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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD
27.03.2019

Voorjaars Bloemenworkshop

Samen een mooi bloemstuk maken

13.04.2019

Proeverij-markt

Genieten van een heleboel lekkers

Een oude foto van de situatie voor de boerderij, waarin nu Museum De Koperen Knop is gevestigd.

EFFE BOMEN

Dick de Jong

Precies een maand terug schreef ik dat het die dag sneeuwde. Dat is nu wel anders. Een graad
of veertien was het vanmiddag. Je merkt dat de natuur moeite begint te krijgen met de hogere
temperaturen dan we in deze tijd gewend zijn. Vlak voor je auto overvliegende eenden, gakkende ganzen, agressieve meerkoeten…
In de museumtuin is de afgelopen tijd heel veel werk verricht. Er ligt een heleboel griendhout
gereed om te worden verwerkt tot een nieuw hord. Dat aan de oostkant van de voorzijde van de
tuin heeft het intussen faliekant begeven. Dus vergt vervanging. Fijn dat je in zo’n geval kunt
rekenen op je mensen. Dat er altijd gereed staan om een helpende hand te bieden. Dat bleek
de afgelopen tijd ook, toen we na teveel jaren van weinig of niets doen eindelijk eens het interieur van het kantorengedeelte hebben aangepakt. We zijn daar trouwens nog volop mee bezig.
En het knapt geweldig op…
Ook het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft gelukkig een zaak van aanhoudende aard. Dat
is nodig, nu er veelal op basis van het bereiken van een bepaalde leeftijd afscheid moet worden
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genomen van mensen die zich al vele jaren met hart en ziel hebben ingezet. Een dergelijk afscheid doet eigenlijk altijd zeer, maar omdat we kunnen terugkijken op een mooie samenwerking, is er ook een fijne kant aan. Dan denken we tegelijk ook aan de mensen die bij ons museum zijn betrokken, maar die een stapje minder moeten doen, omdat ze zijn geconfronteerd met
gezondheidsperikelen. Ook dat vergt aandacht.
De geweldige samenwerking die er is, is feitelijk de oorzaak van het zo succesvol blijven van
De Koperen Knop. Op 20 september 2019 is het dertig jaar geleden dat het museum op een
stampvolle etage werd geopend. Wie had toen kunnen denken dat het succes van de eerste
jaren zo blijvend zou zijn. Inmiddels weten we dat het vooral een kwestie is van aanpakken en
doorpakken. Precies zoals de ondernemende boeren in onze streek dat al vele eeuwen doen.

DE WINTER VAN 2018/19

Veel meer dan met nostalgische gedachten dit plaatje bekijken en een vergadering beleggen over de expositie met als
werktitel ‘schaatsen’, die eind 2019 gaat komen, hebben we weinig van de winter meegemaakt.

MUSEUMNIEUWS
MODE IN ZWART WIT
Goede wijn behoeft geen krans… Dat geldt zeker ook
voor deze expositie. Als we straks gaan evalueren en
terugkijken, dan zullen we alleen maar positief kunnen zijn en stellen dat dit soort exposities minstens
twee jaar van voorbereiding vergen en dat de publiciteit ook moet bestaan uit advertenties in landelijke
tijdschriften…
Dat vergt een heel andere aanpak dan we tot nu toe
gewend waren. En we zijn al zo professioneel. Toch
moeten we door en de uitdaging pakken die er is
Want de mogelijkheid ligt voor het oprapen; je moet
er alleen nog even voor bukken…
De expositie heeft veel lovende woorden opgeleverd.
En natuurlijk ook een enkele kritische opmerking.
Maar dat laatste komt juist omdat de tentoonstelling
zo goed in elkaar zit.
Modehuis Natan: ontwerp Edoard Vermeulen
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NIEUWE BROCHURES
De laatste tijd is hard gewerkt aan het vernieuwen van al het foldermateriaal. Onderstaand treft
u de Kidsfolder aan.

