Arrangement

(2019)

Westlands Museum






appelgebak met koffie/thee
rondleiding museum en historische tuin
demonstratie klokinkopen
Westlandse koffietafel

Prijs: € 21,50 per persoon

Arrangement Westlands Museum
Het Westland heeft internationale bekendheid gekregen als wereldcentrum voor de
glastuinbouw. In dit arrangement krijgt u uitleg hoe vanuit het pionieren in de 19 e
eeuw een sector is ontstaan die zeer innovatief is en zich richt op biologisch gezond
voedsel en prachtige sierteeltproducten.
U brengt 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. Een heel leuk onderdeel van uw bezoek is de
demonstratie klokinkopen, waarbij u zelf als koopman/vrouw aan de slag kan.
Na de rondleiding staat er een heerlijke Westlandse koffietafel voor u klaar. Deze
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)
Na de koffietafel kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken en eventueel
verse (vergeten!) groenten uit de museumtuin kopen. Heerlijk om daarmee thuis te
gaan kokkerellen. Als u er een volledig dagje uit van wil maken, zijn er in de nabije
omgeving prima mogelijkheden om een middagprogramma te volgen. Denk aan een
rondvaart door het Westland, “bakkie fietsen” (waarbij u per fiets tuinderijen bezoekt
en verse producten verzamelt), Tomatoworld en het Keringhuis in Hoek van Holland.
Wij helpen u graag bij het zoeken naar een geschikte locatie of activiteit.
Programmasuggestie (tijdschema kan aangepast worden; u kunt ook starten met de
lunch en vervolgens de rondleiding doen)
10.30 uur : aankomst bij het Westlands Museum
10.40 uur : koffie/thee met appelgebak (optie: 2e bakje koffie/thee: + € 1,80)
11.00 uur : rondleiding (in groepen van 15-20 personen)
12.00 uur : lunch
13.30 uur : nog even op eigen gelegenheid het museum in
14.00 uur : vertrek naar een volgende gelegenheid of naar huis
Het museum is volledig rolstoeltoegankelijk. Er is een lift en een invalidentoilet,
en de paden in de tuin zijn zonder drempels.
Contactgegevens
Westlands Museum, Middel Broekweg 154, 2675 KL Honselersdijk
Tel: 0174-621084; e-mail: info@westlandsmuseum.nl;
website: www.westlandsmuseum.nl
Kosten
De kosten voor dit arrangement zijn € 21,50 per persoon, bij een (minimale)
deelname van 20 personen.
Dit arrangement is niet op zondagen en maandagen mogelijk.

