Musea op Tiengemeten
Overzicht arrangementen:
2019
MAANDAG GESLOTEN

1. Dagje Tiengemeten combi pont+musea

€ 12,50 p.p

2. Dagje musea Tiengemeten.

€ 16,75 p.p

3. Nostalgische dagje uit Tiengemeten

€ 40,10 p.p

(basis bus van 60 personen)

4. Rondvaart + museum bezoek

Prijs op aanvraag

5. Chocolaterie + musea. Veel mogelijkheden

In overleg

6. Schoolreisje Tiengemeten + musea.

Prijs op aanvraag

7. Historie van de Hoeksche Waard.

In overleg

8. Verhaal van de landbouw.

In overleg

9. Wandelen op Tiengemeten & musea bezoek

Prijs op aanvraag

Wij maken ook arrangementen op maat

Gidsen in beide musea zijn gratis bij
arrangementen
Groepen krijgen een persoonlijke begeleiding gedurende de dag.

Musea op Tiengemeten
ARRANGEMENT
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2019
BEZOEK TIENGEMETEN combiekaart pont + musea:
• Overtocht Nieuwendijk –Tiengemeten vv.
• Bezoek aan het Landbouwmuseum.
Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. deze prachtige collectie de landbouwmechanisatie van1920
tot 1955 in beeld. De landbouw werd wereldwijd, mede door de gevolgen van de eerste wereldoorlog, steeds
meer gemechaniseerd. Na 1920 kwam deze mechanisatie ook in Nederland langzaam op gang. Deze
verandering is te vergelijken met het intrede van de computer in de jaren 70.

Bezoek aan het Rien Poortvliet museum.
Kijken naar een schilderij van Rien Poortvliet is hetzelfde als luisteren naar klassieke muziek. Je ziet en hoort
het beste van wat de schilder of componist in huis heeft. Altijd valt er wel iets te ontdekken of te genieten, iets
om je over te verbazen of te verwonderen.

•
•

Vertrek met de pont naar Nieuwendijk.
Dit arrangement is alleen geldig voor groepen van minimaal 15 personen.

Prijs: € 12,50

Gidsen in het Landbouwmuseum zijn altijd aanwezig.
Rondleiding door het Landbouwmuseum zijn altijd gratis onder leiding van deskundige gidsen.
Gidsen in het Rien Poortvlietmuseum, alleen op aanvraag.
Gidsen zijn voor groepen gratis.

Musea op Tiengemeten
ARRANGEMENT
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DAGJE MUSEA TIENGEMETEN:
• Overtocht Nieuwendijk –Tiengemeten vv.
• Ontvangst met koffie/thee en een lekker stuk “Tientjescake” Hélène naast het
Landbouwmuseum.
• Bezoek aan het Landbouwmuseum.

Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. deze prachtige collectie de
landbouwmechanisatie van1920 tot 1955 in beeld. De landbouw werd wereldwijd, mede door de
gevolgen van de eerste wereldoorlog, steeds meer gemechaniseerd. Na 1920 kwam deze
mechanisatie ook in Nederland langzaam op gang. Deze verandering is te vergelijken met het
intrede van de computer in de jaren 70.

•

Bezoek aan het Rien Poortvliet museum.

•
•

Vertrek met de pont naar Nieuwendijk.
Dit arrangement is alleen geldig voor groepen van minimaal 15 personen.

Kijken naar een schilderij van Rien Poortvliet is hetzelfde als luisteren naar klassieke muziek. Je
ziet en hoort het beste van wat de schilder of componist in huis heeft. Altijd valt er wel iets te
ontdekken of te genieten, iets om je over te verbazen of te verwonderen.

