
 
 
 
 
 
 
 

Speelgoedmuseum “Kinderwereld”, Brink 31, 9301 JK Roden, www.museumkinderwereld.nl 

Internationaal Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde, www.klompenmuseum.nl 

Bospaviljoen de Norgerberg, Langeloerweg 63, 9331 VA Norg, www.bospaviljoen.nl 
 

Dagarrangement 2023 - prijs € 30,45 per persoon! 
(minimaal 10 personen – maximaal 55 personen) 

 

Het dagarrangement bestaat uit: 

- 10.00 uur start van het dagarrangement bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde. 

Ontvangst met twee kopjes koffie/thee en koek/cake. Aansluitend een video presentatie over 

het maken van klompen. Daarna een rondleiding door de werkplaats met de machines en de 

expositieruimte. Het verhaal over, bij en achter de klomp wordt verteld. 
 

➔ Parkeren is gratis en voor de deur van het Klompenmuseum, loopafstand ± 25 meter 

➔ Rolstoel en rollator vriendelijk – invaliden toilet aanwezig 

➔ Alles begane grond. Mogelijkheid tot het drinken van koffie / thee 

➔ Gratis parkeren 

➔ Video en rondleiding in het Nederlands, Duits en Engels 
 

- tussen 12.00 en 13.00 uur lunch in Bospaviljoen de Norgerberg in Norg. 

De lunch bestaat uit: 1 kop koffie, thee, melk of karnemelk (andere of extra dranken zijn voor 

eigen rekening van de gast), klein kopje soep, 1 belegd boerenbroodje gezond 

(ham/kaas/sla/tomaat/komkommer), 1 plak boerenbrood met een kroket. 
 

- na de lunch: bezoek aan Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden, 

 inclusief een ansichtkaart naar keuze.  

 Speelgoedmuseum Kinderwereld is tot 17.00 uur geopend. 
 

➔ Gratis parkeren voor de deur van het Museum, loopafstand ± 25 meter 

➔ Rolstoel en rollator vriendelijk – invaliden toilet aanwezig 

➔ Lift aanwezig. Restaurant naast het Speelgoedmuseum 
 

De afstand tussen Eelde en Norg bedraagt ± 12 km en tussen Norg en Roden ± 9 km. 
 

Betaling van het arrangement 

Bij het Internationaal Klompenmuseum betaalt u de rekening voor het gehele arrangement. 

 

Pinnen (bij voorkeur) 
 

Voor nadere informatie en reserveren kunt u Speelgoedmuseum Kinderwereld, tijdens 

kantooruren, bereiken op telefoonnummer 050 - 501 88 51. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Museum Kinderwereld 

Internationaal Klompenmuseum 

Bospaviljoen de Norgerberg 

http://www.museumkinderwereld.nl/
http://www.klompenmuseum.nl/
http://www.bospaviljoen.nl/

