
 

 
 

Bij inlevering van deze bon heeft u voor twee personen 
 

GRATIS ENTREE &  
EEN KOPJE KOFFIE of THEE 

MET STROOPWAFEL  
 

 

open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-
17.00 uur. juli en augustus ook maandag 13.00-17.00 uur  

 

te besteden in het museumcafé  met terras  
of in de theetuin (open mei t/m september) 

 

 binnendams 6     3373 ad  hardinxveld-giessendam  0184-611366  
www.koperenknop.nl                 koperenknop@koperenknop.nl 

 
 
 

 
 

INFORMATIE 

De Koperen Knop is een actief museum op de grens van de industriële zuidrand 

en het prachtige polderlandschap in het midden van de Alblasserwaard. Het 

bestaat uit een groot monumentaal hoofdgebouw met een expositieruimte, 

een grote ontvangstruimte, een permantent gedeelte in het voorhuis, een 

bibliotheek en een museumcafé. Aan het begin van de grote museumtuin staan 

bijgebouwen zoals een hoepelmakerij, een smederij met een wagenschuur en 

een stookhuisje. Achter het museum is een romantische theetuin. De vroegere 

stal is omgebouwd tot een moderne expositieruimte, waar aaneensluitend 

exposities te zien zijn van uiteeenlopende aard.  

 
 

   
  

 
BETROKKEN WORDEN 

Als u uw emailadres doorgeeft aan het museum krijgt u regelmatig bericht na 

de verschijning van de nieuwsbrief Beknopt met daarin alle actuele informatie.  

Het museum heeft ook een arrangementenprogramma voor groepen.   
 
 
 

     
 

http://www.koperenknop.nl/
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