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Dick de Jong

Een komende vakantie brengt altijd enige stress met zich mee. In mijn geval vooral omdat er
nog een aantal dingen moeten gebeuren voor dat die vakantie echt kan aanvangen en er ook
wat zaken ‘in de grondverf’ moeten worden gezet, om op te pakken als ik weer terug ben. Omdat ik ook nog eens de coördinator ben van de volgende expositie ‘Sporen in de Waard’ en er
nog een paar fikse andere zaken ‘af moeten’, is die stress al even voelbaar. Maar het is wel positieve stress. De vorige editie van Beknopt bevatte enkele bij de tijd passende artikelen, over
vakantie en over wecken. Ook dat laatste was vroeger voor menige keukenmanager aanleiding
voor een heleboel stress. Een aantal jaren terug had ik op een boerderij een afspraak. Bij mijn
binnenkomst moest ik me door een flinke hoeveelheid emmers met sperziebonen heen wringen. Dat wecken of invriezen zal ook daar toen heel wat stress gegeven hebben.

Deze keer beginnen we met een zoekplaatje. In een tijdschrift werd deze foto aangetroffen, waarop te zien is hoe er
hout wordt gewaterd. In het bijschrift bij die foto staat te lezen dat dit ergens in de buurt van Hardinxveld moet zijn. Gezien de twee afgebeelde molens valt dit sterk te betwijfelen. Maar waar is het dan wel?

COLUMN

Rike Dankers

Als vrijwilliger begonnen in coronatijd geniet ik nu extra van de reuring van een volop functionerend museum. Voor een middag in het voorjaar, waarop ik baliedienst heb zijn echter stevige
regen- en onweersbuien voorspeld dus ik verwacht een rustige middag met weinig bezoekers.
Niets blijkt minder waar…
De middag begint rustig. De deur staat open, zelfs de theetuin gaat nog even open in afwachting van het weer dat komt. In het dagboek lees ik dat er lekkage is geweest bij de balie en in de
bibliotheek. Erg vervelend, maar ook weer niet helemaal verwonderlijk met een oud pand, een
rieten dak en zulke heftige buien na een lange periode van droogte.
Dan vallen ook vandaag de eerste druppels en de snel donker wordende lucht belooft niet veel
goeds. Deur dicht, theetuin dicht. Een bezoeker komt binnengehold. Zij is voor de deur afgezet,
maar alsnog behoorlijk natgeregend. Er volgt een klap onweer en dan begrijp ik wat er bedoeld
wordt met lekkage voor de balie. Precies op de plaats waar de bezoekers normaal staan drupt
het gestaag uit het rieten dak naar beneden. Op de dwarsbalkjes van het plafond verschijnen
twee donkere plekken. We maken een foto om aan te geven waar het probleem vandaan komt
en sturen deze als zoekplaatje naar de directeur. Is toch makkelijker dan: 3e dwarsbalk, 1e vierkantje en dan links van het midden ongeveer.
Naar aanleiding van de dweilen op de vloer heb ik een praatje met een bezoeker over onze watersnood ervaringen. Hij over die van 1953, ik over die van 1995.
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Dan komt de collega
die vandaag in het museumcafé staat naar
de balie. Of ik het
nummer van de onderhoudsman heb: de
vaatwasser lekt en het
keukenkastje staat
blank…
Tussendoor zijn er nog
Links: hier komt het water vandaan.
twee bezoekers met
Rechts: daar hangen de schoenen te drogen.
ook al ‘hoog water’.
Ze hollen de balie voorbij met de mededeling: “ik kom zo terug hoor, maar ik moet echt eerst
naar het toilet!” En verstrek ik een pleister aan een bezoeker met een lekkende vinger.
Sluitingstijd. Ik concludeer dat ik weleens minder enerverende diensten heb gehad. Gewapend in mijn regenjas loop ik richting mijn fiets. Die staat – met voorbedachten rade, want
overdekt – in het melkhok.
Dat dat geen garantie is voor een droge vloer daar kom ik iets te laat achter: er staat zeker 2
centimeter water en mijn gympen stromen vol…
Dames en heren, u verwachtte het misschien nog niet, maar hierbij verklaar ik de expositie Water – Wind – Wolken (dat was de werktitel voor wat nu Sporen in de Waard gaat heten) voortijdig voor geopend!

