Arrangement 30 – 60 personen)

Ontdek het Westland!
Westlands Museum + orchideeënkwekerij







appelgebak met slagroom en koffie/thee
rondleiding museum en historische tuin
demonstratie klokinkopen
Westlandse koffietafel
bezoek aan orchideeënkwekerij Ter laak, inclusief koffie/thee en koekje

Prijs: € 29,75 per persoon
2019

Ontdek het Westland!
Het Westland heeft internationale bekendheid als wereldcentrum voor de
glastuinbouw. In dit arrangement krijgt u uitleg hoe vanuit het pionieren in de 19e
eeuw een sector is ontstaan die zeer innovatief is en zich richt op biologisch gezond
voedsel en prachtige sierteeltproducten. Die innovaties gaat u ontdekken bij een
bezoek aan een topkwekerij.
In de ochtend brengt u een bezoek aan het Westlands Museum, waar u middels een
rondleiding de historie van de streek uitgelegd krijgt. Werkelijk prachtig is de
historische tuin, waar u zich in een andere tijd waant. Het geeft perfect een
tuinbouwbedrijf weer van de eerste helft van de vorige eeuw.
Na een stevige Westlandse koffietafel bezoekt u in de middag de orchideeënkwekerij
van de gebroeders Ter Laak. Onder het genot van een kopje koffie krijgt u een korte
introductie over Ter Laak Orchids. Daarna krijgt u informatie over de opkweek, aan
de hand van diverse soorten stekjes. Vervolgens gaat u de kas in en kunt u het
indrukwekkende geautomatiseerde teelt- en afleverproces van nabij zien. De
rondleiding wordt afgesloten met een bezoekje aan de orchideeënwinkel.
Programma
10.00 uur : aankomst bij het Westlands Museum
10.10 uur : koffie/thee en heerlijk appelgebak met slagroom (optie: 2e bakje
koffie/thee: + € 1,80)
10.45 uur : rondleiding (in groepen van 15-20 personen)
12.00 uur : koffietafel
13.10 uur : vertrek naar Ter Laak Orchids
13.30 uur : koffie/thee tijdens uitleg en vervolgens de orchideeënkas in
15.30 uur : einde en vertrek
De koffietafel bestaat uit:
 polderkornbrood, wit brood, bruine en witte broodjes
 yorkham, 3 soorten kaas en jam
 krentenbol
 2 x koffie, thee, melk, karnemelk (naar keuze)
(optioneel: groentesoep: + € 3,75; kroket: + € 2,75)
Zowel het museum als de orchideeënkwekerij zijn volledig rolstoeltoegankelijk.
Op beide locaties is een invalidentoilet aanwezig.
Contactgegevens en aanmelding
Westlands Museum, Middel Broekweg 154, 2675 KL Honselersdijk
Tel: 0174-621084; e-mail: info@westlandsmuseum.nl;
websites: www.westlandsmuseum.nl en www.orchidee.nl
Kosten
De kosten voor dit arrangement zijn € 29,75 per persoon (excl busvervoer, incl. 9%
BTW), bij een deelname van 30 – 60 personen. Bij minder personen: op aanvraag.
Dit arrangement is beschikbaar op dinsdag t/m vrijdag.

