
 
 

Kinderen vinden Museum De 
Koperen Knop erg leuk. Er is al-
tijd wat te doen of zien. Steeds 
wisselende exposities en in het  
voorhuis zie je hoe de mensen 
vroeger woonden. Ook is er een 
grote museumtuin met bijgebou-
wen. In het museum kun je: 
 

IN MUSEUM 

DE KOPEREN KNOP 
 

 
 een leuke speurtocht doen 
 in de smederij meewerken met de smid 
 met je school een educatieve les meemaken 
 over iets uit het museum op school vertellen 
 met je vriendjes heel gezellig je verjaardag vieren 
 deelnemen aan een van de vele kinderworkshops 

 
 

 

 

TENTOONSTELLINGEN 
Het hele jaar door zijn er bijzondere exposities in 
het museum. De ene keer over kunst, dan over een 
historisch onderwerp, een volgende keer over iets 
van textiel of wat anders. Altijd weer verrassend! 
Welke expositie er is kun je zien op de website. Bij 
de meeste exposities is een speurtocht beschik-
baar. Ook zijn er kleurplaten en soms worden er 
ook extra activiteiten georganiseerd.  
Kom eens een keertje kijken met je ouders, of met 
je opa en oma. Ook die vinden het vast erg leuk. 

 

 

MUSEUMINSPECTEUR 

Je kunt museuminspecteur worden! Op de website van de mu-
seuminspecteurs lees je hier meer over. Gebruik de speciale 
app of download een inspectierapport. Vul hem na je bezoek in, 
geef je score door en maak kans op leuke prijzen! Op de websi-
te van de museuminspecteurs kan je ook lezen hoe andere 
inspecteurs ons museum vonden. 

 

HET MUSEUM 
 

        = 
 

ontdekken 
        + 
inspecteren 
        + 
prijs winnen  

 

 
 

 

 

Binnendams 6                 
3373 AD  Hardinxveld-Giessendam 

0184-611366 (reserveringen: 06-12333824) 

koperenknop@koperenknop.nl 
www.koperenknop.nl 

https://www.koperenknop.nl/activiteiten/
https://museumkids.nl/inspect
https://museumkids.nl/inspect
mailto:koperenknop@koperenknop.nl
http://www.koperenknop.nl/


MUSEUM & TUIN 

In het museum vind je van alles uit de tijd van vroeger. De mensen sliepen toen in een 

bedstee. Gezellig, met gesloten deurtjes of een gordijn, elke nacht in je eigen tentje. 

Centrale verwarming was er toen niet. Er was een groot open haardvuur waar je je kon 

warmen. Daar werd ook het eten gekookt. Zo zijn er in het museum heel veel dingen te 

ontdekken, die vroeger heel anders waren dan nu.  

In de grote tuin achter het museum is van alles te zien over de geschiedenis van de 

natuur en een boerenerf, met een boomgaard, grienden, stukjes weiland en veel meer. 

Tijdens een tuinwandeling kom je veel tegen. Kom het allemaal beleven.   

 

 
 

Op ontdekking in het museum. 

 
 

Helpen bij de smid. 
 

 

WATERPASPOORT 

Het museum doet mee met het project waterpaspoort. 

Daarin staan instellingen in Zuid-Holland Zuid, die iets te 

maken hebben met het water. De Koperen Knop was oor-

spronkelijk een waterboerderij en past er daarom helemaal 

bij. Als je een van de deelnemende instellingen bezoekt 

krijg je een stempel en vanaf vijf stempels maak je kans op 

een mooie prijs. Leuk om mee te doen!  
 

 

 

 

In het museum ligt een wassen beeld van Trijntje.  

 

 

Er zijn digitale informatiezuilen. 



MUSEUMBEZOEK MET SCHOOL 
 

LES KRIJGEN IN MUSEUM DE KOPEREN KNOP 

Museum De Koperen Knop verzorgt historische en culturele lessen. Met je school-

groep kun je kiezen uit verschillende lessen. Ook kan er op verzoek een speciale les 

worden verzorgd, die aansluit bij een project of thema op school.     

De lessen worden ’s morgens ingepland en moeten minstens twee weken van te voren 

worden gereserveerd, voor overleg, voorbereiding en aanvullend lesmateriaal.  