Prijs: € 16,75
Gidsen in het Landbouwmuseum zijn altijd aanwezig.
Rondleiding door het Landbouwmuseum zijn altijd gratis onder leiding van deskundige gidsen.
Gidsen in het Rien Poortvlietmuseum, alleen op aanvraag.
Gidsen zijn voor groepen gratis.
U kunt ook de lunch gebruiken in de Hélènehoeve, hieronder de lunchkaart:
Basis broodjeslunch (€14,50 p.p.)
Assortiment belegde witte en bruine broodjes, met ham, kaas, diverse vleeswaren, jam, koffie, thee,
melk en jus d’ orange.
Luxe broodjeslunch (€17,- p.p.)
Assortiment luxe en met slamixen gegarneerde belegde broodjes (Italiaanse bol, Waldkorn,
meergranenbol etc.) met bijvoorbeeld zalm, roomkaas, beenham, kaas, krabsalade, eiersalade, brie,
krentenbollen, warme kaasbroodjes of kaassoufle, koffie, thee, melk en jus d’orange.
Luxe broodjeslunch met soep (€20,- p.p.)
Hetzelfde als de luxe lunch, plus een tomatencrème soep.

Musea op Tiengemeten
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Tiengemeten nostalgisch dagje uit

-

-

- Basis is bus met 60 personen
Ontvangst op de kade in Nieuwendijk. In de bus krijgt u alle entreebewijzen en de
groepsindeling.
Overvaart met de pont naar Tiengemeten.
Daarna gaat u koffie of thee drinken met een lekker stukje “Tientjescake” in de
Hélènehoeve.
De groep wordt in 2 groepjen gesplitst. Elke groep gaat met de huifkar en bezoekt
het Landbouwmuseum en het Rien Poortvlietmuseum.
U maakt een geweldige en sfeervolle rondrit over het eiland Tiengemeten en
bezoekt de 3 deelgebieden: “Weemoed”, “Weelde” en “Wildernis”. Boer Piet, met
veel ervaring op het eiland, vertelt onderweg de prachtigste verhalen.
Bezoek aan het Landbouwmuseum Tiengemeten. Binnen krijgt u een kijkje in het
landbouwverleden tussen 1920 en 1955. Enthousiaste gidsen, veelal geboren in de
streek, leiden u gratis rond langs de unieke machines en objecten..
Bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum. U kunt hier zijn prachtige schilderijen en
tekeningen zien. Tiengemeten is de perfecte plek voor dit museum.
Een heerlijke lunch in de Hélènehoeve. Assortiment luxe en met slamixen gegarneerde
belegde broodjes (Italiaanse bol, Waldkorn, meergranenbol etc.) met bijvoorbeeld zalm,
roomkaas, beenham, kaas, krabsalade, eiersalade, brie, krentenbollen, warme kaasbroodjes of
kaassoufle, koffie, thee, melk en jus d’orange. Plus een tomatencrème soep.
Aan het eind van de middag vertrekt u met de pont naar de kade in Nieuwendijk,
waar de bus wacht.

Tiengemeten nostalgisch dagje uit
Basis is bus van 60 personen

tijd

Beschrijving

Prijs

09.50
10.00
10.20-10.45
10.45

Ontvangst op de kade in Nieuwendijk
Vertrek pont naar Tiengemeten
2x koffie/thee + Tientjescake
Groep wordt in 3 groepen gesplitst

€ 4,25

Groep 1 rondrit met de huifkar
11.00 – 13.00 Groep 2 bezoek Landbouwmuseum
Groep 2 bezoek Rien Poortvlietmuseum
13.00 – 14.00

Lunch bij de Hélènehoeve.
broodjeslunch.

Luxe

€ 17,00

Groep 1 bezoek Rien Poortvlietmuseum
14.00 – 16.00 Groep 2 rondrit met de huifkar
Groep 1 bezoek Landbouwmuseum
Huifkar per persoon
Combidagkaart
Pont Tiengemeten v.v. +beide musea
16.10

€ 6,35
€ 12,50

terugvaart
Totaal

€ 40,10 p.p.