QUEEN ELIZABETH & BARBIE OF BARBIE EN DE QUEEN - 2 STIJLICONEN
Edith van der Hoogt-Drinkwaard

Het platina jubileum van koningin Elizabeth is in het Verenigd Koninkrijk uitbundig gevierd. Alles
is uit de kast gehaald om stil te staan bij deze mijlpaal. Haar populariteit is nog steeds – ondanks alle schandalen rond haar familie – ongekend. Naast allerlei festiviteiten waarin stil gestaan wordt bij de zeventig jaar waarin zij haar rol van koningin op onnavolgbare wijze heeft
vervuld zijn er tal van souvenirs rond haar persoon op de markt gebracht. De speciale Barbie
van Elizabeth, van de firma Mattel is misschien wel het meest opvallende en ook het meest gewilde item. De pop is geïnspireerd op haar meest iconische looks. Elizabeth schittert als Barbie
in een avondjurk, die zo uit haar kledingkast lijkt te komen, met daarop haar ordetekenen en
een prachtige diadeem in haar zo kenmerkende kapsel. Voor Elizabeth als barbiepop lijkt de tijd
te hebben stilgestaan, ze is nog even mooi als bij het aanvaarden van haar functie als staatshoofd. De speciale Elizabeth-Barbie die ruim € 100,00 kostte, was volgens Webwinkel ‘John Lewis’ in 3 seconden uitverkocht. Degenen die nu hun verzameling aan willen vullen met de koninklijke replica moeten diep in de buidel tasten. Elizabeth als Barbie kost nu minimaal € 400,00.
Wat de Queen van dit eerbetoon vindt laat zich raden - hoe
populair ook - Barbie voldoet niet aan de Koninklijke maatstaven. Maar haar achterkleinkinderen denken er vast anders over, want wie wil er nou niet zo’n sprekende replica
van een wereldberoemde overgrootmoeder!
Overigens houdt Barbie het weliswaar nog geen 70 jaar,
maar toch ook al heel lang vol. Zij is ruim 63 jaar oud. Eigenlijk kunnen wij ons niet voorstellen dat Barbie ooit niet
bestond. In 1959 werd Barbie door Ruth en Elliot Handler
geïntroduceerd op de speelgoedbeurs in New York. Barbie
was het eerste popje met vrouwelijke maten, seks appeal
en werkzaam als mannequin. Voor toen erg gewaagd, maar Barbie bleek haar tijd ver vooruit.
Je kunt aan Barbie alle modeveranderingen van de laatste 60 jaar aflezen. Maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen gingen niet aan Barbie voorbij. Ze was altijd al goed opgeleid maar
in 1992 was ze zelfs presidentskandidaat van Amerika. In haar zijn alle ideale eigenschappen
van de moderne vrouw verenigd. Ze is creatief, intelligent, onverschrokken, huiselijk en aantrekkelijk.
Barbie dankt haar succes aan het feit dat ze altijd een perfecte schoonheid is gebleven. Haar
lange benen, de wespentaille en de lange hals worden als absolute schoonheidsidealen beschouwd. In de praktijk wordt haar make-up en haar haar één keer in de zeven jaar grondig gerestyled en aangepast aan de nieuwe eisen die de mode op dat moment stelt. Maar Barbie laat
ook trends aan haar neus voorbijgaan. Ze draagt geen t-shirts met politieke leuzen en ze rookt
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niet. Maar hopelijk is dat laatste een trend die omarmd wordt, hoewel je ondanks het ontmoedigingsbeleid nog steeds rokende tieners ziet.
Barbie roept natuurlijk bij veel oudere jongeren herinneringen op omdat ze er zelf mee hebben
gespeeld. Er waren eindeloos veel kleertjes van alledaagse- en sportieve kleding tot bruids- en
uitgaansjurken en natuurlijk alle bijbehorende accessoires.
DE EERSTE BARBIE
De eerste Barbie uit 1959 is genoemd naar Barbara, de dochter van Ruth Handler en ze nam al
direct een uitgebreide garderobe mee. Natuurlijk de bruidsjurken en alle mooie uitgaansjurken
