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ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD
t/m 28 sept. 2019

theetuin

open als het weer het toelaat

EXPOSITIE

3 DIMENSIONAAL

een expositie met diepte

05.06 + 03.07.2019

Kinderworkshops

iets leuks & nuttigs maken (zie flyer)

05.06.2019

Workshop schilderen in de museumtuin

verzorgde dag (volgeboekt)

06.06.2019

Lezing Harry Faber Vermeulen

pop-up boeken

07.09.2019

Multiculturele Markt

kennismaken met andere culturen

07.09.2019

Nationaal kampioenschap pappelellen

succesvol oud straatspel

14.09.2019

Pintar Rapido

openlucht schilderfestival

zomer 2019

Kidskunstfestival

kinderen maken een kunstwerk

juli en aug 2019

Kinderspelen

op het erf en in de museumtuin

juli en aug 2019

Detectivespel

spannende speurtocht voor de kids

juli en aug 2019

Extra open

maandag 13.00-17.00 uur

Binnenkort nog even de plint van een stuclaag voorzien en dan is de nieuwe aanwinst een feit.
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EFFE BOMEN

Dick de Jong

Ups en downs kom je overal tegen. Dat merken we ook binnen de museale organisatie. Soms
valt iets tegen, maar meestal gaat het vaak beter dan je had verwacht. Dat maakt het juist zo
boeiend. Iets dat je niet in de hand hebt… Onbekendheid speelt hierbij veelal een rol.
De mens is een kuddedier, waarbij de een de ander naloopt. Als er bijvoorbeeld nog niemand
op het theetuinterras zit, zie je dat mensen twijfelen. Maar als er al wat stoelen bezet zijn, is
voor je het weet het hele terras vol. Dat heeft te maken met beweging. Als er ergens beweging
in zit gaat het goed. Dat geldt overal. Zelfs in je personeelsbestand. Een personeelsverloop
zoals in Museum De Koperen Knop geeft aan dat het museum zich ontwikkelt. Dat het groeit.
Dat het inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, dat zit wel goed!

ZEVENBLAD of TUINMANSVERDRIET
Overal in de tuin kom je het weer tegen: zevenblad. De
officiële naam is Aegopodium podagraria. Een vaste

plant uit de schermbloemenfamilie. De plant groeit op
beschaduwde plaatsen in heggen, tuinen, wegbermen en akkerranden, op vochtige of bemeste grond.
De plant wordt ook wel hanenpoot of tuinmansverdriet genoemd. De holle gegroefde stengels zorgen
ervoor dat de plant 60 tot 90 cm hoog wordt. De plant
heeft kruipende, ondergrondse uit- lopers en wordt
beschouwd als een lastig onkruid, omdat de wortelstok makkelijk afbreekt en dus moeilijk te verwijderen
is. De bladeren zijn onder aan de stengel zeventallig
(vandaar de naam) en hebben drie blaadjes bovenaan en twee maal twee blaadjes onderaan het blad.
Ze hebben een bladsteel met een buikige schede. Hoger aan de stengel zijn de bladeren
vaak vijftallig. Zevenblad bloeit met een samengesteld scherm met twaalf tot twintig stralen
zonder omwindsels. De bloeitijd is van mei tot augustus. De bloempjes zijn meestal wit,
maar soms enigszins roze en hebben een doorsnede van 1 mm. Er zijn vijf kroonblaadjes
met naar binnen gekrulde punten.
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Zevenblad draagt een eivormig, geribd vruchtje van 4 mm lang, waarvan de blijvende stijlen teruggeslagen zijn en de ribben weinig uitsteken.
Zevenblad bevat vitamine C, caroteen en kalium, calcium, magnesium, kiezelzuur. Zevenblad is eetbaar, de bladeren kunnen bereid worden als spinazie. Gedroogd smaakt het
naar peterselie.
In de volksgeneeskunde gebruikte men zevenblad bij de behandeling van jicht en reuma.
Ook tegen hoest en verkoudheid is het een goede remedie. Omslagen van gekneusde bladeren van zevenblad werken pijnstillend op pijnlijke gewrichten.

