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ACTIVITEITEN – vanwege covid-19 voorlopig alleen voor de kids
Nog tot en met 19 september 2020:
 Detectivespel door het museum en de bijgebouwen.
 Een kunstvoorwerp van afval knutselen in de knutseltent.
 De speurtocht van de expositie Spannende Troep (en er zijn ook nog algemene speurtochten).
Ingaande 26 september 2020 is er de expositie Het Kinderboek, met veel extra’s; zie verderop.

EFFE BOMEN

Dick de Jong

De zomer van 2020 zal de geschiedenis ingaan als bijzonder. Zoals heel 2020 achteraf een juk
met zich zal meedragen. De vakantie naar het nabije buitenland werd een vakantie van schrijven. Bij elk terras, elke eetgelegenheid en elk verblijfsadres. Dat kon pas worden betreden als
er een papiertje was ingevuld: naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer. Simpelweg
omdat er iets gaande is, waarvan we hopen dat we binnenkort kunnen zeggen ‘was’. Maar
voorlopig nog even niet. En dan was er de warmte. Oude hitterecords sneuvelden dag aan dag.
Toch zijn er mensen die vinden dat het opwarmen van de aarde wel meevalt. Overigens merken we dat nu alleen nog aan de extreme temperaturen. Binnen afzienbare tijd wordt de situatie wellicht ernstiger. In elk geval is het duidelijk dat gewoon blijven doen, zonder rekening te
houden met opvallende veranderingen, niet meer kan. Gelukkig leerden we van huis uit: Doe
maar gewoon; dan doe je gek genoeg.
Foto’s van de
zeer succesvolle
en bijzondere
expositie Spannende Troep:

links:
de knutseltent.
rechts:
de vogelboom.

WAT STAAT MUSEA IN 2021 TE WACHTEN
Of het nu gaat om kunst of cultuurhistorie, beide hebben last van corona. 2020 was in veel opzichten een verloren jaar. Reden waarom musea zich beraden op maatregelen voor 2021, omdat duidelijk is dat de meeste vanwege de coronacrisis met negatieve cijfers het nieuwe jaar
ingaan. In NRC van 5 augustus 2020 stond een artikel hierover, van de hand van Toef Jaeger.
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Natuurhistorisch Museum Noord-Brabant

Wie naar Friesland gaat om het Beerenburger
Museum te bezoeken, komt voor een dichte
deur te staan. Het museum is voor onbepaalde
tijd gesloten – het lot dat veel kleine musea
treft. Al twee keer luidde de Museumvereniging de noodklok: musea die vooral op vrijwilligers draaien, geen rijkssubsidie hebben, jaarlijks minder dan 40.000 bezoekers krijgen of
die te klein zijn voor de anderhalvemeter maatregelen, hebben het extra zwaar. Een op de vier
wordt met sluiting bedreigd. In Amsterdam sluit het Klederdrachtmuseum. Al eerder het Tassenmuseum. De anderhalvemeter maatregel kan niet worden gerealiseerd, dus zijn er geen
mogelijkheid voor inkomsten meer.
Het Polderhuis Museum in Westkapelle loopt bijna 40 procent omzet mis. Niet alleen door minder bezoekers, ook door de tegenvallende horeca- en museumwinkelopbrengsten. Doordat er
minder vrijwilligers zijn, is het woekeren met personeel en intussen moet er ondanks de teruggelopen inkomsten wel iemand extra ingehuurd worden om het museum extra schoon te maken. Dit alles klinkt Museum De Koperen Knop heel bekend in de oren.
En dan zijn er nog de kosten om je museum ‘coronaproof’ te maken. Het Natuurmuseum Brabant was daaraan € 30.000 kwijt. Daar liet men wanden plaatsen om ruimtes van elkaar te
scheiden en schafte extra objecten aan, zodat er elke keer genoeg spullen zijn om te gebruiken
wanneer andere objecten worden schoongemaakt. Materialen die gebruikt zijn, moeten direct
worden schoongemaakt. Hier even geen rondleidingen is het gebrek aan vrijwilligers en de vereiste afstand een probleem. Ook dit museum heeft een inkomstendaling van zo’n 40 procent. Er
zal op kosten moeten worden bespaard, terwijl het opgebouwde vermogen, nodig voor investeringen in de toekomst, vervliegt. Activiteiten om meer inkomsten te genereren, kunnen nu niet.
Veel musea realiseren zich dat 2021 een jaar wordt van forse aanpassingen. Vake komen de
meeste bezoekers in de zomer van 2020 uit de regio en zijn gemiddeld jonger dan voor de coronatijd. Voor de komende tijd moet het museum aanpassingen en bezuinigingen overwegen.
Een aantal gaat omvallen en die het wel gaat lukken om overeind te blijven moeten overwegen
kleinere tentoonstellingen te maken. Waarmee de vicieuze cirkel rond is…
Bij De Koperen Knop gaan we het zoeken in een andere betere kwaliteit; die moet buitengewoon opvallend goed zijn, want
anders komt er straks niemand meer. Bezoekers trekken met
goede tentoonstellingen en extra elementen daarin. Met elkaar
moeten we zorgen dat corona geen al te pittige aanslag doet
op de totale cultuur. Wij in De Koperen Knop gaan met elkaar
ons uiterste best doen om te laten zien hoe het ook kan. En
eerlijk gezegde is dat best een mooie uitdaging.

