PRIJZEN per 1 MEI 2016
Kerkstraat 33
5101 BB DONGEN
0162-38 71 94
groepsbezoek@delooierij.nl

ENTREE individuele personen
Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar € 4,50
Wisseltentoonstelling
€ 1,00
Scholieren met Cambreurpas
€ 2,50
Kinderen vanaf 6 jaar
€ 2,50
Grote speurtocht inclusief diploma “Leergezel”
(excl. Entree, vanaf 10 jaar):
€ 5,50
Kinderen t/m 5 jaar gratis
Bezoekers met Museumkaart of Vrienden van
het museum op vertoon van ledenpas: gratis

LUNCH/HORECA
H0 koffie of thee met looiersgebak: Bóomke
€ 3,75
H1 twee koffie of thee met één looiersgebak: Bóomke
€ 5,40
H2 Soep Henriette á la Rian
€ 4,50
"Natuurlijk Tomaat", een streekproduct et een eigenwijs LOOIERIJtintje…..
H3 Soep met Stokbrood
€ 5,00
H4 Soep met een broodje ham of kaas
€ 7,00
H5 Soep met twee broodjes ham of kaas of krentenbol i.p.v. 1 broodje
€ 9,00
H6 Soep met twee broodjes ham of kaas of krentenbol met koffie of thee € 10,25
H7 Twee broodjes ham of kaas met twee koffie of thee
€ 7,75
H8 Lunch op maat: op aanvraag

SERVICES
Foto’s maken in het museum (beeldrecht) tijdens openingsuren
Foto’s maken in het museum (beeldrecht) tijdens openingsuren
Zaalhuur museumcafé per dagdeel (excl. Horeca)
Zaalhuur museumcafé per dagdeel incl. multimedia (excl. Horeca)

€ 35,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 90,00

ENTREE groepen
Groepen vanaf 10 personen
Leerling basisonderwijs 6-12 jr.

€ 4,00 p.p.
€ 1,00 p.p.

RONDLEIDINGEN (excl.toegang)
R1 Leerroute (nathuis en droogzolder, 1 uur),
max. 20 pers.
€ 25,00
R2 Historie (gebouw, touwerij en
pantoffelzolder, 1 uur) max. 20 pers. € 25,00
R3 Wandeling looijerinneringen
(1 uur) maximaal 15 pers.
€ 25,00
R4 Bezoek toren,
(1 uur) maximaal 15 pers.
€ 25,00

Looierij Creatief met Leer voor volwassenen (prijzen per persoon)
C1 Bloempot beplakken (maximaal 12 personen, 2 uur incl. consumptie) € 14,50
C2 Spiegel beplakken (maximaal 12 personen, 2 uur incl. consumptie)
€ 14,50
Grotere groepen kunnen de crea-activiteiten combineren in een arrangement.

Met Kwiert op pad, groepsactiviteiten voor onze jonge looigezellen….
(prijzen per persoon exclusief entree; max. 12 kinderen)
K0 Workshop voor kinderen van 4-5 jaar
K1 Kwiert creatief en actief. K1 plus een speurtocht door het museum
K2 Kwiert actief speurtocht + eigen herinnering maken vanaf 10 jaar

€ 5,00
€ 5,50
€ 10,00

