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De Koperen Knop is een aantrekkelijke locatie voor een groepsbezoek. 

In deze brochure staan voorbeelden van arrangementen. Met koffie of 

thee en wat lekkers erbij, lunchmogelijkheden en meer. Wellicht heeft 

u zelf een idee voor uw bezoek aan Museum De Koperen Knop. 
 

 
 

informatie of reserveringen    ı    op werkdagen van 09.00-17.00 uur 

06-12333824 of reserveringen@koperenknop.nl 
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BEZOEK & EXTRA’S  
 KNOP-UITJE: GEZELLIG MET ELKAAR NAAR HET MUSEUM 

Ontvangst met koffie en gebak  -  rondleiding met een gids  -  binnen en buiten rond 
kijken op eigen gelegenheid  -  € 12,--  p.p.   

 BAKKERSBROOD: MUSEUMBEZOEK MET LUXE BROODJESLUNCH 
          Ontvangst met koffie  -  rondleiding  -  broodjesbuffet met soep, fruit, koffie/thee/jus  
        d‘orange  -  vanaf € 24,50  p.p.    

 BOOMGAARDLUNCH: PICKNICKEN IN DE TUIN OF OP HET TERRAS 
        Ontvangst met koffie  -  rondleiding  -  broodjeslunch bij goed weer buiten koffie/thee      
        /jus d‘orange en appel of ander stuk fruit na  -  vanaf € 25,-- p.p.      

 WAARDIGE THEE: EEN HIGH TEA OP NIVEAU 
Een high tea op De Etage  -  vanaf € 23,50  -  minimaal 15 personen  -  uitbreidingen in 
overleg  -  tevens museumbezoek € 28,50   
 

Daarnaast is er ook maatwerk mogelijk: bijvoorbeeld een wijn-
proef, een ‘sapje met een hapje’, een barbecue, een buffetje, 
high tea of high wine. Misschien heeft u zelf een leuk idee. 
 

   
 

UITSTAPJES VANUIT HET MUSEUM  
 DE GOUDEN EEUW - bezoek museum en kaasboerderij 
       Vanaf 15 personen  -  € 18,50 p.p. inclusief koffie met gebak  -  met eigen vervoer naar  
       boerderij in Giessenburg   

 MET PAARD EN KOETS - rijtoer en na afloop museumbezoek   
          Vanaf 15 personen  -  € 24,-- p.p. inclusief rondleiding en koffie met gebak   

 DOOR DE ALBLASSERWAARD – ontvangst in museum en dan uitwaaieren 
Ontvangst met koffie & koek - zelf het museum bekijken om vervolgens de Alblasser-
waard in te trekken -  € 8,-- p.p. 
 

   



 

VERGADER- & ANDERE ARRANGEMENTEN 
De Etage is zeer geschikt voor uiteenlopende bijeenkomsten. Er is moderne audiovisuele apparatuur 
beschikbaar en een piano. U kunt consumpties gebruiken naar wens. Hier volgen enkele voorbeelden: 

 INSPIREREND VERGADEREN  
Een ochtend, middag of avond vergaderen op De Etage -  inclusief onbeperkt koffie, thee en water  
-  € 185,--  -  uitbreiding op aanvraag met bijvoorbeeld afsluitend een drankje of een (klein) buffet  

 CURSUSSEN EN (BEDRIJFS)PRESENTATIES  
De mooie ambiance wekt enthousiasme op bij cursussen en presentaties -  tijdens de pauze kunt u 
vrij het museum en de tuin bezoeken ׀ basisprijs € 185,-- per 25 personen  -   extra’s op aanvraag   

 WORKSHOPS EN LEZINGEN  
De Etage biedt plaats aan ruim 80 personen voor lezingen en dergelijke. Bij workshops zijn er zo’n 
30 plaatsen.  
 

   
 

HUWELIJKEN  
Voor het sluiten van huwelijken is De Etage een mooie ruimte. U kunt uw huwelijk ook in de 
museumtuin laten voltrekken. Aansluitend bruidstaart met koffie of toasten op het huwelijk 
zijn ook mogelijk. Het museum en de museumtuin zijn zeer geschikt voor bruidsfoto’s en 
andere reportages. Informeer naar de mogelijkheden en de prijzen.   
 

VOOR DE KIDS 
 EDUCATIEF PROGRAMMA MET DE SCHOOL 

Elk jaar is er van 1 september tot 31 mei een vast programma, maar in overleg kan hiervan ook worden afge-
weken. De kosten zijn € 3,-- per kind.  In juni t/m augustus is een schooluitje mogelijk ad € 6,-- per kind.  

 KINDERFEESTJE 
Ontvangst, een rondleiding, bezoek aan de smid of hoepelmaker of een kinderworkshop. En natuurlijk limona-
de  met wat lekkers. De kosten zijn € 10,-- per kind. Minimaal 6 en maximaal 10 kinderen.   

 KINDERWORKSHOPS 
Bij vroegtijdige reservering kan het museum diverse kinderworkshops verzorgen. Regelmatig zijn er ook vaste 
kinderworkshopsmiddagen. Vraag naar de speciale Kids-folder.  

 

Bij arrangementen zijn kortingskaarten, zoals de museumkaart niet van toepassing. 
 

   



 

   
 

Museum De Koperen Knop is een unieke locatie. De historische boerde-
rij straalt rust en vertrouwen uit. U doet er inspiratie op, want in en om 
De Koperen Knop  is altijd iets te doen en te beleven.     
Ook een bezoek met familie of vrienden is leuk. Laat u rondleiden of kijk 
op eigen gelegenheid rond. In het museum, op het erf, in de museum-
tuin of zelfs in de polders in de omgeving.  
Met museum zorgt - als u tijdig reserveert - voor koffie, thee of fris en 
als u wilt natuurlijk wat lekkers erbij. Achter het museum is een gezelli-
ge theetuin. 
Deze brochure bevat mogelijkheden en voorbeelden. In en om het mu-
seum is veel meer mogelijk. Kijk regelmatig op de website.    
 

 
 

INFORMEER VRIJBLIJVEND OF GEEF UW WENSEN DOOR  
DE KOPEREN KNOP ADVISEERT U GRAAG   

 

 reserveringen@koperenknop.nl           ׀            06-12333824
 

 
De prijzen in deze brochure zijn inclusief btw en gebaseerd op de geldende prijzen per 1 januari 2019. Aan het museum doorbereken-
de prijsverhogingen boven de normale inflatiecorrectie moeten u worden doorberekend. Bij bijzondere prijsafwijkingen wordt eerst 
met u contact opgenomen. Bestelde aantallen worden volledig in rekening gebracht, tenzij minimaal drie werkdagen van te voren 
wijzigingen zijn doorgegeven per email.     MDKK – PUBLICITEIT - FLYER – ARRANGEMNETEN – 2019-03-19 

 

Museum De Koperen Knop        ׀          Binnendams 6         3373       ׀ AD  Hardinxveld-Giessendam    
   www.koperenknop.nl             ׀               koperenknop@koperenknop.nl              ׀              0184-611366
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