RONDVAART & MUSEUM BEZOEK:

ARRANGEMENT
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Compleet verzorgde rondvaart arrangementen in combinatie met een cultureel museum
bezoek. Zo kunt u naar het Landbouwmuseum waarbij u alles leert over de landbouw in
vroeger tijden. En een bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum. Een leuk en compleet
arrangement!
•
•
•

Overtocht Nieuwendijk –Tiengemeten vv.
Ontvangst met koffie/thee en een lekker stuk “Tientjecake” in de nieuwe vestiging
van de “Herberg” naast het Landbouwmuseum.
Rondvaart rond Tiengemeten.
Het prachtige eiland Tiengemeten en het Haringvliet nodigen u uit voor meer vaarplezier dan alleen
de overtocht. De nostalgische rondvaartboot “Heicondias” (max 80 personen) is ook zeer geschikt
voor rondvaarten naar uw wensen. Populair is bijvoorbeeld het vaarrondje Tiengemeten met
aansluitend een picknick of een barbecue op het eiland of aan boord. Welke route over het water u
ook kiest, schipper Huib Bijl ken het Haringvliet en Tiengemeten door en door. Hij kan u er alles over
vertellen en doet dat ook graag. Informatie:http://www.heicondias.nl

•

Bezoek aan het Landbouwmuseum.

•

Bezoek aan het Rien Poortvliet museum.

•

Dit arrangement is alleen geldig voor groepen van minimaal 15 personen.

Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. deze prachtige collectie de
landbouwmechanisatie van1920 tot 1955 in beeld. De landbouw werd wereldwijd, mede door de
gevolgen van de eerste wereldoorlog, steeds meer gemechaniseerd. Na 1920 kwam deze
mechanisatie ook in Nederland langzaam op gang. Deze verandering is te vergelijken met het
intrede van de computer in de jaren 70.
Kijken naar een schilderij van Rien Poortvliet is hetzelfde als luisteren naar klassieke muziek. Je
ziet en hoort het beste van wat de schilder of componist in huis heeft. Altijd valt er wel iets te
ontdekken of te genieten, iets om je over te verbazen of te verwonderen.

Prijs
Ontvangst met koffie/thee en “Tientjescake”
Bezoek Landbouwmuseum & Rien Poortvlietmuseum
Totaal

€ 4,25
€ 12,50
€ 16,75

Gidsen in het Landbouwmuseum zijn altijd aanwezig.
Rondleiding door het Landbouwmuseum zijn altijd gratis onder leiding van deskundige gidsen.
Gidsen in het Rien Poortvlietmuseum, zijn gratis voor groepen en alleen op aanvraag.
De rondvaart met de “Heicondias” is niet in de prijs inbegrepen. Voor informatie over
beschikbaarheid en prijs: http://www.heicondias.nl

ARRANGEMENT
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CHOCOLATERIE + MUSEA TIENGEMETEN:
In samenwerking met Frit van Noppen chocolaterie

Workshops en demonstraties
Een heerlijke suggestie voor een uitje van een bedrijf of vereniging, een vrijgezellenavond,
familiedag, of als onderdeel van een dagje uit: een chocolade workshop of demonstratie.
Bij een demonstratie kijkt u op de vingers van de chocolatier, wordt u meegenomen in de
wereld van chocolade en keurt u uiteraard zelf de bonbons die ter plekke voor u worden
gemaakt. Bij de workshops gaat u zelf aan de slag. Bonbons en chocoladefiguren maken,
garneren en decoreren – u zult versteld staan van wat u allemaal kunt.

Chocolade demonstratie
Kijken naar een vakman verveelt geen seconde. Zeker wanneer u de enthousiaste
chocolatier aan het werk ziet. Hij toont zijn ambacht tijdens het maken van allerlei bonbons
en uiteenlopende chocoladefiguren en neemt u mee in het proces van ‘boon tot bonbon’.
U keurt ter plekke de kwaliteit: zo vers heeft u nog nooit een bonbon geproefd! Koffie/thee
zijn inbegrepen. Ook kunt u winkelen in de cadeaushop.
Duur: 2 uur | Wanneer: maandag t/m zaterdag
Prijs: 7,50 euro p.p. | Minimaal 25 deelnemers
Prijs: gebakje extra € 2,25