IN MUSEUM
DE KOPEREN KNOP
Kinderen vinden Museum De Koperen Knop erg leuk. Er is altijd wat te doen en te zien. Er zijn
steeds wisselende exposities en in het voorhuis zie je hoe de mensen vroeger woonden. Ook is
er een grote museumtuin met bijgebouwen. In het museum kun je:








een speurtocht doen
meewerken met de smid
op bezoek komen met je school
over iets uit het museum op school vertellen
met je vriendjes je verjaardag vieren
deelnemen aan kinderworkshops

EXPOSITIE
Welke expositie er is zie je op de website. Bij de meeste exposities is een speurtocht, zijn er
kleurplaten en soms zijn er ook extra activiteiten. Als je meer wil weten kun je altijd een van de
suppoosten (medewerkers) vragen. Die willen je zeker helpen.
MUSEUMINSPECTEUR
HET MUSEUM

=
ontdekken
+
inspecteren
+
prijzen winnen

Je kunt museuminspecteur worden! Op de website van de museuminspecteurs lees
je hier meer over. Gebruik de speciale app of download een inspectierapport. Vul
hem na je bezoek in, geef je score door en maak kans op leuke prijzen! Op de website van de museuminspecteurs kan je ook lezen hoe andere inspecteurs ons museum
vonden.
Binnendams 6
3373 AD Hardinxveld-Giessendam
0184-611366 (reserveringen: 06-12333824)
koperenknop@koperenknop.nl
www.koperenknop.nl

MUSEUM & TUIN
In het museum vind je van alles uit de tijd van vroeger. De mensen sliepen toen in een bedstee.
Gezellig, met gesloten deurtjes of een gordijn, elke nacht in je eigen tentje. Centrale verwarming was er vroeger niet. Er was een grote open haardvuur in de schouw, waar je je kon warmen. Daar werd ook het eten gekookt. Zo zijn er in het museum heel veel dingen te ontdekken,
die vroeger heel anders waren dan nu.
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In de grote tuin achter het museum is van alles te zien over de geschiedenis van de natuur en
een boerenerf, met een boomgaard, grienden, stukjes weiland en veel meer. Tijdens een tuinwandeling kom je veel tegen. Kom het allemaal beleven.

Op ontdekking in het museum.

Helpen bij de smid.

WATERPASPOORT

Het museum doet mee met het project waterpaspoort. Daarin
staan instellingen in Zuid-Holland Zuid, die iets te maken hebben met het water. De Koperen Knop was oorspronkelijk een
waterboerderij en past er daarom helemaal bij. Als je een van
de deelnemende instellingen bezoekt krijg je een stempel en
vanaf vijf stempels maak je kans op een mooie prijs. Leuk om
mee te doen!

In het museum ligt een wassen beeld van Trijntje.

Er zijn digitale informatiezuilen.

MUSEUMBEZOEK MET SCHOOL
LES KRIJGEN IN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
Museum De Koperen Knop doet veel aan historische en culturele educatie. Met je schoolgroep
kun je kiezen uit verschillende lessen over allerlei onderwerpen en voor diverse leeftijdsgroepen. Ook kan er op verzoek een speciale les worden verzorgd, die aansluit bij een project of
thema op school.
De lessen worden ’s morgens ingepland en moeten minstens twee weken van te voren worden
gereserveerd, voor overleg, voorbereiding en aanvullend lesmateriaal.
De Koperen Knop beschikt over goede en moderne audiovisuele apparatuur en een grote ontvangstruimte. De beschikbare vaste programma’s zijn:
Groep 1 t/m 8
Groep 5 & 6
Groep 6
Groep 6 & 7
Brugklas

Een eerste kennismaking met het museum – een basisles over streekgeschiedenis
Wie wat bewaart heeft wat – over oude voorwerpen en het verzamelen ervan
Trijntje I: uniek in geschiedenis – een bijzondere archeologische vondst in de polder
Drie waarden… met je voeten in de aarde – de streekverschillen in Zuid-Holland Zuid
Trijntje II, een oude geschiedenis – een bijzondere vondst heel dichtbij De Koperen Knop

Natuurlijk kan dit ook inclusief een rondleiding door het museum. Als zij gelegenheid hebben
willen de smid of de hoepelmaker wel een demonstratie geven. Er is veel vraag bij de scholen:
wacht niet te lang met aanvragen en reserveren. De kosten worden bepaald door wat je wilt.
Informeer vrijblijvend.
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Les in het museum.

Een speurtocht bij een expositie.

