
minstens twee weken van te voren. Het kost vanaf € 6,50 per kind. De 
groep kan bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 kinderen.  

  
 

Het museum heeft vaste mogelijkheden, zoals een verkleedpartijtje, een 
rondleiding, een bezoek aan de smid en oudhollandse kinderspelen. 
Hieraan kunnen verschillende extra’s worden toegevoegd bijvoorbeeld 
een kinderworkshop. 
 

IDEEËN VOOR KINDERFEESTJES  
 Verkleden als boertje/boerinnetje met fotosessie. Ook de ouders 

kunnen zich in historische kleding steken. De verkleedkist kost € 5,-.  
 Kinderrondleiding door het museum: hoe mensen vroeger leefden.  
 Oudhollandse kinderspelen. 
 

EXTRA TE BOEKEN WORKSHOPS 
Er zijn veel kinderworkshops mogelijk, bijvoorbeeld:  
 

schilderijtje maken  
doosje beschilderen 
boekje maken 
vilt plakken 

een map beplakken 
tegel beschilderen  
schilderen op doek   
waxinelichtje maken 

sierschrijven met pen 
creatief borduren 
spelen met papier  
oude tijdschriften beplakken  

 

 

 
Een workshop kost € 7,50 per kind, in-
clusief materiaal. Vraag vrijblijvend 
naar de mogelijkheden. 
Het museum organiseert regelmatig in-
schrijfworkshops voor kinderen.   
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RESERVERINGEN: 06-12333824 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur) 

 

 

IN MUSEUM 
DE KOPEREN KNOP 

 

Voor kinderen is Museum De Koperen Knop erg leuk. Er is al-
tijd wat te doen en te zien. Steeds wisselende exposities, in 
het voorhuis zie je hoe je grootouders vroeger woonden en er 
is een grote museumtuin.  
 

Je kunt in het museum: 
 een speurtocht doen 
 soms kun meewerken met de smid 
 op bezoek komen met je school 
 over het museum op school vertel-

len 
 met je vriendjes je verjaardag vie-

ren 
 meedoen met kinderworkshops 

 

 

EXPOSITIE 
Welke expositie er is zie je op de website. Bij de meeste exposities is 
een speurtocht, zijn er kleurplaten en soms ook extra activiteiten. Als je 
meer wil weten kun je altijd een van de suppoosten (de medewerkers) 
vragen. Die willen je altijd helpen. 

 

  
 
 

 Binnendams 6                
3373 AD  Hardinxveld-Giessendam 



 

0184-611366 (reserveringen: 06-12333824) 
koperenknop@koperenknop.nl 

www.koperenknop.nl 

 
 

Op ontdekking in het museum. 

 
 

Helpen bij de smid. 
 

MUSEUMINSPECTEUR 
 

 

 

HET MUSEUM  
 

ontdekken  
 

inspecteren  
 

prijzen winnen    

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

 

MUSEUM & TUIN 
In het museum vind je van alles uit de tijd van vroeger. De mensen slie-
pen toen in een bedstee. Gezellig, met gesloten deurtjes of een gordijn, 
elke nacht in je eigen tentje. Centrale verwarming was er niet. Aan een 
groot open haardvuur in de schouw kon je je warmen. Daar werd ook het 
eten gekookt. In het museum ontdek je heel veel dingen van vroeger.  
In de grote tuin achter het museum is van alles te zien over de geschie-
denis van de natuur en een boerenerf, met een boomgaard, grienden, 
stukjes weiland en meer. Maak een tuinwandeling en beleef het mee. 

In het museum ligt een wassen beeld van Trijn-
tje 

 

Er zijn digitale informatiezuilen. 

 

 
 

MUSEUMBEZOEK MET SCHOOL 
 

LES KRIJGEN IN DE KOPEREN KNOP 
Het museum doet veel aan historische en culturele educatie. Met je 
groep kies je een les op onderwerp en leeftijdsgroep. De lessen zijn ’s 
morgens en moeten minstens twee weken van te voren worden gereser-
veerd, voor overleg, voorbereiding en aanvullend lesmateriaal.  
De Koperen Knop beschikt over goede en moderne audiovisuele appa-
ratuur en een grote ontvangstruimte. De vaste programma’s zijn: 
 

Groep 1 t/m 8  Eerste kennismaking met het museum – basisles streekgeschiedenis 
Groep 5 & 6    Wie wat bewaart, heeft wat – oude voorwerpen verzamelen  
Groep 6     Trijntje, uniek in de geschiedenis – archeologische vondst in de polder 
Groep 6 & 7    Drie waarden… met je voeten in de aarde – de streekverschillen  
Brugklas     Trijntje - een wassen beeld van een bijzondere vondst, heel dichtbij  
 

Natuurlijk is ook een rondleiding door het museum mogelijk. Er is veel 
vraag bij scholen: wacht niet te lang met aanvragen en reserveren. De 
kosten worden bepaald door wat je wilt. Vraag er naar.  
 

 

Les in het museum.                Een speurtocht bij een expositie.  
 
 

KINDERFEESTJE IN HET MUSEUM 
 

BEN JE JARIG? 
Voor een kinderfeestje zijn verschillende mogelijkheden. Je wensen en 
je leeftijd zijn hierbij van belang. Je kiest uit diverse activiteiten, in combi-
natie met een aantal extra’s. Het duurt ongeveer 2 uur. Reserveer 