ZEVENBLADPESTO
Van die lastige woekeraar kun je niet alleen een naar spinazie smakende groente maken, maar
het is ook uitermate geschikt voor pesto:
INGREDITIËNTEN:

BEREIDING:

2 handenvol zevenblad (of iets
meer)
4 tenen knoflook
peper en zout naar smaak
50 g walnoten of pijnboompitten
100 g Parmezaanse kaas
150 ml olijfolie

Scheur de blaadjes van het zevenblad eerst in stukjes.
Doe alles in een mixkom en maak
het geheel fijn met een staafmixer.
Doe het in een schoongemaakt
potje. Heel lekker op een stukje
brood.

MUSEUMNIEUWS
KINDERWORKSHOP TAS STEMPELEN
8 mei jl. was het
op De Etage een
hele drukte. Voor
de eerste van de
geplande kinderworkshops waren
er voldoende aanmeldingen om dit
te laten doorgaan.
Het resultaat was:
gelukkige kids en
dankbare moederdag-moeders.
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MUSEUMSHOP
De museumshop is
een vast onderdeel
van het museum
geworden. Voor wie
regelmatig komt,
heeft kunnen ervaren dat er telkens
nieuwe producten
te koop zijn.
Streekproducten,
algemene zaken,
iets voor kinderen
en als het even kan
ook iets van een
expositie. Veel bezoekers vinden het
leuk om iets mee
naar huis te nemen.

BLIK NAAR DE TOEKOMST
In het voorhuis zult u in het vervolg op
subtiele manier iets tegen komen dat
een blik werpt richting toekomst. Op
dit moment vindt u in de rentenierskamer een collage dat aangeeft dat er
dit najaar een grootste expositie is
rondom het eeuwfeest van de plaatselijke gymnastiekvereniging OKK. Deze
tentoonstelling is een van de vele
onderdelen van de viering van het
honderdjarige bestaan van de vereniging.
Mooi dat op deze manier een samenwerking plaatsvindt met een lokale
organisatie. Die samenwerkingen zijn
er overigens veel meer. Vorig jaar nog
de expositie Denkend aan Holland,
samen met Den Hâneker.

GEMEENTEVLAG
De vlag van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is nog volop verkrijgbaar in het museum.
De vaste prijs voor een normaal formaat (100 x 150 cm) is € 17,50. Een groter formaat (150 x
225 cm) kan worden besteld. Deze grotere vlag kost € 67,50 per stuk.

ONS EIGEN JUBILEUM
Op 20 september 1989 kwam de minister van WVC, de heer mr. L.C. Brinkman, naar Binnendams om Museum De Koperen Knop officieel te openen. Dat was een hele gebeurtenis en menigeen vroeg zich toen af of dit allemaal stand kon houden. Ergens aan beginnen is een ding.
Het volhouden is wat anders. Naast de bemoedigende woorden van anderen, waren er ook
enkele mensen, die dat nadrukkelijk opmerkten.
Het is inmiddels 2019 en we kunnen niet zonder trots achterom kijken. Even rust nemen om
een moment van voldoening te ervaren. Dat mag en dat moet! Want het ging natuurlijk niet
allemaal vanzelf. Er was heel wat inspanning nodig om nu hier te zijn aangeland. En, als het
aan uw bestuur ligt: wij gaan door. Net als u allemaal, die dit leest. Niet achterover leunen, maar
doorpakken!
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Nieuw gerij achter het museum
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TAAK- EN WERKBESCHRIJVINGEN
In een organisatie als de onze is het goed dat er goede beschrijvingen komen van alle werkzaamheden en taken. Niet te uitgebreid, maar wel zo dat iemand anders in staat is om als dat
moet een taak zo over te kunnen nemen. Een belangrijke eerste aanzet hiertoe heeft Joop de
Bruin voor zijn rekening genomen. Dit werk is intussen overgenomen door iemand met dezelfde
achternaam, maar geen familie: Frans de Bruin. Iemand die in zijn dagelijks werk met deze
materie veel te maken heeft en dus precies weet wat van belang is om aan het papier toe te
vertrouwen.

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, Ewoud Klop, Dick de Jong e.a.

Binnendams 6 ı 3373 AD Hardinxveld-Giessendam ı 0184-611366
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.

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

MUSEUM DE KOPEREN KNOP bestaat op 20 september 2019 30 JAAR.
Op die dag zijn alle goede vrienden,
vrienden en medewerkers van harte
welkom voor een feestelijke borrel.

Noteer alvast datum en tijd: 16.00 - 19.00 uur.
30 JAAR SUCCES
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