Marsepein demonstratie
Neem een kijkje in de wereld van marsepein. Geschiedenis, bereiding, kwaliteit,
toepassingen… alles komt aan de orde en vragen staat vrij. U kijkt de vakman op de vingers
en ziet onder meer hoe allerhande marsepeinen figuren op ambachtelijke wijze worden
gemodelleerd. Natuurlijk moet er ook geproefd en gekeurd worden! Koffie/thee zijn
inbegrepen. Ook kunt u winkelen in de cadeaushop van het atelier.
Duur: 2 uur | Wanneer: maandag t/m zaterdag
Prijs: 7,50 euro p.p. | Minimaal 25 deelnemers
Prijs: gebakje extra € 2,25

Workshops

Bonbonworkshop
Tijdens deze workshop maakt u uw eigen bonbons. U mag uw creaties naar hartenlust
decoreren en verpakken in een luxe ballotin. Na een korte introductie met een eigen film
over de herkomst van chocola krijgt u een schort voor en kunt u aan de slag. Melk, wit,
puur: de keuze is aan u! Uiteraard laten we u tijdens de workshop de koffie en thee met
bonbons/chocolaatjes goed smaken.
Duur: 2 uur | Wanneer: maandag t/m zaterdag, ook ‘s avonds
Prijs: 23 euro p.p. | Minimaal 20 deelnemers

De lunch gebruiken bij van Noppen? Dat kan voor € 14,Vraag ons om informatie.

S’middags bezoekt u de musea op Tiengemeten.
•
•

Overtocht Nieuwendijk –Tiengemeten vv.
Bezoek aan het Landbouwmuseum.
Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. deze prachtige collectie de landbouwmechanisatie van1920
tot 1955 in beeld. De landbouw werd wereldwijd, mede door de gevolgen van de eerste wereldoorlog, steeds
meer gemechaniseerd. Na 1920 kwam deze mechanisatie ook in Nederland langzaam op gang. Deze
verandering is te vergelijken met het intrede van de computer in de jaren 70.

Bezoek aan het Rien Poortvliet museum.
Kijken naar een schilderij van Rien Poortvliet is hetzelfde als luisteren naar klassieke muziek. Je ziet en hoort
het beste van wat de schilder of componist in huis heeft. Altijd valt er wel iets te ontdekken of te genieten, iets
om je over te verbazen of te verwonderen.

•
•

Vertrek met de pont naar Nieuwendijk.
Dit arrangement is alleen geldig voor groepen van minimaal 15 personen.

Prijs: € 12,50

Musea op Tiengemeten
ARRANGEMENT

6

Prijzen 2019
SCHOLEN
Een mogelijke dagindeling van een groepsbezoek.
De dagindeling kan in onderling overleg vastgesteld worden, afhankelijk van de activiteiten en de
grootte van de groep.
Een voorbeeld bij een bezoek aan beide musea:
Pont van 9.00 uur vanaf Nieuwendijk.
Bij een grote groep deze splitsen in tweeën, zodat maximaal 30 kinderen tegelijk een museum
bezoeken.
9.15 – 10.30 uur
de ene groep bezoekt het RPMK en de andere groep het LMT
Pauze:
iets drinken, toiletbezoek, wisseling van de groepen
10.45 – 12.00 uur
aanbieding zelfde programma aan de andere groep
12.00 uur
lunchpauze
Bij een kleine groep hoeft geen splitsing plaats te vinden, maar kan de gehele groep de musea na
elkaar bezoeken.
13.00 – 15.00 uur

natuurwandeling naar de Vliedberg
wel of niet o.l.v een gids van Natuurmonumenten Daarna een
bezoek aan de natuurspeeltuin

De indeling van het programma is natuurlijk afhankelijk van de aankomsttijd, hoe lang u op het
eiland kunt verblijven, de grootte van de groep en aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Dit alles
kan na voortijdig onderling overleg samengesteld worden.
Speelnatuur gaat exclusief open voor scholen en groepen vanaf 20 personen.
Boeken is verplicht, via tiengemeten@natuurmonumenten.nl

Benadering van de kosten:
Pontje:

Hoogseizoen
begeleiders
€ 6,00 p.p.
kinderen
€ 4,50 p.p. (2 t/m 12 jr.)
Leden van Natuurmonumenten krijgen korting

Musea:

entreekosten musea
begeleiders

€ 2,00 per kind (t/m 12 jr.)
Per 4 kinderen een begeleider vrij.

