
PINTAR RAPIDO ZATERDAG  

17 SEPTEMBER 2022 
 

KOM EEN DAG LEKKER 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 cate-

gorieën: originaliteit, kleurtoepassing en creativiteit.  
 

 

SCHILDERROUTE 
rond De Koperen Knop 
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Spoorweg 

Binnendams 
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MELDT U ZO SNEL MOGELIJK AAN… MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 50 



 

 

DENKEND AAN 

HOLLAND 

 

landschap van de 
ALBLASSERWAARD 

VIJFHEERENLANDEN 
 

Denkend aan Holland is een project van Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâne-
ker. Bedoeld om het prachtige veenweidelandschap van onze streek zoveel mogelijk 
te behouden. Vernieuwingen houd je niet tegen. Wel kun je sturing geven, zodat sto-
rende elementen worden voorkomen. Door aandacht te vestigen op het landschap, 
met zijn onmetelijke weilanden en kaarsrechte slotenpatronen. Bomen, struiken, 
wegen, dijken, vlieten en rivieren. Molens, boerderijen, kerken, gemalen en andere 
gebouwen. En tal van woningen en bedrijven. Ons mooie landschap!!! 
 

   
 

Denkend aan Holland ging in 2018 van start met een expositie in Museum De Kope-
ren Knop en een fotowedstrijd. Ook waren er kleinere publieksgerichte activiteiten. 
Er verscheen een publicatie: Weidse Wandelingen. In het najaar van 2022 zijn er drie 
landschapsexposities: Museum Het Voorhuis (Bleskensgraaf), Werelderfgoed Kinder-
dijk en Museum De Koperen Knop. Er is een tweede fotowedstrijd, er komen power-
pointpresentaties over het landschap en informatiebladen over landschapsroutes. 
Het sluit af met een ‘projectplan over de Knotwilg.       
Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland (Groen Verbindt van 
het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). De cofinanciering komt van 
vrijwilligersuren en bijdragen van de Gemeente Molenlanden, Prins Bernhard Cul-
tuurFonds Zuid-Holland, Prins Bernhard CultuurFonds Utrecht, De Haanfonds, Rivie-
renlandfonds, Kringloop Sliedrecht, Kringloop De Cirkel en anderen.  
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      Meer weten? Mail of bel de projectleider: Bureau Tekstwerk,  
      Dick de Jong, djtekst@planet.nl of 06-22845889.    
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