BIJZONDER
INLEIDING
Vanaf deze editie van Beknopt zult u met regelmaat een soort column aantreffen aan de hand
van iets bijzonders of opvallends uit een krant of een tijdschrift.
BELLEN OP DE FIETS
Eind augustus 2020 kopte AD Rivierenland; ‘Bellen op de
fiets beboet’. Een krantenkop die je een paar keer moet lezen
wil duidelijk zijn waar het om gaat. Zeker als je niet gewend
bent om al fietsend tegen anderen te praten via je mobiele
telefoon. In eerste instantie denk je bij de combinatie fiets en
bellen aan een fietsbel. En laat nu juist het niet aanwezig zijn
van zo’n apparaat ook een reden zijn om te worden beboet.
Dus een bel op de fiets hoort wel, maar bellen op de fiets
niet. Dan schroef je toch gewoon meerdere fietsbellen op je
stuur? Kun je nog eens wisselen van ‘ringtone’.
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GEDICHT & VOORWERP
Een theepot op de oude Drentse keukentafel
zei brommend: houd jij nou eens je wafel.
Daarbij sprak ze tegen de rood email ketel aan,
waarvan net de snerpende fluit was gegaan.
Ik kan me op mijn taak niet goed concentreren
door al die door jouw genoemde leeuwen en beren
giet ik telkens op het schoteltje een hele scheut
en dat is verre van prettig voor een theeleut.
Dat komt door het uit jou voortkomende geluid:
slechts een onvriendelijk nijdig gesis en gefluit.
En dan nog die opvallende vuurrode kleur
dat is vragen om moeilijkheden en veel gezeur.
Eduard

DE CANON VAN NEDERLAND
INLEIDING
In de vorige uitgave is uitgebreid aandacht besteed aan de actualisatie van de Canon, waarbij
‘ons eigen’ Trijntje een premature rol speelt. In dit artikel, dat is gebaseerd op een kranteninterview met commissievoorzitter en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht James Kennedy, gaat het meer om ‘het waarom’ van de actualisatie.
VERVANGING
Een op de vijf vensters is vervangen. De
nieuwe Canon is geen heruitvinding van de
Nederlandse geschiedenis. Adieu Floris V,
Karel V, de Republiek, de Grachtengordel,
Buitenhuizen, de Stijl, Crisisjaren, Willem
Drees, Veelkleurig Nederland en de Gasbel.
Welkom Trijntje, Jeroen Bosch, Maria van
Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara
Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, de
Gastarbeiders, Kolen en Gas en het Oranjegevoel. De eerste Canon zag in 2006 het levenslicht
en de regering had in 2019 bij monde van Minister van Engelshoven (Onderwijs) om een herijking gevraagd. Met extra aandacht voor ‘de zwarte bladzijden’ uit de Nederlandse geschiedenis. De Tweede Kamer besloot echter dat die nadruk ongewenst was. De commissie heeft hoe
dan ook flink ingegrepen. In de herziene canon zijn maar liefst tien van de vijftig vensters vervangen; alle andere vensters zijn grondig herschreven. De samenstellers hopen dat de aangepaste canon – die de naam ‘Open vensters voor onze tijd’ draagt – op deze manier een goed
zicht biedt op de ‘meerstemmigheid’ van het verleden.
Tweederde van de leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool gebruikt hem bij geschiedenislessen. Binnen het voorgezet onderwijs worden deze iets minder benut. De meeste docenten daar vond een herijking nodig, door onder meer ‘het grote aandeel witte mannen en een
vermeende politieke lading’.
De herijking vergde tien voltallige bijeenkomsten en tal van vergaderingen met deelcommissies.
TRIJNTJE
TRIJNTJE

De eerste bewoners van de Nederlandse delta
wonen niet op een vaste plaats, maar trekken
van plek naar plek. Ze jagen, vissen en verzamelen vruchten, noten en zaden. De winter
brengen ze door in een vast kamp op een
veilige plek. Op de plaats waar ooit zo’n nederzetting was, is in 1997 het skelet van jagerverzamelaar Trijntje opgegraven.

