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excursie"Leerdam"
AANMELDEN 

vindt plaats op: 
zaterdag 18 juni

Op zaterdag 18 juni a.s. brengen wij een bezoek aan het stadje Leerdam bekend van het glas. De
horeca deze dag is restaurant de Houtloods (onderdeel van de glasblazerij Leerdam).  

Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 

09.00 uur 

Vertrek uit Westervoort vanaf de parkeerplaats van Sports Planet 

10.00 uur 

Aankomst Leerdam. Parkeren op parkeerterrein aan Lingedijk (bij brug over Linge linksaf en dan is het
parkeerterrein iets verderop aan de linker hand). Wij wandelen naar restaurant de Houtplaats (duur
wandeling 15 minuten). 

 10.15 uur  

Koffie of thee met gebak bij restaurant de Houtplaats (Sundsvall 2, 4141 MP Leerdam) 

 11.00 uur 

https://hkwestervoort.nl/hkwestervoort/aanmeldingsformulier-excursie.html


Rondwandeling met gids door het centrum van Leerdam. De gids vertelt over de geschiedenis van
Leerdam en je ontdekt hoe deze vestingstad uitgroeide tot de glasstad van Nederland. 

 12.30 uur 

Lunch bij de restaurant de Houtplaats. U kunt genieten van de Hutterslunch (brood met kaas, ham,
kroket en soep) 

 13.30 uur 

Bezoek aan de glasblazerij Leerdam. De glasblazerij zit bij het restaurant. Vanaf een tribune kunnen
wij de glasblazers aan het werk zien. 

 14.30 uur 

Wij wandelen terug naar de auto en nemen de auto mee naar het parkeerterrein schuin tegenover het
Glasmuseum 

 15.00 uur 

Bezoek aan het Nationaal Glasmuseum (Lingedijk 28, 4142 LD Leerdam).  

De collectie van het Glasmuseum wordt getoond in twee villa’s die door een loopbrug met elkaar zijn
verbonden. 

Opmerking: het staat iedereen vrij om het middagprogramma te volgen. Voor de bezitters van
museumkaart is het middagprogramma gratis. Zonder museumkaart kost een combikaart €16,-. Dit
dient U zelf te betalen bij de toegang van de glasblazerij. 

 16.00 uur 

Einde programma. Omdat het Glasmuseum geen horeca heeft vervalt het het drankje en hapje aan
het eind. 

De kosten voor deelname, koffie en lunch bedragen €30,-. In dit bedrag is €8,- reiskosten per persoon
verwerkt. De chauffeurs krijgen na de excursie €32,-overgemaakt door de penningmeester! 

Wij verzoeken U het bedrag voor deelname bij aanmelding over te maken naar de penningmeester
van de Historische Kring Westervoort: NL40INGB0003217178 

In verband met de definitieve reserveringen graag uiterlijk maandag 13 juni aanmelden voor
deelname. AANMELDEN
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