Opties:
Speelnatuur Tiengemeten: entree € 6,00 per kind ( 2 t/m 12 jr.) leden € 4,00
€ 4,00 per volwassene
leden € 2,00
Eventueel een gids voor een wandeling naar de Vliedberg moet geregeld worden met
Natuurmonumenten. Hier zijn kosten aan verbonden.
Servicenummer Tiengemeten Natuurmonumenten 0900 324 25 26
Voor drinken, traktatie, eten e.d. moet zelf worden gezorgd.
Ook de beheerder van de Hélènehoeve kan hier voor zorgen, uiteraard tegen betaling.

Musea op Tiengemeten
ARRANGEMENT
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Deze arrangementen zijn geldig gedurende het seizoen, van 1 april tot 1
november. Prijzen zijn per persoon en gelden voor groepen van 20 / 60
personen. De rondrit geschied met de bus van de touroperator.

MAANDAG GESLOTEN
Dagtocht "Historie Hoeksche Waard".
-Ontvangst bij de Eendrachthoeve om 10.30.met een kopje koffie en wat lekkers.
-Vervolgens een rondrit door de Hoeksche Waard, met een deskundige gids. Gids
Willem vertelt over het landschap, de watersnood en de oorlog.
-Om 12.30 komt u weer aan bij de Eendrachtshoeve, waar u van een heerlijke lunch
kunt gaan genieten.
-Om 14.00 vertrekt de boot naar Tiengemeten, alwaar u een bezoek kunt brengen
aan het Landbouwmuseum en het Rien Poortvliet Museum.
Andere tijden zijn ook altijd mogelijk

Prijzen op aanvraag

Musea op Tiengemeten
ARRANGEMENT
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2019
Deze arrangementen zijn geldig gedurende het seizoen, van 1 april tot 1
november. Prijzen zijn per persoon en gelden voor groepen van 20 / 60
personen. De rondrit geschied met de bus van de touroperator.

MAANDAG GESLOTEN
Dagtocht “Het verhaal van de landbouw”.
-Ontvangst bij de Eendrachthoeve om 10.30.met een kopje koffie en wat lekkers.
-Vervolgens een rondrit door de Hoeksche Waard, met een deskundige gids van het
Landbouwmuseum. Deze vertelt over de moderne landbouwmethoden. (gids is gratis)
-Een bezoek aan een modern landbouwbedrijf, waar veel werkzaamheden met GPS
systemen gebeuren.
-Om 12.30 komt u weer aan bij de Eendrachtshoeve, waar u van een heerlijke lunch
kunt gaan genieten.
-Om 14.00 vertrekt de boot naar Tiengemeten, alwaar u een bezoek kunt brengen
aan het Landbouwmuseum en het Rien Poortvliet Museum.

Andere tijden zijn ook altijd mogelijk

Prijzen op aanvraag
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Wandelen op Tiengemeten & MUSEUM BEZOEK:
De wandeling is 4,6 of 10 km onder leiding van een gids van Natuurmonumenten.
In Wildernis kun je naar hartenlust wandelen en struinen. Ga met de gids
onbekommerd je neus achterna en verken de weidse wilde ruigte van de
getijdennatuur. Vanuit het infocentrum loopt een halfverhard pad naar het westen.
Bij nederzetting West gaat dit pad over in een ruig onverhard spoor door de
Wildernis.
Wandel door Wildernis en ontdek dat het water hier de baas is. Wildernis is een
zoetwatergetijden-gebied het westen van het eiland. De getijden zijn er dankzij een enorme
kreek die via een gat in de dijk verbonden is met het Haringvliet. Dit zorgt voor dynamiek in
de natuur.
Genoeg te zien!
Hoor tijdens het wandelen bijzonder vogels zoals de blauwborst, kleine karekiet en
rietzanger zingen. Een kudde Schotse Hooglanders loopt hier rond en het hele jaar door.
Ook kan je hier roofvogels zien vliegen. Buizerds miauwen in de lucht, de bruine kiekendief
jaagt op kuikens en de slechtvalk loert op smienten.
De wandelroute is in het begin met blauwe pijltjes gemarkeerd en loopt geheel over
onverhard pad. Op de westpunt van het eiland stopt de bewegwijzering. Daar moet je zelf
je weg vinden!