5.500 v chr - jager- verzamelaars

NRC 22.06.2020
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DE HERKOMST VAN DE GAPER
INLEIDING
Eerder dit jaar werden we opgeschrikt door berichten over het verwijderen van een gaper van
een gevel, omdat ‘dit niet meer zou kunnen’. Weer een stuk cultuurhistorie naar de gloria, omdat de mensheid anno 2020 geen kennis meer draagt van ons verleden. Niet alleen jammer,
ook ernstig, want waar gaat dit eindigen? Met een nieuwe beeldenstorm, hebben we al gemerkt. En, misschien wel meer… Zorgwekkend!
DE TELEGRAAF
Op 22 augustus 1942 verscheen een artikel in De Telegraaf. Hierin worden verschillende verklaringen voor de rol van de gaper genoemd. Maar in feite gaat het er alleen maar om de goegemeente te vertellen, dat op dat adres pillen en likkepotjes verkrijgbaar zijn. Op enig moment
was hun functie antiek, wat voor de Haarlemmer A.J.M. van Os aanleiding was om ze te gaan
collectioneren, die liefst 40 van die hun tong uitstekende koppen heeft verzameld. Intussen is er
een apothekersmuseum, waar een mooie collectie te vinden is.

GAPERS
Een gaper deed dienst als uitgangbord van apothekers, om klanten te trekken, maar tevens als
kwaliteitsaanduiding voor de winkel. Aanvankelijk werd dit uithangteken op de luifel gezet, maar
e
vanaf de 17 eeuw steeds vaker aan de gevel bevestigd, met name in Amsterdam. De mond
van de gaper staat niet open om te gapen, maar om een medicijn in te nemen. De grimas van
veel gapers is te verklaren doordat het medicijn vies smaakt, althans volgens de heersende
opvatting. Recent onderzoek door Peter van den Hooff geeft als verklaring voor de open mond
en de grimas dat dit duidt op verbazing over de veelheid aan bijzondere producten in de winkel.
HUISNUMMERS
Ook is de gaper van oorsprong niet direct verbonden met de apotheek. De gaper had eerder
dezelfde functie als de pas veel later geïntroduceerde huisnummers (later ook naambordjes),
namelijk laten zien wie in een pand woonde of werkte. Dergelijke uithangtekens kwamen vroeger in elke straat voor, waar zich neringdoenden bevonden. Zo zijn gapers beschreven op gevels van zeer diverse winkels en ateliers, niet alleen bij apothekers. Waarom gapers verbonden
raakten met apothekers en drogisterijen is niet bekend.
EXOTISCH
e
In de 17 eeuw zien we interesse voor Turkse mode en ook japonnerie en chinoiserie hebben
als inspiratiebron voor exotische gapers gediend.
De zuidelijke of exotische afkomst van de gaper
staat symbool voor de herkomst van de ingrediënten van de medicijnen. Er werd met tal van landen
in Azië en Afrika handel gedreven door WestEuropeanen, die daar allerlei tot dan toe onbekende specerijen ontdekten en mee naar huis namen.
Daar werden de specerijen gedroogd en verkocht
door een drogist. Zo slaat de voorkomende tulband
op de werkzaamheid van de Oosterse geneeskunst. We kennen ook gapers in uniform, zoals
brandweer, politie of soldaat.
Deze kwamen in zwang in de tweede helft van de
e
19 eeuw, op het moment dat het gezag van de
overheid op de verkoop van geneesmiddelen werd
uitgebreid. Ook de gaper als Romein komt voor.
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MUZELMAN EN MOOR
Enkele veel voorkomende vormen betreffen de zogenaamde muzelman, de moor en de zieke,
meer zeldzaam zijn de nar, de gezagsdrager en de Romein. De meeste gapers dragen een
e
tulband, een grote snor of ringbaard en hebben een getinte huid. De muzelman is 19 eeuws,
die mogelijk is geïnspireerd op de Turken, die in die tijd opium produceerden als belangrijk
component voor geneesmiddelen.
Aan de muzelman verwant is de zogenaamde moor. Gapers met een tulband, gouden oorbellen
en een nóg donkerder huid. De drogisterijen waarvan zij de gevel sierden, hadden soms namen
als ‘De Moriaan’. Dit type gaper is te danken aan de ontmoetingen van de zeelieden van de
Oost Indische en West Indische Compagnieën tijdens hun verre tochten.
Met dank aan Roseline Kustner en anderen.

