Inlichtingen, openingstijden en
reserveringen
Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stoofdijk 1a
4791 SH Klundert
E-mail:
info@vlasserij-suikermuseum.nl

Toegankelijkheid
Als erkend museum heeft het museum een
invalidentoilet en is het museum
rolstoeltoegankelijk.
Buiten is een oplaadpunt voor de elektrische
fiets. Verder is er een ruime parkeerplaats die
ook voor touringcars geschikt is.

Entree
Voor de meest actuele informatie zie onze
website www.vlasserij-suikermuseum.nl

Voor groepen is het museum op afspraak het
gehele jaar geopend.
Voor individuele bezoekers is het museum
geopend:
- van 1 maart tot en met 30 november: dinsdag
tot en met zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.

Nationaal

Vl a s s e r i j -

Voor actuele informatie zie onze website
www.vlasserij-suikermuseum.nl
Voor inlichtingen en reserveringen
kunt u contact opnemen met het
boekingskantoor 0031(0)168401539
email: boekingskantoor@vlasserij-suikermuseum.nl

Su i k e r m u s e u m

Opkomst en neergang
In de westhoek van Noord-Brabant verbouwt men
al eeuwen de grondstof vlas voor de
productie van vlaslint, linnen of
lijnolie en suikerbieten voor de
productie van suiker. Middenin
dit gebied, in het vestingstadje
Klundert, staat het
Vlasserij-Suikermuseum. Van de
honderden grondstoffen
verwerkende bedrijven is alleen
de suikerfabriek overgebleven. Het
museum neemt u op boeiende wijze
mee van vroeger naar nu.

Demonstraties voor groepen
Medewerkers van het museum die jarenlang in de
vlasindustrie werkten, demonstreren het
verwerkingsproces van vlas helemaal met de hand.
Het is een lust voor het oog om te zien hoe ze
door middel van repelen, braken, hekelen en
zwingelen de ruwe vezel verwerken tot vlaslint.
In de suikerexpositie neemt de rondleider u mee
van bietenzaadje tot suikerklontje.

Rondleidingen voor individule
bezoekers
De boeiende verhalen uit de audiofoon
leiden de bezoeker door de vlasserij
en de suikerexpositie. Tekst, beeld,
interactieve panelen en filmpjes
ondersteunen de exposities
zodanig dat de individuele
bezoeker een leerzame ervaring
zal hebben.

begeleiding van de archivaris, toegankelijk voor
studiedoeleinden.

Ontvangstruimte
In de grote ontvangstruimte kunnen de
bezoekers genieten van een kopje koffie, thee of
andere consumpties.
In overleg met het afsprakenbureau kunnen
groepen gebak en/of de lunch laten verzorgen
door ons eigen cateringbedrijf.

Groepsbezoek,
maatwerk
Het museum biedt groepen van tien tot zestig
bezoekers een kompleet dagprogramma met
keuze’s uit demonstraties, rondleidingen en
filmvoorstellingen. Voor groepen die met eigen
bus reizen is een rondrit met gids door de directe
omgeving mogelijk. Ook een historische
stadswandeling door Klundert behoort tot de
mogelijkheden.
Als uw groepsbezoek een onderdeel is van een
dagprogramma, dan kan het museum daar met
maatwerk op aansluiten.

Museum het hele jaar open
Voor groepen is het museum het gehele jaar
geopend. Groepsbezoek aanmelden via het
boekingskantoor zie achterzijde folder. Voor
individueel bezoek gelden de openingstijden zoals
achter op deze folder zijn vermeld.

Mediatheek
De mediatheek van het museum bevat een schat
aan informatie in de vorm van boeken, foto's en
films. Deze bronnen zijn op afspraak onder

Wisseltentoonstellingen en
evenementen
Als cultuurcentrum wil het museum de
bezoekers ook informeren over de kunst- en
hobbyprojecten die een relatie hebben met de
collecties van het museum. Met kort- en
langlopende wisseltentoonstellingen in de
ontvangstruimte en/of expositie en grootschalige
evenementen op het buitenterrein biedt het
museum een gevarieerd programma.