maar ook gewone jurken, deux-pieces en jassen had ze genoeg. Eindeloos kon je ermee varieren. Ze had ook ondergoed en nachtkleding van pyama en babydoll tot romantische nachthemden met zwierige peignoirs toe. Op sportief gebied had ze kleding om mee te gaan varen,
vissen, naar de wintersport, naar ballet, naar tennis, oh jee er was genoeg. Ook voor bijzondere
gelegenheden zoals een gemaskerd bal of een avondje babysitten.
KLEDING, AFWERKING EN ACCESSOIRES
De kledingsets uit de jaren zestig zijn echt af, alles perfect op mini
maat, met echte knoopjes en ritsjes in de goede verhouding. De kleding werd gefabriceerd door Japanse vrouwen, omdat die van die
kleine handjes hadden!
Elke kleding-set werd voorzien van bijpassende accessoires zoals
schoenen, hoed en tas. Om het compleet te maken, kreeg ze dan
ook vaak een (parel)ketting, armband en handschoenen.
Potjes en pannen, een broodrooster, een fototoestel, een verpleegster-set: alles was er in miniformaat voor Barbie. Tot de jaren 70 waren er al 175 kledingsets uitgegeven.
In 1967 ondergaat Barbie haar eerste gedaanteverwisseling en komt
met een compleet ander uiterlijk tevoorschijn in de ‘twist `n
Turn’-Barbie. Deze Barbie heeft een jeugdiger gezicht, echte wimpers en lang blond stijl haar.
DE JAREN 70
In de jaren 70 is alles love and peace. Barbie grasduint in deze jaren een beetje in verschillende
kledingstijlen. Maar ze is ook erg sportief. Tijdens de Olympische Spelen van 1976 komen er
Barbies uit die via een mechanisme op de rug bewegingen van sporters maken. Je kunt haar
ook zien als zongebruinde Malibu bezoekster, Sweet Sixteen, busy Barbie, Ballerina of Superstar. Ze kan praten en kushandjes geven. De eerste ‘zwarte’ Barbie komt op de markt.
DE JAREN 80
In de jaren tachtig mag alles
weer vrouwelijk en verleidelijk
zijn. Barbie is in deze periode
een echte supervrouw. Ze reist
naar de maan, is zakenvrouw
van het jaar met computer, creditcard en attachékoffer.
Ze is nu ook een Rockster met
haar eigen band, een Western
Girl, Twirley Curl en Topmodel.
Ze viert Happy Birthday en is
nog altijd een Superstar.
DE JAREN 90
De grootste transformatie van de jaren 90 is dat Barbie een pop met een complete leefwereld
wordt. Er kan gekozen worden uit talloze lifestyles. Natuurlijk de sportieve die doet aan wintersport maar ook de sprookjesachtige zoals de Vlinder. Ze is net als in de populaire tv-serie een
Baywatch compleet met dolfijn. Traditioneel is ze ook weer in verschillende nationaliteiten te
zien.
HEDEN
Behalve dat diverse beroemde modeontwerpers kleding voor haar ontwierpen, is zij ook regelmatig met juwelen behangen. De duurste Barbie ter wereld, ontworpen door Canturi, draagt een
ketting met roze en witte diamanten en kost € 490.000. Maar ook een Barbie met een kasteel
met diamanten of een Barbie met gouden juwelen kost al gauw rond de € 70.000.
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Het eerste exemplaar ooit, gekleed in een zwartwit gestreept badpak werd enige tijd geleden
gekocht voor € 6.300. Een prima belegging dus!
In 2009 vierde Barbie haar 50ste verjaardag. Dit werd gevierd met een speciale jubileumuitgave
van de pop, gekleed in een prachtige feestjurk met veel tule.
Sinds haar geboorte zijn meer dan 1 miljard exemplaren van Barbie over de toonbank gegaan.
Dit werd gevierd met een grote modeshow waarbij diverse bekende modeontwerpers aanwezig
waren zoals Diane von Fürstenberg, Calvin Klein en Christian Louboutin.
Kortom: Barbie is 63 jaar en lijkt de eeuwige jeugd te hebben en dat wordt door Queen Elizabeth als Barbie nog maar eens bevestigd. Forever young, maar blijven wij dat in onze gedachten stiekem niet allemaal?