POFFERTJES
In sommige steden en dorpen mag het weer: de kermis. Vaak in aangepaste vorm, op een andere plek of met minder attracties. Maar de poffertjeskraam zal er zeker staan. Want poffertjes
eet je niet elke dag, het hoort bij kermissen, en andere speciale gelegenheden.
Over de oorsprong van deze volgens sommigen puur Nederlandse lekkernij lopen de meningen
uiteen. Er wordt vaak verondersteld dat de Fransen de eer toekomt de eerste poffertjes te hebben gebakken. Napoleon had ten behoeve van het leger beslag gelegd op het tarwe meel, vandaar dat er in kloosters werd geëxperimenteerd met een mengsel van tarwe- en boekweitmeel.
Via via kwam het recept in de Lage Landen terecht. Maar poffertjes werden al gegeten vóór de
Franse Tijd. Dus claimen anderen dat de uitvinders van de poffertjes Hollandse kloosterbroeders waren. Alleen werden ze toen ‘Broedertjes’, ‘Bollebuizen’ of ‘Bollebuikjes’ genoemd. Ze
werden al rond 1720 op kermissen verkocht door ‘mooie meisjes in klederdracht’. Zeker is in
ieder geval dat het eerste gedrukte recept te vinden is in ‘De volmaakte Hollandsche Keukenmeid’ uit 1746.
Poffertjes worden traditioneel, net als pannenkoeken en crêpes, zoals gezegd, gemaakt van
beslag bestaande uit tarwe- en boekweitmeel. Dat laatste wordt ook wel gruttemeel genoemd.
Alleen aan het beslag voor poffertjes wordt gist toegevoegd. Dan worden ze gebakken op een
plaat met uithollingen en omgedraaid met een vork vóór ze in het midden al gaar zijn.
e
In de 19 eeuw waren de poffertjes- en wafelkramen groot en luxueus. Heel bijzonder was wel
dat je er met je vriendin, of wat vrienden een ‘kabinetje’ kon huren, afgeschermd met een gordijn. Omdat je je poffertjes niet droog kon eten nam je er een glaasje punch of sterke drank bij.
Wilde je ‘de problemen van het leven’ eens met anderen bespreken dan waren er ‘Friezinnetjes’
in klederdracht die wel met jou in het ‘kabinetje’ wilden gaan zitten om zich uitgebreid te laten
tracteren op poffertjes en drank.
We zullen het op onze kermissen moeten doen zonder ‘Friezinnetjes’ (behalve degenen die
rondlopen op de kermis in Friesland). Maar de poffertjes zullen nog lang gegeten worden!

Doe de bloem, het boekweitmeel, het bakpoeder, de
suiker en het zout in een kom en meng deze door
elkaar. Voeg de 2 eieren en 1/3 van de melk toe en klop
het geheel tot een glad geheel, zonder klontjes. Voeg
geleidelijk aan de rest van de melk toe en blijf kloppen.
Meng als laatste de gesmolten boter door het beslag.
Verwarm de poffertjespan op middelhoog vuur voor en
vet deze in met boter. Vul de kuiltjes met beslag. Doe
dit met een lepel of schenk het beslag eerst in een fles,
dan is het gemakkelijk te gieten. Bak de poffertjes tot de
bovenkant gestold is, keer ze om en bak de andere kant
bruin. Serveer de poffertjes (lauw) warm.