KINDERFEESTJE IN HET MUSEUM
VEEL MOGELIJKHEDEN
Vier in het museum je kinderfeestje. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Je wensen en je
leeftijd zijn hierbij van belang. Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse activiteiten, in
combinatie met een aantal extra’s.
Een feestje duurt ongeveer 2 uur. Kinderfeestjes (en workshops) moeten minstens twee weken
van te voren worden gereserveerd. De kosten van een basiskinderfeestje zijn € 6,50 per kind.
Extra kosten zijn afhankelijk van de invulling. De groep kan bestaan uit minimaal 6 en maximaal
10 kinderen.

Het museum heeft vaste mogelijkheden, zoals een verkleedpartijtje, een rondleiding, een bezoek aan de smid en oudhollandse kinderspelen. Hieraan kunnen verschillende extra’s worden
toegevoegd zoals kinderworkshops.
IDEEËN VOOR KINDERFEESTJES

-

Verkleden als boertje/boerinnetje met fotosessie. Ook
de ouders kunnen zich in historische kleding steken.
De verkleedkist kost € 5,- per groep.
Kinderrondleiding door het museum: over hoe de
mensen vroeger woonden en werkten.
Op bezoek bij de smid om mee te kijken en in de smederij zelf aan de slag te gaan.
Oudhollandse kinderspelen, zoals zaklopen, hoepelen,
blikgooien en steltlopen.

EXTRA TE BOEKEN WORKSHOPS
Er zijn veel kinderworkshop mogelijk. Voorbeelden daarvan zijn:
schilderijtje maken
doosje beschilderen
boekje maken
vilt plakken
collage maken

een map beplakken
tegel beschilderen
schilderen op doek
waxinelichtje maken
staphorster stipwerk

sierschrijven met pen
creatief borduren
spelen met papier
plakken op oude tijdschriften
… en nog veel meer

Een workshop kost € 5,-- per kind, waarbij
eenvoudige materialen inbegrepen zijn.
Een workshop kan naar wens worden
uitgebreid. Informeer vrijblijvend bij het
museum naar de mogelijkheden en bijzonderheden.
In het museum zijn ook regelmatig op woensdagmiddag workshops voor kinderen.
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OVERZICHTSTENTOONSTELLING HENK KLOP
Het museum toont van 2 maart tot en met 6 april 2019 een overzicht van het geschilderde en
getekende oeuvre van de componist en schilder Henk Klop (1946-2017). De tentoonstelling
omvat figuratief werk, zoals landschappen, figuren en portretten. Daarnaast ook abstracte schilderijen en werken op papier. Het is een representatieve keuze uit zijn gehele werkzame leven.

Henk Klop (Hardinxveld 1946) koos voor een opleiding in de muziek, maar heeft tevens van
jongs af aan zijn andere grote passie gevolgd, de schilderkunst. Reeds op zeer jonge leeftijd
schilderde hij landschappen en (zelf-)portretten. Hij volgde zijn opleiding aan conservatoria in
Rotterdam en Parijs en behaalde diverse prijzen, zoals de Prix d’Excelence en de Prix de Virtuosité. Daarna begon voor Henk een zeer succesvolle carrière als componist en uitvoerend musicus. Hij was een veel gevraagd organist, om zijn virtuoze interpretaties en improvisaties fameus in binnen- en buitenland. Zijn beeldend werk heeft hij ondanks de muzikale successen
nooit in de steek gelaten; hij volgde beide talenten.
Het beeldend werk van Henk Klop bevat abstracte composities uit verschillende perioden, maar
is voor een groot deel figuratief. Hij schilderde, tekende en aquarelleerde in een zeer persoonlijke stijl het landschap uit zijn omgeving dat hem zo bijzonder inspireerde, de Alblasserwaard.
Maar ook het rivierlandschap trok hem aan, evenals stillevens, figuren en naakten. Daarnaast
ontwikkelde Henk Klop een geheel eigen manier van portretteren.
Op de tentoonstelling, waar een groot deel van de geëxposeerde werken te koop zijn, wordt
een duidelijk beeld geschetst van het werk van de schilder Henk Klop. Bij de samenstelling van
de tentoonstelling is ernaar gestreefd om, naast de diversiteit, het zeer persoonlijke karakter
van zijn werk te tonen: het beeldend oeuvre van een kunstenaar die heel gedreven, een leven
lang schilderde en ons door deze werken zijn aandachtig geobserveerde en intensief beleefde
wereld toont.
Ook is er tijdens de expositie een publicatie te koop en is er een cd-box verkrijgbaar met een
uitstekend overzicht van de composities en concerten van de musicus Henk Klop.

