
 

 voor Scholen 
       
 
          Levend museum 

Op deze historische plek in Broek op Langedijk is in het jaar 
1887 het veilen bij afslag ontstaan. Een uniek systeem in 
een speciaal gebouw in een bijzonder gebied. Beleef de 
veiling, ontdek het monument en geniet van het Rijk der 
Duizend Eilanden. 
 
 
 
 
 
Veiling  
Het hoogtepunt van de dag! Neem plaats op de plek van 
de handelaar in de authentieke veilingbanken. Voel de 
spanning als de veilingmeester de groenten aanprijst en jij 
de veilingklok stopt en de prijs bepaalt. 
 
 
 
 
 
 
Tuinder Arie vertelt 
voor kinderen vanaf 8 jaar 

Zie en beleef de veiling door de ogen van tuinder Arie.  
Arie vertelt over vroeger middels een erg leuke audiotour, 
laat je kijken naar bijzondere dingen in het gebouw en stelt 
vragen waarvan je slim leert handelen. Best handig als je 
straks zelf gaat veilen!  

 
 

 
 
 
Rondvaart  
Tijdens de rondvaart door het Rijk der Duizend Eilanden 
voel je je een tuinder die met zijn groenten op weg is naar 
de veiling. Je hoort, ziet en voelt hoe het er een eeuw 
geleden aan toe ging. 
 
 
 
 
 



film De Veildag  
Een korte technisch vernuftige van opwarmer van 8 
minuten vóór het bezoek aan de echte veiling. De Veildag 
is een bekroonde presentatie waarin filmbeelden worden 
ondersteund door vier miniatuurtaferelen. Hier krijg je een 
indruk van een werkdag van een tuinder rond het jaar 
1900. 
 

 
 
expo ‘Rijk der Duizend Eilanden’ 
Op verrassende wijze wordt inzicht gegeven in de 
ontstaansgeschiedenis en het gebruik van het Rijk der 
Duizend Eilanden. Baggeren, zwoegen, kloeten en 
ploeteren. Verwonder je over de enorme bedrijvigheid, die 
zich voor je ogen afspeelt. 
 
 

 
Keurtocht 
voor kinderen vanaf 6 jaar 

Vroeger keurde de keurmeester de groenten van de 
Broeker Veiling. Nu keur jij allerlei zaken in en rondom het 
monument de Broeker Veiling. 
Zoek de groenten en het fruit en vind de keurtangen. 
Hiermee keur je alle opdrachten in je boekje.  In deze 
speelse educatieve kijk- en doeroute telt jouw mening! 

 
 

 
Pakhuis van Sinterklaas 
Museum BroekerVeiling is één van de pakhuizen van 
Sinterklaas! Schuitjes met pakjes varen af en aan.  
Samen met de Pieten oefen je het klimmen op de daken, 
het beladen van de pakjesboten, het overvaren en in de 
schoorsteen gooien van pakjes en nog veel meer. 
 
 
 
 
We gaan naar school! 
Om je voor te bereiden op een bezoek aan het museum 
kunnen we mét echte museumobjecten naar school toe 
komen. 
 
 
 
Telefoon: 0226-313807 
Website: www.broekerveiling.nl 

http://www.broekerveiling.nl/

