
Contactdag zaterdag 8 september 2018                    
 
Deze dag wordt gehouden bij Museum BroekerVeiling  
Museumweg 2 
1721 BW Broek op Langedijk   
Tel: 0226 313 807 
www.broekerveiling.nl 
 
Graag willen wij u uitnodigen om deze dag te bezoeken, zodat 
u kennis kunt maken met lotgenoten, ervaringen kunt 
uitwisselen of gezellig bij kunt praten. 
 
Programma van de dag: Varen, Veilen en Verrassen 
 
U bent welkom vanaf 10.00 uur, er is koffie met wat lekkers. 
Er is om 11.00 uur een rondleiding met een gids in het museum. 
Om 12.30 uur staat er een lunch voor ons klaar. 
Rondvaart is om 14.00 uur over ‘Rijk der Duizend Eilanden’ (lift aanwezig)   
En als laatste gaan we om 15.00 uur Veilen in een historische setting (s.v.p. kleingeld meenemen)  
Het museum sluit om 17.00 uur. 
                                            
Deze dag moet niets en alles mag, u bent vrij om aan de activiteiten mee te doen.  
  
Wilt u deze dag bezoeken, dan graag mailen of bellen naar het Landelijk Bureau en voor 7 juli a.s.: 
info@huntington.nl / 070-314 88 88. 
                                            
Mocht u in het bezit zijn van een Museumjaarkaart, graag vermelden bij de opgave, want voor u hoeft 
de Vereniging dan geen entreekosten voor het museum te betalen. U dient dan wel op de dag zelf de 
Museumjaarkaart mee te nemen.  
 
Wij zien u graag op 8 september a.s.  
 
Commissie Contactdagen,                               
Marijke v/d Groep, Ina v Keulen en Anneke Wiegman 
 
 
Routebeschrijving         
Museum Broekerveiling is makkelijk te bereiken met de auto, 
vanaf de ringweg Alkmaar wordt het museum met bordjes 
aangegeven.    
 
Parkeren                                                                                                                            
Stel de routeplanner in op het volgende adres om bij de parkeerplaats te komen:                                     
Broekerplein 10                                                                                                                                   
1721 CX Broek op Langedijk          
 
Er bestaat de mogelijkheid om direct voor het museum veilig uit te stappen           
 
Openbaar vervoer                                                                                                                        
Vanuit NS station Heerhugowaard en Alkmaar buslijn 9.                                                           
Uitstappen bij halte Laansloot Broek op Langedijk, 12 min. lopen (het museum staat aangegeven). 

 
 
 


