NOORDERLAND
LEZERSDAG
BIJ MUSEUM NIENOORD

+

Entree: w6,50 p.p.
Lunchbuffet: w17,50 p.p.
Koetsrit: w10 p.p.
Lezing & rondleiding: w7,50 p.p.
Schapendrijven: w7 p.p.
Goodiebag: min. w50
Totaal Bedrag: w98,50 p.p.

EN DAT ALLES
AL VANAF
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LEZERSDAG BIJ MUSEUM NIENOORD
Woensdag 15 mei 2019 organiseert Noorderland met Museum Nienoord een
exclusieve dag voor Noorderland-lezers. En jij kunt er bij zijn! Ontdek samen met de
redactie van Noorderland de jubileumtentoonstelling Een leven vol rijtuigen en
ontrafel de mysteries van koetsiers, stalhouders en passagiers. Na de lezing en
rondleiding kijk je ogen uit tijdens een bezichtiging en rondrit over het eeuwenoude
landgoed. Daarna wacht een indrukwekkende demonstratie schapendrijven op je.
Kortom, een compleet verzorgde lezersdag om niet te missen.

PROGRAMMA

• Ontvangst met koffie/thee en huisgemaakte
taart in het Grandcafé in de Borg.
• Welkom door Museum Nienoord en de
redactie van Noorderland.
• Lezing Rijtuigen, leven en cultuur in Indonesië,
verzorgd door Arie en Diny de Jager.
• Rondleiding door de tentoonstelling Een leven
vol rijtuigen door Jan Zijlstra, conservator van
Museum Nienoord. Na de rondleiding kun je de
tentoonstelling op eigen gelegenheid bekijken.
• Lunchbuffet in het Grandcafé in de Borg.
Bestaande uit mosterdsoep, belegde
broodjes, kroketten, salade en koffie, thee,
melk of jus d'orange.
• Bezichtiging van de Borg met paneelschilderijen
van Herman Collenius en de Schelpengrot.
• Rondrit over het landgoed Nienoord in de
Jan Plezier-koets.
• Demonstratie schapendrijven van
Landgoedboerderij Oosterheerdt.
• Afsluiting in de Balzaal van de Borg met een
drankje en goodiebag t.w.v. min. €50.

GEEFT JE
SNEL OP WANT

VOL=VOL

WAT, WAAR, WANNEER

Datum: woensdag 15 mei 2019.
Locatie: Museum Nienoord 1, 9351 AC Leek.
Programma: start 10.00 uur tot
ongeveer 15.15 uur.
Kosten: €40 p.p. voor abonnees, €45 p.p. voor
niet-abonnees (incl. gratis parkeren, activiteiten,
koffie/thee en huisgemaakte taart, lunchbuffet,
afsluitend drankje en goodiebag t.w.v. min. €50).
Opgave: www.noorderland.nl/event
Meer info: tijdens kantooruren via
telefoonnummer: 050 - 544 58 45.
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