De Koperen Knop beschikt over goede en moderne audiovisuele apparatuur en een 

grote ontvangstruimte. De beschikbare vaste programma’s zijn: 
 

Groep 1 t/m 8  Een eerste kennismaking met het museum: – een basisles over streekgeschiedenis 

Groep 5 & 6  Wie wat bewaart heeft wat – over oude voorwerpen en het verzamelen ervan 

Groep 6  Trijntje I: uniek in geschiedenis – een bijzondere archeologische vondst in de polder 

Groep 6 & 7  Drie waarden… - met je voeten in de aarde – de streekverschillen in Zuid-Holland Zuid 

Brugklas  Trijntje II, een oude geschiedenis – een bijzondere vondst heel dichtbij De Koperen Knop 
 

Een lesprogramma bestaat uit een rondleiding door het  oude deel van het museum, 

eventueel aangevuld met een bezoek aan de smid, de hoepelmaker of de expositie 

van dat moment. Dit lesprogramma kost € 3,-- per leerling. Wacht niet te lang met re-

serveren. Educatieve lessen worden van 1 september t/m 31 mei gegeven 
 

 

SCHOOLUITJE 
Dit bestaat uit een: 
 een museumbezoek 

met rondleiding  
 een wandeling met 

speurtocht door de 
museumtuin  

 glaasje limonade  
Dit uitje kost € 6,-- p.p. en 
je moet tijdig reserveren.   

Les in het museum.            Een speurtocht bij een expositie.  
 

LEUK… EEN MUSEUMBEZOEK 

KINDERFEESTJE IN HET MUSEUM 
 

VEEL MOGELIJKHEDEN 

Vier in het museum je kinderfeestje. Dat kan op verschillende manieren. Jij bepaalt wat 

je wilt. Een feestje duurt ongeveer 2 uur en kost € 10,-- per kind. Daarvoor krijg je het 

volgende: entree museum, een rondleiding, kinderworkshop of bezoek aan oud am-

bacht, glas limonade met wat lekkers en de jarige krijgt een cadeautje. Kinderfeestjes 

moeten tenminste twee weken van te voren worden gereserveerd. Hoe eerder je re-

serveert hoe groter de kans dat er nog voldoende ruimte is.  

https://www.koperenknop.nl/museumbezoek-met-school
https://www.koperenknop.nl/museumbezoek-met-school/#Een-eerste-kennismaking
https://www.koperenknop.nl/museumbezoek-met-school/#Wie-wat-bewaart
https://www.koperenknop.nl/museumbezoek-met-school/#Trijntje-uniek-in-geschiedenis
https://www.koperenknop.nl/museumbezoek-met-school/#Drie-waarden
https://www.koperenknop.nl/museumbezoek-met-school/#Trijntje-uniek-in-geschiedenis
https://www.koperenknop.nl/kinderfeestje


De groep kan bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 kinderen. Je kunt als je voldoen-

de tijd hebt ook kiezen voor iets extra’s, zoals een verkleedpartijtje of oudhollandse 

kinderspelen doen. Dat kost dan € 5,-- per groep extra.  
 

  
 

IDEEËN VOOR KINDERFEESTJES 

Bij het verkleden als boertje/boerinnetje kunnen 

ook de ouderen zich in historische kleding ste-

ken. Bij een kinderrondleiding door het museum 

zie je hoe de mensen vroeger woonden en werk-

ten. Tijdens een bezoek aan de smid of de hoe-

pelmaker kun je kijken hoe die werken. 

Oudhollandse kinderspelen in de tuin bestaan uit 

steltlopen, zaklopen, hoepelen en dergelijke. 

Er kan worden gekozen uit de volgende kinder-

workshops: doosje beschilderen, collage maken, 

map met tijdschriften beplakken, tegel beschil-

deren, schilderen op doek, een houten robot 

maken of een fotolijstje beplakken.   

 

LOSSE WORKSHOPS  

Er zijn met een groep ook buiten feestjes veel kinderworkshops mogelijk. Dan kan er 

worden gekozen uit: boekje maken, vilten, waxinelichtje maken, creatief borduren, 

linnen tas stempelen, schelpensnoer maken, of handletteren.   

 

Een losse workshop kost € 5,-- per kind, 

waarbij eenvoudige materialen inbegrepen 

zijn. Een workshop kan naar wens worden 

uitgebreid. Dat kost dan meer. Informeer vrij-

blijvend naar de mogelijkheden en bijzonder-

heden. In het museum zijn ook regelmatig op 

woensdagmiddag workshops voor kinderen.  
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RESERVERINGEN: 06-12333824 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur) 


