onze special

2016

*

met erkend
streekproduct !!

* aankomst met koffie/thee (2 kop) en Groese paptaart
* bezoek aan Het Vlaemsche Erfgoed: museumwinkeltjes en
-werkplaatsen aan de Slijkstraat (met beeldinformatie!)
* afsluiting in de Erfgoedwinkel met glas vruchtensap uit de
streekprodukten afdeling van Landgoedboerderij De Catharina
Hoeve (Vers en Lekker)
p.p. € 11,50
duur van dit programma: 2 / 2,5 uur
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www.het-vlaemsche-erfgoed.nl
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meer arrangementen>
1. .

Museumbezoek + koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart



bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
p.p. €

duur: 2 / 2,5 uur

2.

9,50

Museumbezoek + koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart +
bezoek aan Lutherse Kerk (Molenstraat0 en Grote Kerk (Markt)
met gids

(nieuw)




bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
bezoek aan Lutherse Kerk Molenstraat en Grote Kerk Markt
p.p. €

duur: 2,5 / 3.0 uur
3.

12,50

Museumbezoek + koffie/thee (2 kop) + wandelroute Monnikenpad

(nieuw)




bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
U ontvangt een wandelroute die als gidsje dient voor een informatieve vrije
wandeling door historisch Groede.
p.p. €

duur van dit programma: 3 / 3,5 uur

4.

11,50

Museumbezoek + koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart + lunch *




bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
lunchplate “Het Vlaemsche Erfgoed”

duur: museum + koffie 2 / 2,5 uur; lunch 1 / 1,5 uur

*

p.p. € 23,00

onze Vlaemsche Erfgoed lunch bestaat uit: 2 sneden ambachtelijk brood,
roomboter, ham, kaas, kroket, saladegarnituur,dressing (plate), Koffie/thee

voor andere lunchgerechten: zie bijlage “lunches” of vraag om info
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5. Museumbezoek + proeverij streekprodukten Landgoedboerderij Catharina Hoeve
in onze Vers en Lekker winkel



bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
proeverij streekprodukten Landgoedboerderij in Vers en Lekker winkel
+ u proeft:
wijn, vruchtensap, port, diverse soorten jams, snacks van gedroogde vruchten,
dressing van Chef Antonio, suikerwafeltjes
p.p. € 9,50

Arrangement 4 kan alleen op donderdag geboekt worden.

6.

Museumbezoek + koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
+ minimatinee Adrie Oosterling
a. bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
b. koffie/thee met Groese paptaart
c. mini-matinee kleinkunstprogramma in Huistheater-Restaurant De Twee Duiven
door Adrie Oosterling
duur van dit programma: 2.5 uur

7.

p.p

€

13,50

Middagprogramma Huistheater De Twee Duiven met Adrie Oosterling



koffie / thee (2 kop) met Groese paptaart
kleinkunstprogramma Adrie Oosterling
p.p. €

16,50

duur van dit programma 2 uur
8.

Museumbezoek + koffie met Groese paptaart + Liedjes van toen




bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
Liedjes van toen ” in Huistheater De Twee Duiven
bekende liedjes uit grootmoeders tijd, samen gezongen,
met Adrie Oosterling aan de vleugel en op accordeon.
Om nog lang van na te genieten…………
p.p. € 15,50
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9.

Museumbezoek + koffie met Groese paptaart + lunch +
middagprogramma
A.
 bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
 koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
 lunch
 a. Kaasboerderij familie de Vos Biervliet
of
b. Rozenkwekerij De Bierkreek IJzendijke
met lunchplate + koffie/thee
p.p. € 27,50
andere lunches zie lunchbijlage
B.



bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
t/m lunch “Het Vlaemsche Erfgoed”
middag: presentatie Zeeuwse Klederdracht in
Lutherse Kerk

10.

p.p. € 23,00

prijs op aanvraag

GROEDE + BRESKENS : een museum combi-arrangement met entreekorting!!
HET VLAEMSCHE ERFGOED GROEDE
EN
VISSERIJMUSEUM BRESKENS
a. bezoek aan de musea van Het Vlaemsche Erfgoed
b. bezoek aan het Visserij Museum Breskens
bij dit arrangement:
extra optie: koffie/thee (2 kop) met Groese paptaart
in Groede
voor lunchmogelijkheden: vraag info

Het Vlaemsche Erfgoed

p.p. €

7,50

p.p. €

5,50
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11.