EXPOSITIEPROGRAMMA 2023
26.11.2022
t/m
28.01.2023

WINTERFEEST

04.02.2023
t/m
25.03.2023

HET IS
LENTE

01.04.2023
t/m
29.05.2023

HERRIJZEND
NEDERLAND

10.06.2023
t/m
02.09.2023

KLEIN
BEHUISD

09.09.2023
t/m
25.11.2023

TEXTIELPARELS

02.12.2023
t/m
27.01.2024

VAN STOOF
& STOOFPOT

De ‘WINTERS VAN TOEN’ kenden veel
feesten. Wat nog resteert is aanleiding
tot een warme expositie die de angst
voor donkere tijden verdrijft met het
veel belovende en altijd weer terugkerende licht.
Beeldend kunstenaars en vooral amateurkunstenaars worden uitgenodigd
deel te nemen aan een grootse expositie rond het thema LENTE. Een breed
begrip met veel mogelijkheden. Met
een wedstrijdelement.
In 1945 kwam de bevrijding, gevolgd
door de wederopbouw en een ongekende welvaartsgroei. Dat bracht tal
van VERANDERINGEN in de samenleving. Gewenst en ongewenst. Daarover
gaat de expositie.
POPPENHUIZEN spelen tot ieders verbeelding. Op de expositie zijn mooie te
zien. Afgewisseld MET ANDERE GEBOUWEN in miniatuur: werkplaatsen, bedrijfsgebouwen en meer. Boeiend voor
jong en oud.
Het is een goede gewoonte eenmaal
per jaar textiel te exposeren. Het wordt
dit keer een heel bijzondere: de vertrekkende museumdirecteur zoekt textielparels op, uit de unieke EIGEN COLLECTIE van De Koperen Knop.
Stoof is een bijzonder woord waar je
veel mee kunt. Dat bewijst deze winterexpositie, over stoofpotjes, kachels,
kerk- en voetenstoven, wilgenstoven,
broedstoven, stoofzakken. Lekker
WARM EN GEZELLIG in de winter.

