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Zowel Het Kinderboek als de kerstman zijn voorbij.  

INLEIDING  
De kerstdagen 2020 liggen intussen achter ons. En ook de jaarwisseling 2020/21 hebben we 
achter de rug. Het was in allebei de gevallen anders dan in andere jaren. Voor Museum De 
Koperen Knop staat er een bijzondere periode voor de deur: onderhouden, schoonmaken en 
alles wat we daarbij tegen komen. En gevreesd wordt dat dit laatste veel zal zijn. Veel vrijwil-
ligers hebben zich aangemeld, er is gepland en vanaf maandag 4 januari gaan we aan de slag.  
‘Dicht en schoon’ staat eer boven aan deze nieuwsflits. Dat verwijst naar het schoon en dicht-
houden van met name een alleenstaand iemand in vroeger tijd. Naar iemand uit de familie of 
de buurt, die de alleenstaande onderhield.     

 

 VOORNEMENS  
 Het is een oude traditie om aan 

het begin van een nieuw jaar 
goede voornemens te hebben. 
Dat geldt niet minder voor het 
museum. Onze voornemens 
betreffen vooral de publiciteit. 

 

Vanaf nu wordt van alles wat in het museum gebeurt een 
foto gemaakt. Iedereen die een mobieltje heeft waarmede 
foto's kunnen worden gemaakt doet daar aan mee. En als 
een mobieltje ontbreekt liggen er in het museum enkele 
handige cameraatjes gereed. Het gaat vooral ook (of juist) 
om foto’s van alledaagse dingen. En al deze foto’s zijn  be-
doeld voor een nog betere publiciteitsfunctie.  

MEER VRIJWILLIGERS 
Een andere is de vervulling van vacatures, 
zeker op functies waar zogenaamde een-
pitters functioneren. Maar ook op andere 
gebieden. Misschien iets voor u of ie-
mand uit uw omgeving. Laat eens iets 
horen of kom praten.         

 

 NOU,  
 NOG  
 EEN  
 KEER  

DAN… 

  

Het heeft even mogen 
duren, maar uiteinde-
lijk zijn deze twee hier 
afgebeelde oudjes het 
land weer uit… Wij 
gaan ons richten op 
een boeiend nieuw 
jaar.                    

 

VERNIEUWING  
Zaken die in het nieuwe jaar aandacht 
gaan krijgen zijn: GROEPSARRANGEMEN-
TEN: een wat kleinere keuze met meer 
uitbesteding aan cateraars, waarbij de 
museale functie voorop staat. De PR-
FUNCTIE van het museum gaat anders 
aangepakt worden, omdat constant aan 
de weg timmeren moet om publiek te 
trekken. Er gaat gewerkt worden aan een 
DIGITALE MUSEUMCOLLECTIE, waarbij 
foto’s en informatie over voorwerpen op 
de website komt te staan. Daarnaast 
komen er in februari aanstaan-     

 

 
 

de INSTRUCTIEVE BIJEENKOMSTEN voor iedereen 
die gedurende de dagelijkse openingstijden aan-
wezig is. Die zijn bedoeld om een eenheid te cre-
eren in ons aller handelen en om de organisatie 
nog sterker te maken dan deze al is. Het doel van 
dit alles is het TOEKOMST-PROEF maken van het 
museum in een veranderende samenleving. 

JAN BOERMAN OVERLEDEN 
Zondag 27 december 2020 overleed Jan 
Boerman. Jan was destijds een van de 
acht eigenaren van De Koperen Knop. 
Deze acht kochten het totale onroerend 
goed gezamenlijk aan, lieten het ver-
bouwen en stelden het vervolgens om 
niet in gebruik als museum aan de regi-
onale samenleving. Jan bereikte de 
leeftijd van 90 jaar. We blijven hem 
herinneren als een blijmoedig man, die 
het een eer vond om een bijdrage te 
leveren aan de cultuurhistorie van de 
streek.    
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RUBRIEK 
MET 
DOE-

DINGEN: 
OM EVEN 

UIT DE 
SLEUR TE 
ZIJN VAN 

ALLE 
DAGEN 
THUIS 

DIT ZIJN ALLEN DIE ZICH HEBBEN OPGEGEVEN VOOR DE EXTRA ACTIVITEITEN… 
Annemarie van Houwelingen  
André van de Heerik 
Bas van de Minkelis 
Cobi van Dijk 
Corien van der Giessen 
Coby van Wijngaarden 
Corrie van de MInkelis 
Dick Naafs 
Daaf van Wijngaarden 
Greet Faro 

Gentia Steverink 
Hugo Vermeulen 
Ingrid Broer 
Ineke de Leeuwerk 
Ig Vermeulen 
Jaap Honkoop 
Jacoline Molendijk 
Jos van de Minkelis 
Jopie van Rossum 
Janie Tromp 

Liesbeth Leenman 
Marion Dammers 
Maja Kazen 
Margriet Koorevaar 
Marian van Wijngaarden 
Piet Korevaar 
Riekie Muis 
Wim Versluis 
Arie de Jager 
Ada van der Knaap 

Hanny Schouten 
Alma Broekmeulen 
Anja Rietveld 
Aart van Dijk 
Hans Hamerpagt 
Johanna Vermeij 
Klaas Blokland 
Margret de Ruyter 
Monique Vlot 
Rike Dankers 

Teuny Bakker 
Trudy Dijkshoorn 
Wil Klop 
Yolande Brands 
Anne-Marie Verhagen 
 
Alida Ambachtsheer 
heeft de totale leiding, 
daarbij geassisteerd 
door Dick de Jong 

Dus deze keer gaat het 
juist niet om ‘alle dagen 
thuis’, maar om werk in 
het museum.  
De naleving van de 
coronamaatregelen 
wordt in de gaten ge-
houden.  

 

De winnaars van SPEUR-
TOCHT Het Kinderboek 
zijn: Emily Duijzer (Slie-

drecht), Femke de Jong 
(Cuijk) en Esmée Waalboer 
(Sliedrecht). Ze hebben hun 
prijs inmiddels ontvangen.  

 
 

Het is winter… 

VANUIT EEN TIJDELIJK 
GESLOTEN MUSEUM: 

 

EEN GOED EN VOORAL 
GEZOND 2021 

 

SAMEN HOPEN WE OP 
ANDERE, BETERE TIJDEN 

Hier blijven we nog wel even last van houden…  
 

 
 

 

QUOTE: Wie zijn talenten slechts beschouwt als een gave en niet als een opgave, verdient ze niet! 
 

SAMENSTELLING: Dick de Jong ı m.m.v. Anne-Marie Verhagen en Alida Ambachtsheer ı Binnendams 6 ı 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam ı 0184-611366 ı www.koperenknop.koperenknop.nl 
 

http://www.koperenknop.koperenknop.nl/
https://nl.vivara.com/50FP-AOB5-8KN53-7HI3Z-1/c.aspx

