
Arrangement 

Workshop Groentekistje maken 

       

 

     

 

 appelgebak met 2x koffie/thee 

 rondleiding museum en historische tuin 

 zelf een groentekistje maken 

 producten inkopen op de klok 

 naborrelen 

Prijs: € 26,00 per persoon 



 
 
 

Workshop Groentekistje maken (én vullen) 

Het Westland heeft internationale bekendheid gekregen als wereldcentrum voor de 
glastuinbouw met prachtige groenten, fruit en bloemen. U brengt een bezoek aan het 
Westlands Museum, waar u middels een rondleiding de historie van de streek 
uitgelegd krijgt. En wat wel zo leuk is: u gaat vanmiddag aan de slag. Samen met uw 
teamgenoten gaat u een prachtig Westlands groentekistje maken. Er is houtmateriaal 
én gereedschap aanwezig en via een eenvoudige werktekening maakt u ieder een 
prachtige eigen kist. Zonder inhoud is zo’n kistje misschien wat kaal, dus op de 
historische veilingklok kunt u groente en fruit kopen ter vulling van uw kist. 
Dáár kunt u mee thuis komen! 
 
Wij zorgen niet alleen voor een onvergetelijke ervaring, maar ook voor de inwendige 
mens. In dit arrangement krijgt u tweemaal koffie/thee, met een heerlijke appeltaart 
(mét slagroom). En na het maken en het vullen van het groentekistje is er nog 
genoeg tijd om gezellig te borrelen in de gezellige foyer of op het sfeerrijke terras van 
het museum. 
 
Programmasuggestie (tijdschema en volgorde kan aangepast worden) 
13.00 uur : aankomst bij het Westlands Museum 
13.15 uur : rondleiding door museum en de historische tuin 
14.15 uur : (2x) koffie/thee met (1x) appelgebak 
15.00 uur : groentekistje timmeren 
16.00 uur : groente/fruit uit museumtuin inkopen op de klok 
16.45 uur : borrelen 
17.30 uur : einde 

 
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 € 26,00 per persoon bij een (minimale) 
deelname van 20 personen. De klokinkopen zijn voor eigen kosten van de 
deelnemers. Optie is dat deze (extra) kosten door het bedrijf worden gedragen. 
Deelname met minder dan 20 personen is mogelijk: prijs op aanvraag. 
 
Dit arrangement is mogelijk in de maanden mei t/m oktober, van dinsdag t/m vrijdag. 