PLAYMOBIL

Edith van der Hoogt-Drinkwaard

NOG NIET ZO OUD ALS BARBIE, MAAR ALS SPEELGOED NET ZO ICONISCH!
Barbie heeft dan de respectabele leeftijd van 63 jaar bereikt, maar de geschiedenis van Playmobil - het speelgoed dat in 1974 het licht zag - is ook zeker de moeite waard om je erin te verdiepen. Het feit dat Museum De Koperen Knop al voor de tweede keer in zijn bestaan een
expositie hieraan wijdt zegt genoeg over de wereldwijde populariteit van dit unieke speelgoed!
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Playmobil is bedacht door de Duitse speelgoedontwerper Hans Beck. Horst Brandstätter gaf in 1971 aan chef-ontwikkelaar Hans Beck de opdracht een nieuw speelsysteem te ontwerpen, en in 1972 vroeg Geobra Brandstätter patent aan op de ontwikkelde speelgoedfiguur
van 7,5 centimeter hoog, ongeveer de grootte van een kinderhand. Brandstätter, dat destijds
vooral plastic producten zoals emmers en hoolahoops vervaardigde, had uitdrukkelijk gevraagd
om klein speelgoed. De figuren zijn een uitvinding van Beck en hij baseerde ze op de inmiddels
niet meer populaire tinnen soldaatjes. Een aantal eigenschappen van de speelgoedfiguurtjes
bedacht hij na het bestuderen van het gedrag van spelende kinderen. De figuurtjes kregen genoeg bewegende delen om van houding te veranderen, maar niet zo veel dat het speelgoed te
ingewikkeld wordt. Het werd in 1974 door fabrikant Geobra Brandstätter op de markt gebracht, nadat de oliecrisis ervoor had gezorgd dat groot plastic speelgoed (waarin olie als
grondstof zit) te duur werd. Hans Beck overleed in 2009. Zijn persoonlijke favoriet uit de
Playmobilcollectie was het piratenschip.
In 1976 kwamen de eerste vrouwelijke poppetjes in omloop en in 1978 verschenen er ook
poppetjes met een andere huidskleur. Vijf jaar later kwamen de kindjes. Geleidelijk werden de poppetjes complexer: zo kregen ze in 1982 draaiende handjes. In 2006 kwamen er
voetballers op de markt met benen die los van elkaar kunnen bewegen. Sinds 2010 zijn er
poppetjes in zwembroek of bikini. In 2012 werd de zwangere Playmobilmoeder geïntroduceerd. Inmiddels zijn er meer dan 4000 verschillende poppetjes op de markt gebracht.
De eerste Playmobilcollectie had drie thema’s: ridders, indianen en bouwvakkers.
Playmobil heeft zes productielocaties, waarvan drie in
Duitsland (Zirndorf, Dietenhofen en Selb), een op Malta
(Hal Far), een in de Tsjechische Republiek (Cheb) en
een in Spanje (Onil). De
hoofdzetel is in Zirndorf gevestigd, de figuurtjes worden
gemaakt op Malta, en de
grote reeksen worden in Spanje geproduceerd. Vrijwel alle onderdelen worden gemaakt van
ABS kunststofgranulaat in diverse kleuren dat onder hoge druk in gietvormen wordt gespoten.
Per jaar gebruikt de fabriek in Dietenhofen circa 17.000 ton of 600 goederentreinwagons granulaat om Playmobilonderdelen te maken. Er zijn inmiddels enige miljarden exemplaren gemaakt. Elke seconde komen er 3,2 poppetjes bij.
Playmobilpoppetjes (de clown uitgezonderd) hebben geen neus. Het was ontwerper Hans
Beck opgevallen dat gezichten in kindertekeningen vaak ook geen neus hebben. Beck besloot hem daarom maar weg te laten. Lego-poppetjes hebben overigens ook geen neus.
Zouden kinderen graag spelen met Chinese spoorwegarbeiders, een grafdelver en
een martelkamer van Playmobil? Het werd allemaal ontworpen maar uiteindelijk toch
maar niet op de markt gebracht.
De grootste Playmobil-tentoonstelling was te zien in Spanje (september 2010). De
Spaanse vereniging Playmobilverzamelaars had maar liefst 68.800 poppetjes opgesteld.
Twee derde van de Playmobil wordt gekocht door en voor jongens. Volgens speelgoedkenners is dat niet omdat Playmobil te jongensachtig is, maar omdat jongens simpelweg
langer doorgaan met het spelen met speelgoed. Wellicht vinden wij hieri n het bewijs dat
meisjes sneller volwassen zijn dan jongens ☺. Maar wij begrijpen die jongens in dit geval
wel!
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In 2011 werd bekend dat Nederlandse trainers in Kunduz (Afghanistan) Playmobil gebruikten om plaatselijke politiemensen op te leiden. Dat inspireerde Koefnoen tot de oprichting van de Playmobiele Brigade, een grappige persiflage op die trainingsmethode.
Wilt u het allemaal in het echt zien? Kom naar onze expositie Playmobil verzameld die tot
en met 9 september 2022 duurt. Een feest voor kinderen en volwassenen die het kind in
zichzelf willen herontdekken!
Bronnen: Wikipedia en Quest.

