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nog gesloten, maar bruisend van de activiteiten… 
 

 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 

 

‘Licht aan het eind van de tunnel’ is een de laatste tijd nogal eens gehoorde uitdrukking. Het 

doelt erop dat er zicht is op een betere situatie in het kader van de corona-pandemie. Waar dat 

op slaat en waar die uitdrukking vandaan komt is duidelijk. Velen zullen met mij herinneringen 

hebben aan kleine kinderen in de auto in een tunnel. Vaak klinkt van dat kind een diepe zucht 

zodra in de verte weer (een puntje) licht te zien is.  

Hierbij speelt de lengte van de tunnel een bepalende rol. De Maastunnel in Rotterdam geeft 

eerder een lichtpuntje te zien in de verte dan de Felbertauerntunnel in het Oostenrijkse Vorarl-

berg (14 km lang). Zo is de tijd dat we door corona worden achtervolgd voor velen ook aan de 

lange kant. Ook voor de museumwereld was 2020 een verloren jaar. 2021 zal niet beter zijn. 

Maar als schrale troost geldt dat we daarin niet alleen staan. En ook is het zo dat we vol goede 

moed de toekomst tegemoet treden. Het gerenoveerde museum staat te popelen om iedereen 

weer te verwelkomen. We kunnen niet wachten…   

 

 

DE GEBOORTE VAN EEN AFFICHE 

 

INLEIDING  
In en om De Koperen Knop gebeurt heel veel werk op de achtergrond. De hoogste tijd om daar 

wat meer aandacht aan te schenken. We beginnen met ‘het’ affiche. Voor elke expositie is er 

een. Aan de totstandkoming van een affiche gaat een heel proces vooraf. Een zakelijk ingesto-

ken proces, waarbij het gaat om het uiteindelijke resultaat. Hier leest u hoe alles gebeurt.  
 

   
 

Zoek de vele verschillen… Zo op het oog ziet u niet veel verschillen. Tel voor de aardigheid eens hoeveel precies en 

geef dit door aan het museum: directiesecretariaat@koperenknop.nl De goede inzenders maken kans op een boek.  
 

Al een aantal jaren worden alle affiches ontworpen door Renate Rijnberg. Met haar bedrijf RR - 

Grafische Vormgeving, Inspirerende Ideeën en Creatieve Concepten, krijgt zij vanuit de Exposi-

tiecommissie het verzoek iets te ontwerpen. Zo’n verzoek gaat soms gepaard met foto- of ander 
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materiaal. Soms alleen met de vraag: ‘heb je een idee?’. Dit contact legt de publiciteitsmede-

werker, die bij alle vergaderingen van die commissie aanwezig is. Deze functionaris weet daar-

door wat er speelt, want hij ontvangt ook alle verslagen en besluitenlijsten van de voorberei-

dingsroepen van exposities. 

Renate gaat aan de slag met een eerste ontwerp. Feitelijk zijn daarbij maar een paar dingen 

belangrijk: is het aantrekkelijk, zegt het voldoende over de expositie en kloppen alle gegevens. 

Deze eerste terugkoppeling gaat meestal gepaard met wat vragen en opmerkingen. Soms is er 

een tweede terugkoppeling. Als het affiche akkoord is krijgt de drukker, in dit geval Grafisch 

Bedrijf Tuijtel, van RR de benodigde gegevens door en gaat het affiche de productie in. Het 

museum hoeft in dit stadium niets meer te doen dan de pakketten met de uiteindelijk gedrukte 

affiches in ontvangst nemen… en verzenden. Daarover leest u meer in de volgende Beknopt.   

 

 

DE OORSPRONG VAN DE NAAM LIEVEHEERSBEESTJE 

 

 
 

INLEIDING  
Lieveheersbeestjes vormen met hun opvallende rode kleur en zwarte stippen een vrolijke aan-

kondiging van de zomer. Tijdens de warme dagen die we enkele weken terug hebben ervaren, 

kwam het beestjes al weer voor. Maar waar komt die bijzondere naam voor dit kleine insect 

toch vandaan?  
 