BENODIGD
 200 gr bloem
 100 gr boekweitmeel
 2 tl bakpoeder
 1 el suiker
 ½ tl zout
 2 eieren
 450 ml melk
 40 gr boter, gesmolten
 boter, om in te bakken

EXPOSITIE HET KINDERBOEK
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Een boeiende expositie over kinderboeken in alle
soorten en vormen en van uiteenlopende aard.
Natuurlijk met heel veel boeken, maar ook tal van
andere hierbij passende materialen. Dat wordt
plezier voor jong en oud. Kom naar het museum
en geniet van al het moois. Een expositie vol herkenningen en nostalgische herinneringen met
historische en moderne kinderboeken van onder
meer Annie M.G. Schmidt, Arend van Dam, W.G.
van der Hulst, Willemijn de Weerd, Dick Bruna,
Hotze de Roos, Joke van Leeuwen, T. Mateboer,
Paul Biegel, Sjoerd Kuiper, Anne de Vries en nog
heel veel meer schrijvers…
e
Al in de 17 eeuw zijn er speciale prenten en boeken voor kinderen. Ter lering en als illustratie bij
de in die tijd vertelde verhalen. Technische onte
wikkelingen sinds de 19 eeuw maken het drukken
en illustreren van boeken in grote oplagen mogelijk. Dan gaat het kinderboek deel uit maken van
het dagelijkse leven van ouder en kind.
Op de expositie zijn naast de bekende ook heel bijzondere kinderboeken te zien. Van alle gezindten, met prachtige illustraties. Ook literaire kinderboeken, prenten, kinderboekenweekgeschenken (allemaal!), verzamelingen, gedichtenboeken en originele kinderboekillustraties. Centraal staat de kinderboeken-week, in 2020 65 jaar jong. Tijdens de expositie zijn ook kinderboeken te koop (vanaf € 12,50 met zolang de voorraad strekt een gratis kinderboekenweekgeschenk, in samenwerking met Kinderboekenwinkel ‘Ver van Hier’ in Rotterdam. Ook werkt de
plaatselijke Boeksjop Rinnah mee. Extra activiteiten bij de expositie zijn: voorleesmiddagen,
kinderworkshops, een speurtocht en kleurplaten. Ook is er een grote poëziewedstrijd.
Zowel de plaatselijke bibliotheek als de Historische Verenging Hardinxveld-Giessendam zijn bij
deze expositie betrokken en in het gemeentehuis komt weer een kleine tentoonsteling.

ACTIVITEITEN BIJ HET KINDERBOEK
VOORLEESMIDDAGEN

WEDSTRIJD
KINDEREN & POËZIE

woensdag 30 september 2020
zaterdag 3 oktober 2020
woensdag 4 november 2020
telkens van 15.00-16.00 u
organisatie: Wim Versluis
toegang gratis 4 tot 7 jr

Schrijf een gedicht of verhaal
rond het thema EN TOEN.
Inleveren kan tot 31 oktober
2020.
De mooiste en beste inzendingen worden tussentijds aan de
expositie toegevoegd.
Er zijn leuke boekenprijzen te
winnen, waarbij een officiële jury
een keuze maakt.
Zie het speciale formulier op de
website. Je mag ook zelf een
blad papier nemen.
Veel succes!

WORKSHOPS
7 oktober 2020, 21 oktober 2020
en 11 november 2020: creatief
met kinderboeken
14 oktober 2020: handletteren
organisatie: Teuny Bakker
woensdag 13.30-15.30 u
vooraf aanmelden vereist
kosten € 7,50 pp 6 tot 12 jr

START LESSEN OVER TRIJNTJE
Elk jaar verzorgt de educatiegroep speciale lessen over de prehistorie van ons land, waar Trijntje een centrale rol in speelt. Dit jaar zijn we hiermee iets later, omdat we eerst even moesten
afwachten hoe het coronavirus zich ontwikkelde. Inmiddels is afgesproken dat de lessen ingaande oktober weer starten. Deze keer moeten de ouders en begeleiders, die de kinderen
naar het museum brengen echter in het Museumcafé blijven, uiteraard op anderhalve meter
afstand van elkaar. Het zal even wennen zijn.

MIJN METER ROOD
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De laatste expositie van 2020, die tevens het
nieuwe expositiejaar zal gaan inluiden, begint
vorm te krijgen. Het museum zal vooral erg
rood worden. En de aandacht die zo’n kleur
meestentijds oproept is zeker nodig om toch
nog wat bezoek te genereren in dit ‘moeilijke
jaar’.
Intussen weten we in De Koperen Knop dat
werken met een gastconservator heel fijn is,
omdat we diens kennis en kunde kunnen benutten. Echter op het gebied van het leveren
van inspanning is er geen winst mee te behalen. Sterker nog: het vergt meer tijd en energie van de eigen medewerkers, omdat wij
weten wat er kan, hoe we iets gewend zijn en
waar we alles kunnen vinden enzovoort. Dat
zal met zoveel gastconservatoren tegelijkertijd
niet anders zijn. Maar dat maakt het juist ook
weer spannend.
Wij zijn er klaar voor en wij hopen dat u als
publiek datzelfde gevoel krijgt en nieuwsgierig
wordt naar wat er te zien zal zijn. Welkom!

