De modernste kas en de oudste veiling!
U begint met een bezoek aan de grootste kas met oranje paprika’s van Europa, gevolgd door een
bezoek aan de oudste doorvaarveiling ter wereld!
Hele dag, € 40,50 per persoon, inclusief BTW en exclusief vervoer
10.00 uur bezoek Agriport
Gezamenlijk start met een wandeling door het kassencomplex naar de mooie bedrijfskantine. Hier
staat koffie met wat lekkers van de plaatselijke bakker voor u klaar.
Na de koffie volgt een interessante presentatie.
11.00 uur
Aansluitend laten wij u, tijdens de rondleiding, zien hoe het er in de praktijk toe gaat. Een
indrukwekkend bezoek aan ’s werelds grootste kas met oranje paprika’s!
U ervaart met eigen ogen hoe de hypermoderne tuinder omgaat met teelt, energie, milieu en de
nieuwste technische snufjes. Er gaat een wereld voor u open!
12.30 uur bezoek BroekerVeiling
Vertrek naar Museum BroekerVeiling (de oudste doorvaarveiling ter wereld)
13.00 uur
Na aankomst bij de BroekerVeiling serveren wij als lunch een rijk gevulde Westfriese koffietafel.
Bestaande uit: diverse soorten brood, 4 soorten vleeswaren, roggebrood, beschuit, kaas, zoetwaren,
roomboter, koffie en thee (met als extra optie soep en/of een kroket).
14.00 uur
Na de lunch nemen de gidsen* u tijdens de rondleiding mee door het museum en praten u graag bij
over het leven van de tuinders en hun familie zo rond het jaar 1900.
14.30 uur
Tijdens de rondvaart door het rijk der Duizend eilanden voelt u zich de tuinder die met zijn groente
op weg is naar de veiling. U hoort, ziet en voelt hoe het er een eeuw geleden aan toe ging.
15.15 uur
U neemt plaats op de plek van de handelaar in de authentieke veilingbanken. U voelt de spanning als
de veilingmeester de groenten aanprijst en u de veilingklok stopt en de prijs bepaalt.
16.00 uur
Einde programma
Let op! Dit is een voorbeeld van de indeling van de dag.
De begintijd van het arrangement is in overleg te bepalen.
Bij aankomst in Museum BroekerVeiling wordt de volgorde van het programma op die locatie bekend gemaakt. Alle
hierboven genoemde onderdelen zitten uiteraard in het dagprogramma!
*Een rondleiding door het museum is optioneel. Hierbij laten onze vrijwillige rondleiders u het monument zien en vertellen
zij over alle bijzondere voorwerpen en delen zij spannende of soms grappige anekdotes. (€ 20,00 per groep, max. 25
personen)

