Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Dagtocht: Het verhaal van vlas en suiker
Museumbezoek, koffie met gebak, rondleiding, demonstraties, lunch en rondrit met gids.
Het museum is gevestigd in een gerestaureerde boerderij en heeft een ruime ontvangstruimte en
twee grote expositieruimtes, de “Vlasserij” en de “Suiker”.
Ontvangst:
De bezoekers worden verwelkomd in de ontvangstruimte met een
heerlijk kopje koffie met gebak.
Tijdens het nuttigen van deze versnapering krijgen de bezoekers een
korte uitleg over de geschiedenis van de boerderij en het museum.
Hierna wordt het hele gezelschap opgedeeld in 2 of 3 groepjes
(afhankelijk van de grootte van het gezelschap)
De rondleidingen:
Na de koffie starten de twee rondleidingen in de Vlasserij– en Suikerexpositie, als er een derde groep is blijft deze in de ontvangstruimte,
die krijgt twee korte films over vlas en suiker te zien.
De rondleidingen duren ± 45 minuten, na elke rondleiding wordt er
van expositie gewisseld of eerst een korte pauze gehouden.
De lunch:
Na de rondleidingen of in de pauze staat er voor de bezoekers een heerlijke lunch klaar.
De rondrit:
Vanuit Klundert, een oud vestingstadje, gaat het
over dijken langs polders naar het vestingstadje
Willemstad, waar men op het havenhoofd even
uit kan waaien en genieten van het schitterende
uitzicht op het Hollands Diep en de binnenhaven
met het historische stadhuis. Na dit korte oponthoud rijdt de bus naar de dorpjes Dinteloord en
Stampersgat en gaat langs de grootste bietsuikerfabriek van Europa, genaamd “De Dinteloord”.
We gaan verder richting de dorpen Fijnaart,
Standdaarbuiten en Noordhoek, in de 50 en 60-er
jaren het centrum van de vlasteelt en vlasverwerking. De gids vertelt u alles over de vergane glorie
van de vlasteelt en de veranderingen in de suikerproductie.
Afsluiting:
Na de rondrit is er ter afsluiting de mogelijkheid om in het museum nog een glaasje te drinken.
Tijdsschema:
Aankomst
: koffie met gebak 30 min.
Rondleiding
: 2 x 45 minuten of 3 x 45 minuten (afhankelijk van de groepsgrootte)
Pauze
: 20 minuten (aanbevolen)
Lunch
: 60 minuten (de lunch kan ook in een lange pauze geserveerd worden)
Rondrit
: +/- 90 minuten
Totale tijdsduur van dit arrangement ruim vijf uur.