SCHILDERWORKSHOPS
Het komende voorjaar start het museum met schilderworkshops. Onder leiding van Petra van de Velde vinden
er dagworkshops plaats in de museumtuin. De kosten
hiervan zijn € 70,--, inclusief een luxe lunch en koffie,
thee of fris en een afsluitende borrel.
De data voor het eerste deel van 2019 zijn 16 mei en 5
juni 2019. Als u wilt deelnemen moet u snel zijn, want de
belangstelling is groot en wij willen de groepen niet te
groot maken.
BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 83 VAN FEBRUARI 2019

PAGINA 6

MUSEUM DE KOPEREN KNOP

KINDERWORKSHOPS
Er zijn drie middagen gepland voor museale kinderworkshops:
8 mei 2019: linnen tas stempelen
5 juni 2019: bewaarmap maken
3 juli 2019: schelpenkoord maken
Van 13.30-15.30 uur, vanaf 6 jaar en € 5,kosten inclusief materiaal, limonade en
lekkers. Tweede workshop slechts € 2,50.

VIERING 30-JARIG BESTAAN
Gedurende het hele jaar
zijn er extra activiteiten
die in het teken staan
van het jubileum van De
Koperen Knop. Centraal
daarin staat de maand
september, waarover we
u het volgende kunnen
melden.

MULTICULTURELE MARKT: Op 7 september 2019 is er een gezellige markt op het museumterrein in het kader van het Hagi-festival 2019. Hiervoor worden mensen uit de hele samenleving uitgenodigd om zich te presenteren, hun culturen tot uiting te brengen en hun waren
te koop aan te bieden.

KAMPIOENSCHAP PAPPELELLEN: Het weiland naast de museumtuin zal op 7 september 2019 het toneel zijn van het tweejaarlijkse festijn van pappelellen, waarbij het dit keer
om een wisselbeker zal gaan.

PINTAR RAPIDO - OPENLUCHT SCHILDERSFESTIVAL: Van 10.00 tot 17.00 uur
een groots openlucht schilderfestival, waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit het op een
schilderij zetten van een mooi plekje in Hardinxveld-Giessendam of een ergens in de Alblasserwaard. Iedereen mag deelnemen (vooraf aanmelden is vereist en de eerste zestig aanmelders krijgen een gratis doek (30x40 cm of 50x70 cm), broodjeslunch en consumpties. Deelnemers dingen mee naar een van de vijf prijzen, die door een deskundige jury worden vastgesteld. Aansluitend wordt het werk geëxposeerd in het museum op 19, 20 en 21 september 2019, met prijsuitreiking op zaterdag
om 11.00 uur. In de maanden oktober en
november hangt het werk in de bibliotheek en
verzorgingsinstellingen. Als de weersomstandigheden het buiten schilderen niet toelaten
vindt het evenement plaats in en rond Museum De Koperen Knop in tenten aan de hand
van vooraf door de deelnemers gemaakte
foto’s van de betreffende plekken.