HET MUSEUM IN HET KORT
FIETS- EN WANDELVIERDAAGSE
Twee jaar door de corona verplicht niets en in 2022 kon het weer… Museum De Koperen Knop
werd aangewezen als stempelpost, op woensdag 25.05.2022 voor de lange afstand wandelaars. De groep, die 40 km aandurfde. Bij de voorbereiding bleek dat de ‘routing’ er nog goed in
zat. Uitgedroogde stempels werden vervangen, borden en verwijzingen werden gemaakt en alles was op tijd klaar. Helaas bleek het aantal vertrekkende wandelaars van zo’n 35 de eerder
geuite verwachting van misschien wel 125 sterk nadelig te beïnvloeden. Desondanks hadden
de vrijwilligers in het museum er een gezellige ouderwetse ochtenddienst aan.
De zaterdag erop kwamen alle deelnemers
van de fietsvierdaagse langs voor een stempel. Een hele drukte, die ook heel wat meer
voorbereiding vergde. Maar ook dat ging
weer als vanouds en dus vanzelf. We waren
daarbij de eerste stempelpost in de route.
Links de advertentie waarmee wij als museum het programma steunden. Intussen is duidelijk dat adverteren
loont: het levert veel extra bezoek op.

RESTAURATIE VAN DE SCHOUW GEREED

Trots is het juiste woord dat past bij de gerestaureerde schouw. Een grote klus, waar iedereen
wel een beetje het zijne van vond, er soms wat sceptisch tegenover stond, maar wat uiteindelijk
tot een geweldig succes heeft geleid: een prachtig gerestaureerde schouw. Daar kunnen we
weer jaren mee pronken! En… de vier tegels, die de vazen vormen waaruit de guirlandes zo
sierlijk omhoogkomen zijn weer in de juiste volgorde gezet.
De vele waarderende woorden van de museummedewerkers, het bestuur en het bezoek zijn
zeker op zijn plaats. Juist aan de Stichting Eigenaren, die de klus voor haar rekening heeft genomen. Heel veel dank! En ook dank aan A. van Sabben Oud Nederlandsche Tegelwerken.
DE KIDSZOMER
Zoals bekend is er bij de huidige expositie natuurlijk een speurtocht en ook is het Detectivespel
dit jaar aangepast aan dit overbekende speelgoed. Voor beide is erg veel belangstelling. En als
dit niet genoeg zou zijn, er zijn ook nog andere speurtochten door het voorhuis.
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DRUKTE IN DE THEETUIN
Opnieuw is er veel belangstelling voor
de theetuin. Dat is logisch, want daar
is het heerlijk vertoeven met een kopje
koffie, een kopje thee, wat fris of een
wijntje of biertje. Met wat lekkers erbij.
Het blijkt een mooie rustplek voor
langsrijdende fietsers, maar ook komen er steeds meer bezoekers speciaal voor de theetuin. Voor de sfeer en
voor de gezelligheid. Uiteraard mag
dan ook het museum worden bezocht,
maar dat behoeft niet. Maar veelal wint
de nieuwsgierigheid het en komt de
bezoeker van de theetuin toch ook
naar binnen. En bij minder mooi weer
of als de theetuin gesloten is, is er ook
een terras naast het museumcafé.

PINTAR RAPIDO
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022

SCHILDEREN IN DE BUITENLUCHT
Museum De Koperen Knop organiseert in
het kader van het project Denkend aan Holland een openlucht schilderfestival.

THEMA: HET LANDSCHAP

Meldt u snel aan bij het museum (zie onder):
naam - telefoon – emailadres.
Haal op 17 september 2022 tussen 9.00 en 9.30
uur een schildersdoek (formaat 50 x 60 cm) en
een lunchpakket op. Voor de rest zorgt u zelf.
Zoek een plekje langs de vastgestelde route (zie
onder) en ga aan de slag.
Lever tussen 16.00 en 17.00 uur uw werk in bij
het museum.
Op 19 september worden de werken door een
deskundige jury beoordeeld.
Het werk wordt t/m 24 september 2022 op De
Etage in het museum geëxposeerd. Dan mag het
publiek jureren. U heeft die week met een introducee gratis toegang.
U betaalt slechts € 10,00 per deelnemer (graag
vooraf betalen: zie onder).
De prijzen bestaan uit drie cadeaubonnen van
€ 100, voor drie verschillende categorieën:
originaliteit, kleurtoepassing en creativiteit.

