers actief zijn buiten de openingstijden. Of dat er een hele administratie schuilt achter de ex-
posities. En dat gebouw tuin en erf er niet vanzelf zo netjes uitzien. Daar is wel inzet voor nodig. 
En zo zijn er nog wel meer zaken te noemen.  
Wat er in de eerste helft van 2018 is gebeurd is teveel om op te noemen. Toch wagen we een 
poging, op het gevaar af dat we er – veel – vergeten: Schonen van het dynamische archief (het 
is belangrijk dat stukken snel te vinden zijn), verdere opstart van de taak- en functieomschrijvin-
gen (als iemand onverhoopt uitvalt moet een ander snel kunnen invallen), herinrichting en een 
eerste werkplekaanpak op kantoor, assortiment museumcafé gelijk stellen aan theetuin, de 
inkoop efficiënter doen, aanstellen van een directiesecretaresse, het benoemen van een vrijwil-
liger ICT, het verbeteren van de klimaatmetingen in de verschillende ruimtes, het aanstellen van 
een receptioniste voor avondopeningen, het actualiseren van het beleidsplan en andere basis-
documenten, verjonging van het bestuur enzovoort, enzovoort.  
Het spreekt voor zich dat veel vrijwilligers hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. 
Zonder hun medewerking zou dit alles niet zijn gelukt. De activiteiten op dit gebied worden de 
komende tijd voortgezet.         
 

 
 

Appelboom in de museumtuin 

 
 

Een deel van het dynamisch archief 

 

INGEBRUIKNAME TOUCHESCREEN 
Dankzij de komst van Jan van Herwaarden als vrijwilliger, zijn we een stap dichterbij het profes-
sionaliseren van De Etage gekomen. Daar wordt de komende tijd gewerkt aan het invoegen van 
een groot touchscreen, die voor een deel de huidige beamer gaat vervangen. Op dit scherm, 
dat al geruime tijd op installatie staat te wachten, maar waarvoor tot nu toe geen tijd was, zijn 
de kleuren en de algemene kwaliteit van hetgeen er wordt getoond vele malen beter dan op het 
bestaande scherm. Bovendien is de screen optimaal in te zetten bij presentaties. De screen is 
destijds aangekocht dankzij een bijdrage van de Rabobank Merwestroom.  
  

PROJECT MUSEUMTUIN  
Elke week zijn er vrijwilligers actief in de grote museumtuin. Periodiek worden er grotere sei-
zoensklussen geklaard. Maar de tuin is een natuurelement en natuur heeft nu eenmaal de ei-
genaardigheid – of eigenwijzigheid – om een kant uit te gaan, die niet helemaal past bij de cul-
tuurdrang die in de mens zit. Daarom gaan we de komende tijd aandacht schenken aan de 
museumtuin, om die nog meer bij het museum te betrekken. Om dit goed te kunnen doen is er 
een project van gemaakt en zijn we gestart met het aanvragen van gelden voor de realisatie.  
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NIEUWE WEBSITE  
Het is de bedoeling dat we op 13 september 2018 de nieuwe website gaan lanceren. De afge-
lopen maanden is er op de achtergrond veel werk verzet om tot de bouw van een nieuwe actue-
le site te komen. Dankzij sponsoring van alle hiermee gemoeide kosten door Jambo Media te 
Hardinxveld-Giessendam kunnen we op een professionele wijze en up to date de publiciteit in.   

 
VRIJWILLIGERSVACATURES 
De Koperen Knop heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Het museum is een dynamische 
organisatie waar u veel mensen ontmoet en deel uit maakt van een gezellig team. Op dit mo-
ment zoeken we vooral vrijwilligers voor de educatie (schoolgroepen), kinderfeestjes, depotbe-
heer en suppoosten voor de vaste openingstijden. Maar er zijn ook vacatures in andere func-
ties. Ook zoekt het museum stagiaires en studenten. Inlichtingen bij de directeur: 06-14148618. 
 

 

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 

DIT MUSEUM WORDT MEDE INSTAND GEHOUDEN DOOR DE GOEDE VRIENDEN:  
 

Alert Security  
Aspect ICT 
Blokland Bouwpartners  
Blokland Metaalbewerking  
Gebroeders Blokland  
BMN De Klerk  
De heer J. Boerman 
Boerman Transport  
Van Den Bout Accountancy & Advies 
Schilders Behangers G. van den Bout  
Bouwmeester Watersport  
Schildersbedrijf Den Breejen  
Shipyard Den Breejen 
Buyk Constructies  
Damen Marine Components 
Damen Shipyards Gorinchem 
D.A.P. De Lekstreek 
Advocaten Degenaar,  Hoogendam  
          en Colombijn 
Discom  
Van Dijk Vastgoed  
Garagebedrijf van Dijk  
DRV Accountants 
Dubbeldam Beheer  
Elon Vloer & Interieur 
Van Es Architecten 
Euro-Rijn Beheer  
FlexiVers 
De Giesen Wildeman 
Giessenwind 
Helmink Hoontechniek  
Van den Herik Sliedrecht 
 

 Historische Vereniging  
          Hardinxveld-Giessendam  
Hoek en Blok  
Hollands Werk 
B.M. van Houwelingen  
I.M. Brouwer Industriele  
          Metaalwerken  
Industrial and Marine  
          Diesels Nederland  
Notarispraktijk Interwaert 
Jambo Media  
De Jong's Pijpleidingen  
Veehouderij, Loon & Verhuur- 
          bedrijf Gebr. De Jong 
Restaurant Kampanje  
Kapsalon Hans en Annelise 
          Kamsteeg 
Keukenhof Sliedrecht 
Klimaatservice Holland  
Klop Watersport  
De Koning Aannemingsbedrijf  
Kooiman HR Management & Advies 
D.A.P. De Lekstreek 
Van Leussen van den Broek  
           Notarissen 
Luxaflex Nederland 
Merwede Consultancy  
Bouwmaatschappij Merwestreek  
Van der Meijden Luxury Interiors  
Van Milligen Metselwerken  
Administratie en Advies Moerdijk 
 

 Mostert Bloemen 
Multiman Nederland  
Neptune Marine Services  
Van Noordenne Accountants 
Cafe Olt Ghiessen 
Optima Uitzendburo  
Van der Padt & Partners  
Van der Padt Deuren 
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud  
Peinemann Holding  
Prefunko  
Reijnders Graveertechniek  
Automobielbedrijf Schouten 
Snelle Vliet Touringcars 
Soloan  
Bouwonderneming Stout  
Bureau Tekst en Beeld 
Thuis in Bouwen 
Tienmorgen Advies 
Trabor Gevelprojecten  
Tromp Advies Accountants &  
           Belastingadviseurs 
Gr   afisch Bedrijf Tuijtel  
Verschoor Dames- en Herenmode 
Visser & Smit Hanab  
Van Vliet Sliedrecht 
Vlot Holding  
Cafetaria Wielwijk 
Van Wijngaarden Marineservices  
W.S.B. Solutions  
De Zeeuw Hoveniers  
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Redactie  : Dick de Jong.  
Assistentie  : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen   
Foto’s          :  Alida Ambachtsheer, Hugo Vermeulen, Dick de   
                       Jong 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      
open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur  
           juli en augustus: ook maandag 13.00-17.00 uur               groepen op afspraak    

 
 

 