Tiengemeten
Welkom op Tiengemeten! Tiengemeten ligt middenin de machtige delta van ZuidwestNederland, waar Rijn, Maas en Schelde uitmonden in zee. Wandel door dit gebied en zie
een grote rijkdom aan planten en dieren. In 2006 is Tiengemeten omgevormd van
landbouwgrond naar natuur en het resultaat is het bezichtigen waard.

Watervogels
Je kijkt hier uit op het open watermoeras Weelde. In de wintermaanden zie je hier veel
watervogels, zoals bergeenden, slobeenden, wintertalingen en vele ganzen. In voor- en
najaar vallen de slikplaten droog en komen kluten, wulpen, scholeksters en allerlei andere
'vogels op hoge poten' eten op hun tocht van noord naar zuid en terug.

Het water is de baas
Hier in het westen van het eiland, is het water de baas. In dit gedeelte heersen de getijden
dank zij een enorme kreek aan de zuidkant van het eiland. Via een gat in de dijk is deze
kreek verbonden met het Haringvliet. Eb en vloed hebben hier vrij spel en vormen steeds
nieuwe kreken en stroompjes. Dit zorgt voor dynamiek in de natuur!

Roofvogels
Op Tiengemeten vliegen veel soorten roofvogels rond: buizerds miauwen in de lucht, de
bruine kiekendief jaagt op kuikens en de slechtvalk loert op smienten. In de winter heb je
zelfs de kans om een zeearend te spotten! Een zeearend heeft een vleugelspanwijdte van
200 tot 250 cm en kan wel 20 jaar oud worden. Deze top-predator heeft een gigantische
oppervlakte leefgebied nodig. Op Tiengemeten zullen deze machtige vogels genoeg
voedsel vinden. Zeearenden eten voornamelijk meerkoeten, eenden, vis, aas en voedsel
dat ze roven van andere roofvogels.

Schotse hooglanders
Ben jij de Schotse hooglanders al tegengekomen? Deze indrukwekkende dieren lopen het
hele jaar door buiten en trekken in familiegroepen rond over het eiland. Ze hebben een
vriendelijk karakter en zorgen goed voor hun kroost. Vanaf de maand april worden de
kalfjes geboren. In deze periode van het jaar zijn de runderen extra bezorgd en waakzaam.
Het is dus beter om ruim afstand te houden van de kudde zodat de moeder zeker weet dat
haar kalf niets overkomt.

Zangvogels
Hoor jij de blauwborst, kleine karekiet en rietzanger roepen vanuit de rietruigten? Let goed
op, want deze vogeltjes zijn bijna niet te zien in het riet! Alleen het blauwborstmannetje valt
op met zijn knalblauwe kin en borst!

Meer Tiengemeten
Dit is het eindpunt van de route. Wil je nog meer van Tiengemeten ontdekken?
Bezoek aan het Landbouwmuseum.
• Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. deze prachtige collectie de
landbouwmechanisatie van1920 tot 1955 in beeld.
• Bezoek aan het Rien Poortvliet museum.
Kijken naar een schilderij van Rien Poortvliet is hetzelfde als luisteren naar
klassieke muziek. Je ziet en hoort het beste van wat de schilder of componist in huis
heeft. Altijd valt er wel iets te ontdekken of te genieten, iets om je over te verbazen
of te verwonderen.
Prijs op aanvraag.
Dit arrangement is alleen geldig voor groepen van minimaal 15 personen

