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TOEGANGSPRIJZEN

Volwassenen: € 9,50
Kind 0-15 jaar: gratis
(onder begeleiding van een volwassene)
Kind 16-18 jaar: € 5,00
Familiekaart: € 25,00
(2 volwassenen & max. 4 kinderen)
Groepen: € 6,00
Museumkaart, Vereniging Rebrandt,
lcOM & Vrienden van het
Veenkoloniaal Museum: gratis
prijsw ijzigi nge n voorbe houden

FACITITEITEN

Museumwinkel, lift, rolstoel, rollator

OPENINGSTUDEN
Dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur
zaterdag, zondag & maandag L3-L7 uur
Gesloten: Goede Vrijdag, Koningsdag,
le Kerstdag en N ieuwjaa rsdag
Oudejaarsdag open van 10-16 uur,
teestdagen open van L3-1-7 uur

Museumplein 5, 9641 AD Veendam
Telefoon 0598 364224
www.museu mveendam. n I

i nfo@veen koloniaal m useu m. n I

Het Veenkoloniaal Museum is ultermate
geschikt voor groepsbezoek, personeels-

uitjes en lezingen. Wij bieden naast de

uitgebreide vaste expositie over de ge-

schiedenls van de Groninger Veenkoloniën
diverse boeiende wisseltentoonstellingen.
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Het Veenkoloniaal Museum is gehuisvest in de monumentale voormalige RHBS van

Veendam. Op maar liefst twee verdiepingen vertellen we het boeiende verhaal van
de Groninger Veenkoloniën en geloof ons, het verhaal is meer dan veen en vervening.
De 19de eeuw is voor onze regio een Gouden Eeuw. Landbouw, zeevaart en

landbouwindustrie komen tot grote bloei. Honderden kapiteins varen vanuit
Veendam, Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela richting Oostzee. Namen als Aletta
Jacobs, Anthony Winkler Prins en Willem Albert Scholten zijn aan deze gouden
19de eeuw verbonden. Bij ons dus niet het verhaal van armoede, turf .jenever
en achterdocht, we verrassen u graag met een ander verhaal en organiseren jaarlijks

meerdere leuke wisseltentoonstellingen.

íuimtes aan bedrijven en

Wisselexposities en knutselruimte
Behalve onze permanente expositie, over de
geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën,
organiseren we altijd minimaal twee wisseltentoon-
stellingen perjaar. Hierbij wordt aandacht besteed
aan diverse onderwerpen uit de beeldende kunst,
kunstnijverheid en historie. Kinderen zijn van harte
welkom in het Veenkoloniaal Museum!
Speciaalvoor hen is een educatieve knutselruimte
ingericht.

De haven van Riga (beEin 1900), tetland Kapiteinshuisjes langs het Pekelderdiep Kapiteinshuis Pekela
'Stap eens binnen in de 19de
eeuw'is de slogan van museum
Kapiteinshuis Pekela te Nieuwe
Pekela, en dat is niet zonder
reden. Wie er binnenstapt heeft
het gevoel terug te gaan in de
tijd. Diverse a rrangementen
samen met het Veen koloniaal
IVluseum zijn mogelijk.
lnfo op www.ka piteinsh uis.nl.

De Armenschool, 1870, olieverfop doek
een jonge Scholten wat stijfjes voor de klas bij de letterkast.

de leerlingen op de voorste rijen nog te trekken, op de
goed opgelet.
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