ASSORTIMENT MUSEUMWINKEL
Bij de expositie Spannende Troep was er veel van de
geëxposeerde materialen te koop, terwijl ook de museumwinkel vol stond met veel van de hierbij passende voorwerpen.
In de huidige tijd zijn daardoor de winkelverkopen in
De Koperen Knop niet echt tegengevallen. Elders
waren er (door corona) minder verkopen . U bent nog
tot en met 19 september 2020 welkom voor het huidige assortiment.

DE HEERLIJKE MUSEUMTUIN
Het is op dit moment
genieten in de historische boomgaard achter
het museum. De hoeveelheid appels en peren doen de takken letterlijk breken. Daar zijn
we overigens zelf debet

aan, want begin dit jaar
hebben we een deskundige
gevraagd te snoeien en
vervolgens hebben we de
bomen goed bemest. De
boomgaard krijgt de komende winter een vervolgproject.

WIJ ZOEKEN NIEUWE VRIJWILLIGERS… IETS VOOR U?
In een bruisende onderneming als Museum De Koperen Knop is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Het uittreden van ouderen en het in gang zetten van nieuwe activiteiten vraagt om nieuwe mensen. Werken in cultureel erfgoed geeft altijd voldoening. U heeft in het museum veel
sociale contacten met collega’s en met de bezoekers. Het werken in het museum gebeurt in
een prettige en open werksfeer.
Meer weten over de vele museale functies, kijk dan op de website van De Koperen Knop. Wellicht wilt u dan ook komen meewerken aan de verwezenlijking van een mooie doelstelling. Mogelijk weet u iemand in uw omgeving, die dit wil? Laat het even weten. Een gesprek kost niets:
bel met Alida Ambachtsheer 06-14148618.

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

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

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

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

HET MUSEUM WORDT MEDE IN STAND GEHOUDEN DOOR DE GOEDE VRIENDEN:
Aspect ICT
Blokland Bouwpartners
Blokland Metaalbewerking
Gebroeders Blokland
BMN De Klerk
Boerman Transport
G. van den Bout & Zn Schilderwerken
VanDenBout Accountancy & Advies
Bouwmeester Watersport
Den Breejen Shipyard
I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken
Buyk Constructies
Damen Marine Components
Damen Shipyards Gorinchem
D.A.P. De Lekstreek
DHC Advocaten
DRV Accountants & Adviseurs
Dubbeldam Groep
Garagebedrijf Van Dijk
Van Dijk Vastgoed
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
B.M. van Houwelingen
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
van Noordenne Accountants
Cafe Olt Ghiessen
Optima Uitzendburo
Van der Padt Deuren
Van der Padt & Partners
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud
Peinemann Holding
Prefunko
Reijnders Graveertechniek
Snelle Vliet Touringcars
Bouwonderneming Stout
Tekstwerk en Co
Thuis in Bouwen
Tienmorgen Advies
Trabor Gevelprojecten
Tromp Advies
Grafisch Bedrijf Tuijtel
Verschoor Dames- en Herenmode
Visser & Smit Hanab
Van Vliet Sliedrecht
Vlot Holding
Cafetaria Wielwijk
W.S.B. Solutions
Van Wijngaarden Marine Services

COLOFON:
Redactie
: Dick de Jong.
Assistentie : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen
Foto’s
: Alida Ambachtsheer, Suzanne Heijkoop,
Dick de Jong, Ewoud Klop 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  ׀aanwezig 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

Van harte welkom in Museum De Koperen Knop: dinsdag t/m vrijdag 13-17 uur en zaterdag 1117 uur. In het museum gelden regels inzake COVID-19. U kunt uw bezoek vooraf reserveren in
de bezoektijdvakken: maandag t/m zaterdag 13.00-14.45 en 15.15-17.00 en zaterdag ook
11.00-12.45 uur. Anders moet u mogelijk even wachten tot er ruimte is. Reserveren: via het
formulier op de website, per mail: reserveringen@koperenknop.nl of bellen met 06-12333824
(maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur).

DE UITSMIJTER

Afgelopen zomer heeft Radio Rijnmond in een
reeks directe uitzendingen aandacht gegeven aan
de recreatiemogelijkheden in de eigen omgeving.
Natuurlijk kreeg ook De Koperen Knop hierbij uitgebreid aandacht.
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