HAPPY KINDERKUNSTENAARS: De eerste weken van september 2019 krijgen de
kinderen de gelegenheid om het jubileum mee te vieren. Zowel individueel als via de scholen
worden de kinderen in Hardinxveld-Giessendam benaderd met de vraag een kunstwerk te maken rond het thema feest. Wat dit wordt en hoe ze dit willen uitvoeren laten we over aan de
kinderen zelf, die een flyer met informatie en voorbeeld-ideeën en een basismodel van het formaat van de ondergrond uitgereikt krijgen. De inzendingen worden beoordeeld door een jury,
die prijzen toekent: prijsuitreiking 21 september 2019 om 11.00 uur. Zo veel mogelijk - in elk
geval de betere - inzendingen worden geëxposeerd in De Koperen Knop (eventueel in het
voorhuis) van 19 t/m 21 september en gaan vervolgens deel uitmaken van het project ‘Langs de
Cultuur’. Voor deelname moeten kinderen zich vooraf aanmelden.
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CULTURE WALKING & BIKING: Er wordt een route gemaakt vanuit De Koperen Knop
door Hardinxveld-Giessendam en terug via Boven-Hardinxveld, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk (rondje Giessenburg). Die loopt zoveel mogelijk langs beelden, monumentale
panden en markante gebouwen en plekken.
Er komt een beschrijving bij van wat onderweg te zien is. Bovendien wordt aan mensen
aan de route gevraagd of ze in oktober 2019
‘iets van ruimte’ beschikbaar willen stellen
voor een stukje expositie van de kidskunst:
een soort open atelierroute in de tuin, een
schuurtje, een portiek, een raam e.d. Daarnaast mogen de bewoners ook zelf iets leuks
en bijzonders neerzetten.
De kunstacties worden samen met de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam uitgevoerd, die in 2019 ook feest viert, het 40-jarig bestaan.

GEMEENTEVLAG
De vlag van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is weer volop verkrijgbaar in het museum.
De vaste prijs voor een normaal formaat is € 17,50. Nieuw is dat er ook een groter formaat kan
worden besteld, namelijk van 150 x 225 cm. Deze grotere vlag kost € 67,50 per stuk.

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
DE STICHTERS EN WELDOENERS ZIJN
Jan Boerman
Kommer Damen
Ad van Herk
Andries de Kok
Huib de Kok

1988 - 2003
1988 - heden
2003 - heden
1988 - heden
1988 – 1993

Gerrit van Noordenne
Balt van der Padt
Janny van der Padt
Jan Timmer
Jan van Vliet
Marc Vogel

1988 – heden
1993 - 2005
2005 - heden
1988 - heden
1988 - heden
1988 – heden

HET MUSEUM WORDT MEDE IN STAND GEHOUDEN DOOR DE GOEDE VRIENDEN:
Alert Security
Aspect ICT
Blokland Bouwpartners
Blokland Metaalbewerking
Gebroeders Blokland
BMN De Klerk
Boerman Transport
G. van den Bout & Zn Schilderwerken
Van Den Bout Accountancy & Advies
Bouwmeester Watersport
Den Breejen Shipyard
Buyk Constructies
Damen Marine Components
Damen Shipyards Gorinchem
D.A.P. De Lekstreek
DHC Advocaten
Garagebedrijf van Dijk
Van Dijk Vastgoed
DRV Accountants & Adviseurs
Dubbeldam Groep
Elon Vloer & Interieur
Van Es Architecten
FlexiVers
Restaurant de Gieser Wildeman
Giessenwind
Helmink Hoontechniek
Van den Herik Sliedrecht

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Hoek en Blok
Hollands Werk
Aannemingsbedrijf B. M. van Houwelingen
I.M. Brouwer Industriële Metaalwerken
Industrial and Marine Diesels Nederland
Notarispraktijk Interwaert
Jambo Media
De Jong's Pijpleidingen
Loon- & Verhuurbedrijf Gebr. De Jong
Restaurant Kampanje
Kapsalon Kamsteeg
Keukenhof Sliedrecht
Klimaatservice Holland
Klop Watersport
De Koning Aannemingsbedrijf
Kooiman HR Management & Advies
Van Leussen van den Broek Notarissen
Luxaflex Nederland
Banketbakkerij Merba
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 Tekstwerk
Thuis in Bouwen
Tienmorgen Advies
Trabor Gevelprojecten
Tromp Advies Accountants Belastingadviseurs
Grafisch Bedrijf Tuijtel
Verschoor Dames- en Herenmode
Visser & Smit Hanab
Van Vliet Sliedrecht
Vlot Holding
Cafetaria Wielwijk
Van Wijngaarden Marine Services
W.S.B. Solutions

COLOFON:
Redactie
: Dick de Jong.
Assistentie : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen
Foto’s
: Alida Ambachtsheer, Greet Faro, Ewoud Klop,
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.

BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 83 VAN FEBRUARI 2019

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
groepen op afspraak - informeer naar de mogelijke bezoekarrangementen
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