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HOE LANG NOG? 
Toen in november vorig jaar het besluit viel om te gaan schoonmaken 
en opknappen, dachten we aan een aantal weken van zo’n zes tot 
acht. Intussen zijn we al vijftien weken bezig. En er ligt nog veel werk 
te wachten. Maar… elke keer als we het resultaat aanschouwen komt 
het enthousiasme boven om direct verder te gaan.     
Er is een tijdelijke expositie ingericht voor het geval we open mogen. 
En tegelijkertijd start dan de verkoop van alles wat echt overtollig is. 
Die verkoop blijft doorlopen tot alles verkocht is. En dan misschien 
wel elders in het museum, omdat voor de zomerexpositie de hele 
expositieruimte moet worden gebruikt.  

 

 

 

OPFRISSEN  
De afgelopen week wa-
ren de eerste opfriscur-
sussen. Het is goed dit in 
een zo vroeg stadium al 
gebeurde. Anders komt 
straks alles tegelijk en is 
er veel te weinig tijd. Dat 
opfrissen blijkt nuttig en 
nodig.    

 

 

WISSELING 
Kees Commijs (l) is 
afgelopen week 
Anne aan de Wiel 
opgevolgd als voor-
zitter van het be-
stuur van de Stich-
ting Vrienden van 
De Koperen Knop.   

VOORBEREIDING 
Intussen gaat het normale werk dat 
ook moet gebeuren gewoon door. 
Op enkele onderdelen is er duide-
lijk te veel achterstand, die zo snel 
mogelijk moet worden ingelopen.  
Ook komen er al materialen binnen 
voor volgende exposities en vinden 
daarvoor ook besprekingen plaats.    

 

  

CONTACTEN  
De opfrisbijeenkomsten heb-
ben ook nog een andere be-
langrijke functie: elkaar ont-
moeten. En die elkaar zijn 
enerzijds het museum en 
anderzijds de vrijwilligers. 
Sommige vrijwilligers zijn een 
jaar lang van dit mooie muse-
um verstoken gebleven. Ze 
mogen niet ontwend raken.     

 

ALLES GROEIT WEER  
Met het stijgen van de tem-
peratuur komt ook de tuin 
weer tot bloei. Onkruid is 
daar een vast onderdeel van.   

 

     

QUIZ-VRAAG: HOEVEEL 

FOTO’S TELT U HIER RECHTS?  
REACTIES NAAR:  
DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 

 
QUOTE: Als je de liefde van je leven wilt ontmoeten, moet je in de spiegel kijken.   

 

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.nl 

http://www.koperenknop.nl/

