Poldermolen en Groenteveiling
Dagtocht naar de Museummolen in Schermerhorn en Museum BroekerVeiling, de oudste
doorvaarveiling ter wereld!
Compleet verzorgd, hele dag, € 38,- p.p. voor volwassenen en €30,25 voor kinderen.*
10.00 uur aankomst Museummolen in Schermerhorn
We trappen het bezoek af met een sfeervolle introductiefilm, waarna de molenaar u meeneemt door
de monumentale poldermolen uit het jaar 1634. De molen zal draaien tijdens uw bezoek, waardoor u
een goed beeld krijgt van dit indrukwekkende en inventieve Hollandse bouwwerk. Rond 12.00 uur
vertrek naar Museum BroekerVeiling
12.00 uur aankomst Museum BroekerVeiling
Na aankomst serveren wij de Langedijker Lunch. Deze lunch wordt aan tafel uitgeserveerd en
bestaat uit huisgemaakte seizoen soep, een broodje kroket, een plakje westfriese krentemik, en de
Langedijker Koolsalade. Met daarbij een glas melk of jus de orange.
13.00 uur Rondvaart
Tijdens de rondvaart door het rijk der 1000 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.
14.00 uur rondleiding**
De gidsen nemen 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.
15.00 uur veiling
Het hoogtepunt van de dag! 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 borrel
Onder het genot van een hapje en een drankje praat u tijden de ‘borrel’ gezellig na over de
gebeurtenissen van deze enerverende dag.

Note:
*voor groepen kleiner dan 15 personen geld een toeslag van € 1,00
**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).
Dit is een voorbeeld van de indeling van de dag.
De volgorde van het middagprogramma wordt bij aankomst in Museum BroekerVeiling bekend
gemaakt. Alle hierboven genoemde onderdelen zitten uiteraard in het middagprogramma!