HET VLAEMSCHE ERFGOED + LANDSCHAPSTOCHT
Ontdek de prachtige omgeving, beleef het landschap op een milieuvriendelijke
e-scooter of e-solex (fluistergeluid!) en geniet van pleisterplaats “Het Vlaemsche
Erfgoed” -voor groepen tot 20 personen
Wie op een scooter van Wout Servicepoint (Zeedijk 9, Nieuwvliet) het mooie
Platteland verkent, wordt in Het Vlaemsche Erfgoed Groede gastvrij ontvangen.
Voor iedere 2e bezoeker geldt: een museumtoegangskaart voor de halve prijs !
Een straatlengte nostalgie met winkeltjes, werkplaatsjes en terrassen.
U reserveert scooters en brommers bij Wout Servicepoint.
Verdere info: www.woutservicepoint.com

Groepsgrootte voor deze arrangementen: wij gaan uit van 35 personen of meer.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht bij ons
boekingskantoor : telef.nr 023 558 0585
e-mail:
* let op ! voor info groepsbezoeken: groedegroepen@zeelandnet.nl
* voor museumzaken : erfgoed@zeelandnet.nl
Webside : het-vlaemsche-erfgoed.nl
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Dit zijn onze ingrediënten voor een prachtige dag!
Het Vlaemsche Erfgoed
U neemt een kijkje in “de tijd van toen” (eerste helft vorige eeuw).
Grutter, bakker, kapper, dorpscafé, nutsbibliotheek, band- en garenwinkeltje en nog meer,
ze ademen het Groede van onze (groot)ouders.
U heeft tijd om rond te snuffelen en herinneringen op te halen.
“Onderweg” even zitten kan ook, in “De Natte Pij” (het dorpscafé), in de kerk,
of ’s zomers zomaar in een knus hoekje op één van de terrassen)

Huistheater-Restaurant De Twee Duiven
In dit knusse huistheater met terras en gezellige dorpstuin kwam Het Vlaemsche
Erfgoed tot leven. Al ruim 30 jaar schrijft en speelt Adrie Oosterling er zijn
kleinkunstprogramma’s voor een nog steeds groter wordend publiek.
Een avondvoorstelling met Adrie is een bijzondere ervaring. Maar ook als u kiest voor
een matinee of een “uurtje theater” wordt u door hem meegenomen in sferen en werelden
die al gauw heel herkenbaar blijken te zijn.
Adrie Oosterling speelt speciaal voor Vlaemsche Erfgoed bezoekers ook een
programma met Liedjes uit Grootmoeders Tijd, heerlijk om mee te zingen en nog
lang van na te genieten.
Vleugel en accordeon zijn de begeleidingsinstrumenten.
Dierenmaskers en schilderijen vormen het bijzondere decor waarin u zelf als gast de
hoofdrol speelt.

Grote Kerk (Marktplein Groede) en Lutherse Kerk (Molenstraat Groede)
De Grote Kerk (vroeger Hervormde Kerk) en de Lutherse Kerk zijn twee bijzondere
monumenten die herinneren aan de rijke en soms ook woelige geschiedenis van
Groede. De abdijen van Gent, de komst van Hugenoten in de Tachtigjarige oorlog en de
vlucht van Lutheranen uit het Salzburger land passeren hier de revue.
U bezoekt met een begeleidende gids.

Erfgoedwinkel en Vers en Lekker produkten
De Erfgoedwinkel met zijn Vers en Lekker afdeling kunt u niet missen.
Museumbezoekers kopen er hun toegangskaart en er zijn allerlei hebbedingetjes te koop.
Bijzonder zijn de Vers-en-Lekker produkten van Zorgboerderij Juutsom, die een partner is in
onze formule. In de “Special” van dit jaar proeft u één van deze producten, die formeel het
label “streekprodukt” mogen dragen.
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Presentatie Zeeuwse Klederdracht *
Klederdrachten zijn nog altijd hèt symbool voor Zeeland. In Het Vlaemsche Erfgoed valt in de
musea al heel wat te bewonderen over de kledij in het Land van Cadzand. Als u kiest voor een
klederdrachtpresentatie delen een aantal enthousiaste mensen graag hun liefde voor de
kostuums met u en tonen u hun drachten van dichtbij.
In de setting van Het Vlaemsche Erfgoed bent u op straat of binnen ineens deel van een tot
leven gekomen ansichtkaart.
Prijs voor deze presentatie op aanvraag en afhankelijk van het aantal personen dat
presenteert.

Kaasboerderij De Vos
U brengt een “lekker” bezoek aan Kaasboerderij de Vos, waar de kazen volgens
ambachtelijk recept bereid worden. U ziet het hele proces van koe tot kaas. Aansluitend
proeven is uiteraard een koud kunstje! Vooral de “Biervlieter” is uniek in z’n soort.

Rozenkwekerij De Bierkreek
Rozenkwekerij de Bierkreek is een biologische kwekerij van inheems autochtoon bos- en
haagplantsoen, rozen en bijzondere erfplanten.
Beplanting bepaalt in het buitengebied de identiteit van het landschap. Aan de beplanting is
bijvoorbeeld te zien of u zich in een zandgebied bevindt of in de zeekleipolders. Ook de
aankleding van erven en tuinen is in vele gevallen karakteristiek voor de streek.
Rozenkwekerij de Bierkreek specialiseert zich in de opkweek van deze streekeigen planten, in
het bijzonder oude rozensoorten.

Landschapstocht met E-scooter of E-solex
Het Vlaemsche Erfgoed is natuurlijk voorstander van een schoon milieu.
Daarom zijn E-rijders zeer welkom in onze formule.
Bovendien krijgt u als E-rijder een extra mooi beeld van het omliggende Land van Groede,
voordat u neerstrijkt in ons Erfgoed.
Aanbevolen! Zie arrangement 10.
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