Vooruitlopend op de Museummaand is speciaal
voor de Maand van het Groene Hart een
museumroute samengesteld langs een flink
aantal grotere en kleinere musea. Natuurlijk doen
bekende musea als Museum Gouda en
Zilvermuseum mee aan deze bijzondere route.
Maar kleinere exposities zijn er ook, bijvoorbeeld
het Touwmuseum (initiatiefnemer),
Boomkwekerijmuseum, Boerderijmuseum Ontdek
de Boerennatuur in Kockengen en het
kaasmuseum in Bodegraven. Het museum de
Bommelzolder in Zoeterwoude brengt een ode
aan stripheld Olivier B. Bommel.
Deze flyer kan heel het jaar 2015 gebruikt worden.
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Deze flyer is tot stand gekomen dankzij een
bijdrage van:

Rabobank Gouwestreek,
Rabobank Groene Hart Noord
Rabobank Rijn en Veenstromen,
Rabobank Utrechtse Waarden

Bekijk het kaartje van alle musea die
meedoen aan de binnenzijde en stel een
eigen route samen.
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Boerderijmuseum 'Ontdek de
boerennatuur' in Kockengen, open op
afspraak, www.ontdekdeboerennatuur.nl
Stadsmuseum in Oudewater, open elk
eerste weekend van de maand 14.0017.00 uur,
www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
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Grootmoedertijd Museum in Alphen aan
den Rijn, open op afspraak,
www.farmlogies.nl
Kaasmuseum in Bodegraven, open op
zaterdag 10.00-16.00 uur,
www.kaasmuseum.org
Boomkwekerijmuseum in Boskoop, open
di t/m zat 10.00-16.00 uur,
www.boomkwekerijmuseum.nl
Boerenmuseum 'de 7 erven' in De
Kwakel, open ma t/m do 9.00-16.00 uur,
www.inner-art.nl
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Historische Kring in Liemeer, open wo
19.30-21.30 en zo 14.00-16.00 uur,
www.historischekringliemeer.nl
Historisch museum in Ter Aar, open op
wo, za en zo 14.00-16.00 uur,
www.museum-teraar.nl
Automuseum De Bus in Zevenhoven,
open op afspraak, 0172-539168.
Geen website bekend.
Museum De Ronde Venen in Vinkeveen,
open op wo t/m zo 14.00-17.00 uur,
www.museumderondevenen.nl
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Touwmuseum in Oudewater, open di t/
m za 11.00-17.00 en zo 12.00-17.00
uur, www.touwmuseum.nl
Oude Ambachten en
gereedschappen in Oudewater, open
di t/m za 10.00-16.00 uur,
www.oudeambachtenengereedschappen
vergeer.nl
Museum 'De Heksenwaag’ in
Oudewater, open di t/m zo 11.00-17.00
uur, www.heksenwaag.nl
Gemaal de Hooge Boezem in
Haastrecht, open di t/m vrij 13.00-16.00
en za 11.00-16.00 uur,
www.gemaalhaastrecht.nl
Museum Gouda in Gouda, open di t/m
zo 11.00-17.00 uur,
www.museumgouda.nl
Zilvermuseum in Schoonhoven, open
di t/m za 11.00-17.00 uur en zo 12.0017.00 uur, www.zilvermuseum.nl
Streekmuseum in Reeuwijk, open za
10.00-17.00 en zo 13.00-17.00 uur,
www.streekmuseumreeuwijk.nl
Streekmuseum voor de
Krimpenerwaard in Krimpen aan de
IJssel, open di t/m za 14.00-17.00 uur,
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl
Museum 'De Bommelzolder' in
Zoeterwoude, open op afspraak,
www.bommelzolder.nl