VLINDER 

‘Pimpampoentje, vlieg over 't groentje, vlieg overal, waar ons lief heertje 't vinden zal’, zongen 

kinderen omstreeks 1900 in Zeeland als er een lieveheersbeestje op hun vinger was geland. 

Vlaamse kinderen maakten ervan: ‘Pimpampole, vlieg over (h)ole, vlieg over al, en zeg waar dat 

mijn zieltje woonen zal.’ De naam pimpampoentje, ook gespeld als piempanpoentje en pim-

paljoentje, is vermoedelijk een variant van papeljoentje, een naam die voor allerlei vliegende 

insecten wordt gebruikt en ontleend is aan het Franse papillon, vlinder.  
 

DEUGNIET 
Het lieveheersbeestje heeft in de Nederlandse dialecten een groot aantal namen. Bijvoor-

beeld kapoentje - een woord dat we vooral kennen uit het bekende sinterklaasliedje. Het gaat 

hier om een en hetzelfde woord. Kapoen betekent 'gecastreerde haan' en 'deugniet'; het woord 

is ontleend aan het Noord-Franse capon, dat ook beide betekenissen kent. Volgens Henk van 

Benthem, die in 1991 het boekje Sint-Nicolaasliederen schreef, verwijst kapoentje in het sinter-

klaaslied naar die tweede betekenis: 'deugniet'. Het lied, dat sinds 1893 bekend is, is geïnspi-

reerd op volksprenten over een zekere Klaas Kapoen, die allerlei ondeugende streken uithaal-

de. In de iets latere variant 'Klaaskapoentje, legt wat in mijn schoentje', van rond 1900, 

is kapoentje een liefkozende benaming, net zoals men kinderen wel 'deugniet', 'dondersteen' of 

'boefje' noemt. Dit liefkozende kapoentje zal op dezelfde manier overgedragen zijn op het in-

sect. 
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MARIA 
Diverse namen voor het lieveheersbeestje verwijzen naar 

de maagd Maria, de moeder van Jezus, denk 

aan lievevrouwebeestje, mariabeestje en maria-tor in 

Nederlandse dialecten. Of het Duitse Marienkäfer, het 

Engelse ladybird en het Franse bête de la Vierge. De 

vernoeming heeft te maken met het uiterlijk: Maria wordt 

vaak afgebeeld in rode kleding, waarschijnlijk als verwij-

zing naar het bloed van Jezus, en ze wordt geassocieerd 

met het getal zeven, vanwege de zeven vreugden en de 

zeven smarten die ze doormaakte. Het meest voorko-

mende lieveheersbeestje is rood met zeven stippen.  

 

CHRISTELIJK GELOOF 
Het kevertje wordt dus geassocieerd met het christelijk geloof, wat ook blijkt uit een naam 

als hemelbeestje, en uit de bekendste benaming van het kevertje in het zuiden van ons land: 

lieveheersbeestje of onzelieveheersbeestje, ook wel (onze) lieveheershaantje, herenkuiken-

tje en jezusbeestje. Deze benaming is van betrekkelijk recente datum, want lieveheersbeest-

je of een variant daarvan is in de Middeleeuwen niet aangetroffen. Misschien heeft men deze 

naam in de 18
e
 eeuw, toen men zich ging bezighouden met de wetenschappelijke nomenclatuur 

van planten en dieren, toegekend, en daarbij gespiekt bij andere talen. Een ander Frans woord 

voor lieveheersbeestje is bijvoorbeeld bête à bon Dieu. Ook die naamgeving is gebaseerd op 

de stippen, die in dit geval worden gerelateerd aan de kruiswonden van Jezus. 

In de Groningse naam meneertiekje is sprake van de aanspreekvorm meneer, eigenlijk mijn 

Heer, oftewel God. Het tweede deel, tiek, is waarschijnlijk hetzelfde woord als teek, dat men in 

Groningen ook voor kevers en andere insecten gebruikt, een afleiding van het werkwoord tik-

ken. Lieveheersbeestjes brengen, kortom, volgens het volksgeloof mooi weer en geluk. 
 

