
Een voorjaarsdagtocht naar de Broekerveiling in Broek op Langendijk 

op woensdag  25 mei. 

RUST RUIMTE EN FRISSE LUCHT 

Deze dagtocht brengt ons naar Museum de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Op deze 

historische plek is in 1887 het veilen ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote 

veilingen toegepast.U wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie en gebak waarna u een 

bezoek brengt aan het museum, de ervaren gids zal u alles vertellen over het Rijk der 

Duizend Eilanden en het ontstaan van het gebied, hij geeft u een indruk van een werkdag 

van een tuinder en zijn familie zo rond het jaar 1900. Hierna krijgt u een prachtige rondvaart 

aangeboden over een deel van het Rijk der Duizend Eilanden, het Oosterdeelgebied. Hier 

krijgt u een goed beeld van de eilandakkers, waarvan er nog steeds honderden over zijn. 

Het Eilandenrijk en Museum Broekerveiling zijn historisch onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Na deze prachtige rondvaart staat er in het restaurant een heerlijke lunch voor u 

klaar, bestaande uit huisgemaakte seizoen soep, broodje kroket, plak Westfriese 

krentenmik, huisgemaakte groenten wrap en koffie of thee of jus d’orange . 

Na de lunch 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 stop zet en de prijs bepaalt. 

Hierna kunt u nog op eigen gelegenheid het museum bezoeken. 

Kortom een indrukwekkend dagtocht die we op de terugreis naar Brabant afsluiten met een 

heerlijk diner. 

Betaling per voorkeur per bank op rek.nr. NL15 RABO 0336 8318  97 t.n.v.KBO Woensel 

met vermelding van Uw opstapplaats en lid nr.. 

Wilt U cash betalen, dat kan op donderdagmiddag  5 en 12 mei n de Uitwijk tussen 14. 00 

uur en 15. 00 uur  met onderstaande strook. 

 

Opstapplaatsen:       

8.25 uur De Hoeksteen Gerritsonlaan 1a           8.40 uur Brunswijck Gen. Bradleylaan 1 

8.50 uur Kronehoef Kloosterdreef 23                  09.00 uur De Uitwijk Gen. Pattonlaan 124 

_________________________________________________________________________ 

Naam Hr/Mevr. 

 

Prijs voor leden €59.-    Voor niet leden €72.-    strook uiterlijk 12 mei inleveren 

STAP OP BIJ  O Hoeksteen           O Brunswijck               O Kronehoef      O Uitwijk 

_________________________________________________________________________ 

Voor meer inlichtingen  Martien van de Moosdijk tel. 2450901 


