
ARRANGEMENTEN 2021 
MUSEUM DE KOPEREN KNOP 

 
Bij een bezoek aan het museum leert u de Alblasserwaard pas echt kennen. Een van de 
belangrijkste en rijkste veenweidegebieden van Nederland. Een gebied met heel veel 
mogelijkheden van vertier voor recreanten, toeristen en de eigen streekbewoners, met 
vrienden of verenigingen. Altijd leuk voor een bijzonder uitje.   
 

Een museumbezoek… 
De Koperen Knop bezoeken kan op veel manieren, waarbij u kunt kiezen uit:  

○ Een rondwandeling op eigen gelegenheid. 
○ Onder leiding van een gids, die u over het museum en de bijzonderheden vertelt. 
○ Uw bezoek richt zich op een van de onderdelen, die er zijn, bijvoorbeeld Trijntje. 
○ Een wandeling door de museumtuin als onderdeel van uw bezoek.  
○ Met een activiteit of presentatie, aansluitend of voorafgaand aan uw bezoek. 
○ Als tussenstop bij een rondrit of en toer door de mooie Alblasserwaard. 

 

   
 
 

Lekker drinken en eten… 
Als u bij uw groepsbezoek wat wil drinken kunt u kiezen uit de beschikbare consumpties 
op de prijslijst in het museumcafé of in de theetuin.  
Als u een broodje of iets anders ‘buiten de kaart’ wil eten kunt u dit tijdig aangeven, 
waarbij u kunt kiezen uit: 

○ Koffie of thee met: een luxe koekje € 2,75, een bonbon € 3,00, een gevulde koek € 
4,50, een appelrondo € 5,20, een gebakje € 5,25 of een petitfour € 4,00. 

○ Een broodje uit het vuistje (bolletje met divers beleg) € 3,00 of een luxe belegd 
broodje € 3,75, een luxe sandwich € 3,25 of een minibroodje € 2,50. 

○ Een bolletje met een kroket € 3,15 of een bolletje met een luxe of een vegetarische 
kroket € 3,40. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Het kan ook iets meer zijn… 
○ Een 12 uurtje: een broodje + huzarensalade + koffie/thee of ander drinken € 9,95 

(een kroket of saucijzenbroodje erbij € 3,00 extra). 

○ Lunch compleet: een box met een bruin broodje kaas/tomaat + een wit broodje 
beenham/mosterd + fruitsalade of melk + mueslireep € 16,50. 

○ Lunch extra: een box met een wit broodje gerookte zalm + een bruin broodje 
eiersalade + croissant + kipsalade + sapje of melk € 20,25. 

○ High tea box: een ruime sortering zoetigheidjes en hartige hapjes + diverse 
theesoorten vanaf € 22,95. Er is ook een high tea-aanbieding voor 2 personen € 
44,50.  

○ Gevulde picknick-krat: voor 2 personen: thermosflesje soep + 2 broodjes 
beenham/kaas + 2 koeken + fruitsalade + sapjes € 42,50. Leuk voor een 
tuinpicknick. 

○ Diverse borrelmogelijkheden met wijn, bier, waters, limonades en sapjes. Zie de 
prijslijst. Uit te breiden met nootjes of luxe zoutjes (€ 1,00 - € 2,50), koude hapjes of 
warme hapjes (€ 2,00 - € 3,00), verschillende (tapas)plankjes (€ 4,95 - € 6,25).  

 

    
 

De streek verkennen… 
De Koperen Knop is een mooi begin voor een bezoek aan de Alblasserwaard. Dat kan 
op eigen gelegenheid, of met een bus, een koets, een paardentram, een salonboot, een 
sloep, met een ‘maatje’ of met een ‘koetje’. Het museum wil graag met u meedenken 
over andere locaties in de wijde omgeving. 
 

Actief bezig zijn… 
In Museum De Koperen Knop kunnen ook groepsactiviteiten worden verzorgd. Zoals 
workshops, schildercursussen, puzzeltochten, lezingen, presentaties en nog veel meer. 
Het museum beschikt ook over wandel- en fietsroutes en op verzoek kunnen er 
wandelingen worden georganiseerd in de streek, waarbij u informatie krijgt over 
monumenten, leuke karakteristieke plekken en mooi cultureel erfgoed. Leuk om te doen!  
 

De Koperen Knop biedt altijd kwaliteit. De vermelde prijzen gelden per stuk of per 
persoon, tenzij dit anders staat aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.  
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