 

OLIEBEESTJE 
Namens als stippelbeestje en zevenpunt 

(ert)je verwijzen naar de stippels op het 

schild, terwijl gouden tor betrekking heeft op 

de kleur van het schild, dat bij sommige soor-

ten niet rood maar oranje of geel is. Die opval-

lende kleuren vormen een waarschuwing voor 

vogels en andere predatoren: 'Eet mij niet op.' 

Als dat toch dreigt te gebeuren, scheidt het 

lieveheersbeestje een gelige, olie-achtige,  

bittere substantie af, en die heeft geleid tot de namen oliebeestje, in het Zuid-Nederlandse 

smoutbeestje of smoutwormpje en boterbeestje. Ook de Overijsselse naam koffiekuiken zal 

hiermee te maken hebben.De namen zonnekever en zonnekoekje verwijzen waarschijnlijk naar 

het feit dat het lieveheersbeestje vooral wordt gezien als de zon schijnt. Daarop is ook het 

volksgeloof gebaseerd dat een lieveheersbeestje het weer kan voorspellen. Volgens het bijge-

loof wordt het slecht weer als je een lieveheersbeestje plattrapt. Doordat men ze ook ziet als 

brengers van zon en geluk krijgen ze ook allerlei lieve naampjes. Zo noemt men ze in Erme-

lo zoentje. En dan te bedenken dat het diertje met succes als vraatzuchtig roofdier wordt inge-

zet om bladluizenfamilies te decimeren. 
 

Met dank aan: Hans Beelen en Nicoline van der Sijs van Onze Taal (26.09.2016) 

 

 

DE VRIJWILLIGERS  

 

INLEIDING  
In het verleden was het gebruikelijk om met regelmaat aandacht te schenken aan personele 

mutaties. Op enig moment  is dat gestopt. Mede door Coivid-19 is er op dit punt ook weinig te 

melden. Waarom er precies mee is gestopt is niet duidelijk. In elk geval gaan we dat nu weer 

wel doen. Niet in elke editie, maar wel met regelmaat. Maar eerst wat andere zaken rondom 

ons gewaardeerde vrijwilligersteam.   
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Collegialiteit en gezelligheid…  Gewoon werken op zijn tijd…      En van tijd tot tijd waardering…  
 

DE PANDEMIE 
Zodra duidelijk werd welke impact Covid-19 zou gaan krijgen op de samenleving, heeft de Ne-

derlandse Museumvereniging het nadrukkelijke advies gegeven om vrijwilligers, die behoren tot 

de grootste risicogroepen, voorlopig niet in te roosteren. Dat advies is ingegeven door het feit 

dat juist in musea nogal eens mensen van hoge leeftijd werken. Voor De Koperen Knop bete-

kende dit dat een aantal mensen hierover persoonlijk zijn benaderd. Dit was voor de directeur 

geen gemakkelijke taak. Het feit dat dit moest, wordt nog steeds als vervelend gevoeld.   
 

PRIVACY 

Met elke nieuwe medewerker worden in de begintijd gesprekken gevoerd. Daarin komen allerlei 

zaken aan de orde. Onder meer de privacy, die bij het werken in De Koperen Knop wordt gega-

randeerd. Iedereen wordt verzocht een verklaring hierover te ondertekenen. Zaken die hierbij 

ook aan de orde komen zijn de mogelijke risico’s voor mensen met een uitkering. Die uitkering 

loopt voor vrijwilligers in het museum geen enkel gevaar. Als geregistreerd museum, dat bo-

vendien volledig bedrijfsmatig functioneert, mogen wij mensen met een uitkering vrijwilligers-

werk laten doen. Zolang er maar geen vergoeding voor wordt verstrekt is er niets aan de hand. 

Natuurlijk moet het wel worden gemeld aan de uitkeringsinstantie. Als dit nodig is treedt het 

museum in overleg met deze instanties.  
 