SCHILDERROUTE rond De Koperen Knop
Binnendamseweg
Oudkerkseweg
Damseweg
Torenweg
Molenweg
Broekseweg
Polderweg
Spoorweg
Binnendams
Giessendamse Tiendweg
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Na de vakantie start er een grote wervingscampagne voor nieuwe medewerkers. Het
museum rekent daarbij ook op uw/jou.

Al de tijd dat het museum bestaat zijn op
veel woensdagavonden twee zeer trouwe
medewerkers in de weer. Hier overleggen
ze met de waarnemend voorzitter van de
Historische Vereniging en de directeur
over de opgeslagen materialen.

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
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 VOLGENDE SPONSORS
Aspect ICT

Helmink Hoontechniek

Multiman Nederland

Best Choice Administraties

Van den Herik - Sliedrecht

Neptune Marine

Blokland Bouwpartners

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

Van Noordenne Accountants

Blokland Metaalbewerking

Hoek en Blok

Cafe Olt Ghiessen

Gebroeders Blokland

B.M. van Houwelingen

Optima Uitzendburo

BMN De Klerk

HUBO Hardinxveld

Van der Padt Deuren

Boerman Transport

Industrial and Marine Diesels (Nederland)

Van der Padt & Partners

G. vd Bout & Zn Schilderwerken

Notarispraktijk Interwaert

Pasman Integraal Vastgoedonderhoud

VanDenBout Accountancy & Advies

Jambo Media

Peinemann Holding

Bouwmeester Watersport

De Jong's Pijpleidingen

Prefunko

Den Breejen Shipyard

Loon- & verhuurbedrijf Gebr. De Jong

Reijnders Graveertechniek

I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken

Restaurant Kampanje

RR Grafische Vormgeving

Buyk Constructies

Kapsalon Kamsteeg

Salarisspecialisten

La Carriola Tekst & Advies

Keukenhof Sliedrecht

Snelle Vliet Touringcars

Damen Shipyards Gorinchem

Klimaatservice Holland

Bouwonderneming Stout

D.A.P. De Lekstreek

Klop Watersport

Tienmorgen Advies

DHC Advocaten

Van Leussen Van den Broek Notarissen

Trabor Gevelprojecten

Dubbeldam Groep

Luxaflex Nederland

Tromp Advies

Garagebedrijf Van Dijk

Banketbakkerij Merba

Grafisch Bedrijf Tuijtel

Van Dijk Vastgoed

Merwede Consultancy

Verschoor Dames- en Herenmode

Van Es Architecten

Bouwmaatschappij Merwestreek

Vlot Holding

FlexiVers

Van Milligen Metselwerken

Cafetaria Wielwijk

Gewoon&Beter

Administratie en Advies Moerdijk

W.S.B. Solutions

Restaurant De Gieser Wildeman

Mostert Bloemen

Van Wijngaarden Marine Services

Giessenwind

COLOFON:
Redactie
Assistentie
Foto’s

: Dick de Jong.
: Alida Ambachtsheer, Edith van der Hoogt en AnneMarie Verhagen
: 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

De museumdirecteur geniet van ‘de zee’,
maar moet toch nog even iets museaals
regelen.
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directeur: Alida Ambachtsheer  ׀06-14148618  ׀dinsdag-donderdag 9.00-17.00 uur
www.koperenknop.nl  ׀koperenknop@koperenknop.nl ı bank nl93rabo0395001005
open: di t/m vr 13-17 uur en za 11-17 uur – juli/aug ook ma 13-17
AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL

PAGINA 8

MUSEUM DE KOPEREN KNOP