STAGEPLAATSEN 
Hoewel er ook heel goede voorbeelden zijn, hebben we in het verleden ook wel eens minder 

goede ervaringen opgedaan met het bieden van een stageplaats. Daarom is besloten om meer 

zelf initiatief te nemen en concreet de markt op te gaan om stageplaatsen aan de scholen en de 

leerlingen te bieden. Hierbij worden dan gerichte werkzaamheden afgesproken. Voorkomen 

moet worden dat alleen de school of de stagiaire voordeel heeft aan de vaak veel inspanningen 

die de begeleiding door het museum vergt. De ‘liefde moet van twee kanten komen’.  
  

HET LEUKE AAN VRIJWILLIGERSWERK 
Als wij aan onze vrijwilligers vragen wat hun ‘drive’ is om in De Koperen Knop vrijwilligerswerk 

te doen, krijgen we een aantal veelal verschillende antwoorden. Contacten met anderen, een 

zinnige bezigheid hebben en meewerken aan de instandhouding van een stuk cultuurhistorisch 

erfgoed, worden daarbij het meest gehoord. Een ander daarbij vaak gemaakte opmerking is de 

sfeer in het museum, die nogal eens als een warme deken wordt ervaren: ‘je voelt je er een 

deel van het geheel’.  
 

VRIJWILLIG VERSUS VRIJBLIJVEND 
Het is bij alle vrijwilligers in het museum wel duidelijk dat de vrijwilligersfunctie ook verplichtin-

gen geeft. Wegblijven als je bent ingeroosterd kan niet. Maar het niet uitvoeren van wat hoort bij 

de functie die je op enig moment in het museum vervult evenmin. Door optimaal gehoor te ge-

ven aan wat gastvrouw- en gastheerschap is, wordt hier al gauw voor een groot deel aan vol-

daan. Het gaat in het museum om de bezoekers. Die zijn het belangrijkste en die moeten 100% 

plezier beleven aan hun bezoek aan het museum. Op een manier dat ze later anderen ‘trigge-

ren’ om ook eens De Koperen Knop te komen bezoeken.   
 

EEN PLATTE ORGANISATIE  

De Koperen Knop is een organisatie, waar geen rangen en standen gelden. Het is een zoge-

naamde platte organisatie, waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en die ook 

goed oppakt. Dat neemt niet weg dat er wel voor alle organisatieonderdelen coördinatoren no-

dig zijn. Dat zijn geen leidinggevenden, maar zij vormen het intermediair tussen de directie en 

de andere vrijwilligers. Dat is nodig, omdat de directeur niet elke keer de meer dan 120 vrijwil-

ligers persoonlijk kan aanspreken.     
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VRIJWILLIGERSRAAD 
Gelet op het aantal vrijwilligers is het gewenst dat er op termijn een eigen vrijwilligersraad komt. 

Maar dat kan pas als er voor alle organisatieonderdelen een coördinator is gevonden. Zo’n raad 

heeft meerdere taken en functies. Onder meer het vertalen van wat de bezoekers opmerken. 

Die informatie moet richting directeur en bestuur. Die gaat met de goede ideeën en de opmer-

kingen door naar het bestuur en het bestuur kan dan wat met deze vorm van raadgeving. Als dit 

niet op die manier gebeurt blijft dat nog veel - te veel – in de vergetelheid. Veel wordt niet eens 

in de daartoe bestemde dagboeken vermeld. Dat vergt aandacht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaren terug zijn 

alle vrijwilligers 

van dat moment 

op de foto gezet.  

 

DAGBOEK 

In een organisatie met zoveel vrijwilligers, terwijl er per keer slechts een gering aantal in het 

museum aanwezig is, vereist een optimale communicatie. Een betrouwbare en volledige infor-

matieoverdracht. Daarom moeten alle bijzonderheden in het dagboek worden vermeld. Elke 

bezoek van een servicemedewerker, elke vraag die wordt gesteld, alles wat valt buiten het re-

guliere museumbezoek. Want als er bijvoorbeeld later voor het verlenen van service een factuur 

wordt ontvangen, moeten de administratie weten dat dit juist is. En bij sommige vragen moet er 

opvolging plaatsvinden. Hoe er met het dagboek wordt omgegaan geeft het kwaliteitsniveau 

van het museum aan. Er zijn twee dagboeken: bij de entreebalie en in het museumcafé.   
 

TOEKOMSTBEELD  

Iedereen spreekt over een ‘nieuw normaal’. Ook in de museumwereld zal die merkbaar zijn; ook 

in Museum De Koperen Knop. Dat betekent dat er straks altijd drie in plaats van vier suppoos-

ten aanwezig zullen zijn. In normale situaties moet dat voldoende zijn. Hiertoe wordt overge-

gaan om meerdere redenen. In de eerste plaats zijn er momenten dat het moeilijk blijkt om vol-

doende mensen te vinden voor een bepaalde middag, zijn er vrijwilligers die niet frequent kun-

nen komen vanwege andere bezigheden en hebben we nogal eens de klacht vernomen dat de 

dienstdoende suppoosten te weinig te doen hadden. Praktisch betekent dit dat er bij koffiedrin-

ken en een sanitaire stop even ‘van plek’ moet worden gewisseld.      
 

OPFRISSEN KENNIS 

Momenteel is een kleine groep binnen het museum bezig met de voorbereiding van opfriscur-

sussen. Daarvoor worden alle vrijwilligers in kleine groepen uitgenodigd en gaan we met elkaar 

in gesprek over hoe we samen het museum uitdragen. Bij bezoek, bij telefoontjes, hoe we ap-
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paratuur bedienen, over het zijn van gastheer en gastvrouw, de buffetdiensten in museumcafé 

en theetuin en nog veel meer. Dat worden gezellige bijeenkomsten, die beginnen met een kort 

praatje onder het genot van een kopje koffie of thee en waar iedereen iets van opsteekt.  

  

 

DINGEN DIE JE BIJBLIJVEN 
 

 

BIJ ONS IN DE BIJBELBELT 

Twee foto’s van dezelfde me-

vrouw. Ze geven aan dat het be-

grip cultuur/cultuurhistorie in de 

hele samenleving is doorgedron-

gen. De foto’s zijn destijds ge-

maakt voor het affiche van de ex-

positie ‘Bij ons in de bijbelbelt’ 

(Catharijneconvent in Utrecht). Ze 

stralen rust en blijmoedigheid uit. 

Net zoals destijds de expositie, die 

op bijzonder passende wijze de 

bezoeker een interessant inkijkje 

gaf in de levenswijze, opvattingen, 

cultuur, problemen en dilemma’s 

van de orthodox christenen.    

 

 

DE PIJNSTILLENDE WILG  
 

INLEIDING  

In de 17
e
 eeuw was wilgenbast een bekend medicijn tegen hoofdpijn, gewrichtspijn en jicht. Het 

werd eveneens tegen malaria gebruikt, totdat men kinine ontdekte, wat nog beter malaria be-

strijdt. Lange tijd zag men de wilg als symbool voor verlatenheid en hartenpijn. 
 

OUDHEID  
De pijnstillende werking van de wilg wordt al in de oudheid beschreven. Kleitabletten uit Assyrië 

en Babylonië bevatten voorschriften met wilgenblad. In Egypte worden in het Nieuwe Rijk vaak 

wilgen in tuinen aangetroffen. Niet alleen het blad, maar ook de bast wordt bij pijnlijke wonden, 

ontstekingen en zwellingen gebruikt. Hippokrates past aftreksels van wilgenbast toe om pijn bij 

de baring te bestrijden. Zijn navolgers gebruiken het tegen pijnen en koorts. Na de middeleeu- 

 

wen wordt de wilg steeds minder toegepast, 

hoewel er in de volksgeneeskunde nog eni-

ge tijd mee gewerkt wordt. Kruidenvrouwen 

verzamelen wilgenbast en -blad en maken 

daar bittere drankjes van, tegen pijn en 

koorts. Op een bepaald moment werd het 

verzamelen van wilgentakken voor medicina-

le doeleinden strafbaar gesteld. Alle op-

brengsten van de boom waren nodig om 

gebruiksartikelen als manden en korven  

te maken. Voor pijnbestrijding is men dan moerasspirea, Spirea of Filipendula ulmaria L gaan 

gebruiken. Totdat de Engelse dominee Edward Stone rond 1760 op het idee kwam om de 

schors tegen koorts te gebruiken. Maar de bast van Salix alba L. kreeg in Europa pas weer 

echte bekendheid nadat in 1829 de Franse apotheker Leroux een kristallijn glucoside met een 

koortsverlagende werking had geïsoleerd, het salicine. 

 

VAN WILG TOT ASPIRINE 
Tussen 1826 en 1829 werd een farmacologisch actief bestanddeel door Italiaanse, Duitse en 

Franse wetenschappers geïsoleerd. Tien jaar later, in 1838, werd salicylzuur verkregen uit sali-

cine door de Fransman Piria. De Duitser Gerland en later de Fransman Gerhardt ontwikkelden 

het verder. In 1876 rapporteerde Maclagan de succesvolle behandeling van acute en subacute 
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reuma met salicine. In hetzelfde jaar werden door de Duitse artsen Stricher en Reiss de eerste 

meldingen gemaakt van de klinische toepassing van salicylzuur bij reumatische aandoeningen. 

Dat werd dan later het nu beroemde medicijn aspirine. 

Door het succes van aspirine werd dan de wilgenschors en zoveel andere kruiden opnieuw 

vergeten tot we eind 20
e
 eeuw beseften dat deze wilg naast andere medicijnen een plaats kan 

hebben in het arsenaal van middelen tegen vooral chronische klachten zoals reuma. 

 

 

DE VOLGENDE KEER 
 

Voor de volgende editie, die medio april gaat verschijnen, worden momenteel artikelen voorbe-

reid over de werking van de ‘postkamer’, een nieuwe bestuursvoorzitter en diverse museale 

zaken. En mogelijk ook nieuws over het weer kunnen ontvangen van bezoekers…     

 
   

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP 
 

DE STICHTERS EN WELDOENERS 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 

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 
Dubbeldam Groep  
Garagebedrijf Van Dijk  
Van Dijk Vastgoed  
Van Es Architecten 
FlexiVers  
Restaurant De Gieser Wildeman 
Giessenwind  
Helmink Hoontechniek  
Van den Herik – Sliedrecht 
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam 

 Hoek en Blok  
Salarisspecialisten 
B.M. van Houwelingen  
HUBO Hardinxveld  
Industrial and Marine Diesels (Neder-
land)  
Notarispraktijk Interwaert  
Jambo Media  
De Jong's Pijpleidingen  
Loon- & verhuurbedrijf Gebr. De Jong 
Restaurant Kampanje  
Kapsalon Kamsteeg 
Keukenhof Sliedrecht 
Klimaatservice Holland  
Klop Watersport  
Kooiman HR Management & Advies 
Van Leussen Van den Broek Notaris-
sen 
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  
RR Grafische Vormgeving 
Snelle Vliet Touringcars  
Bouwonderneming Stout  
Tekstwerk en Co 
Thuis in Bouwen 
Tienmorgen Advies 
Trabor Gevelprojecten  
Tromp Advies   
Grafisch Bedrijf Tuijtel  
Verschoor 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,  Dick de Jong, Ewoud Klop  

                       en anderen    
 

Voor deze uitgave zijn onder meer artikelen en teksten van derden gebruikt. 

Als 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 
groepen tot nader datum niet mogelijk 

AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs heeft er wat nieuwe aan-

plant plaatsgevonden in de muse-

umtuin. Uiteraard gaat het daarbij 

om planten en bomen die thuisho-

ren in de Alblasserwaard, sterker 

nog, op een boerenerf. Ook dat is 

cultuurhistorie.    
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