
Arrangementen Landgoed Willibrordus 

 

 

Arrangementen Museumkwartier Landgoed Willibrordus Heiloo. 

Landgoed Willibrordus biedt veel mogelijkheden om te genieten van cultuur, natuur en culinair. Een mooie locatie voor zomaar een bezoekje of voor een 

groepsarrangement bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, vriendendag, familiedag of bedrijfsactiviteit. Landgoed Willibrordus is een openbaar 

terrein. U kunt er wandelen, fietsen en uw auto gratis parkeren. Een bezoek brengen aan het Landgoed is zeer de moeite waard  

 

In het Museumkwartier kan een arrangement samengesteld worden uit een rondleiding, filmpresentatie of workshop bij een of meer van de vier musea. 

U kunt dit combineren met een expeditie over het Landgoed ( per golfkar voor mensen die minder goed ter been zijn), een bezoek aan de overige 

activiteiten of het bijwonen van een programma in de Cultuurkoepel. Rustmomenten zijn er voldoende, u kunt koffie en thee drinken, lunchen of dineren in 

restaurant ”Keuken met Karakter” en Theeschenkerij de Trog / Galerie de Buitenkans. 

 

Arrangement boeken:  

In overleg stellen we graag met u een arrangement samen. De duur hiervan kan variëren afhankelijk van uw keuzes voor de te bezoeken activiteiten. Voor 

groepen geldt een minimaal aantal van 5 gasten.  

De kosten verbonden aan een bezoek rekenen we na afloop direct af in de Verhalenkamer Willibrordus. We vinden het fijn als u per PIN betaalt. 

 Onderstaand overzicht geeft een indicatie over de mogelijkheden en de kosten van een arrangement. Zelf kunt u arrangementen aanvragen of voorstellen 

via info@verhalenkamerwillibrordus.nl  U kunt het ook telefonisch bespreken met onze gastvrouw 06-22795336  

Op www.landgoedwillibrordus.nl  en www.museumkwartierheiloo.nl vindt u informatie over de diverse activiteiten, openingstijden etc.  

mailto:info@verhalenkamerwillibrordus.nl
http://www.landgoedwillibrordus.nl/
http://www.museumkwartierheiloo.nl/
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 Activiteit Duur  Individueel Groepen Aantal bezoekers  Start Kosten 

 Museumkwartier        
Archeologisch 
Museum Baduhenna 

45 min. Ja op reguliere 
openingstijden  

Ja op afspraak Mini 5 
Max 20 

Ingang museum € 5,00 pp 

 
Historisch Museum 
Heiloo 

45 min.  Ja op reguliere 
openingstijden 

Ja op afspraak Min 5 Ingang museum  €5,00 pp 

 
Toverlantaarn 
museum 

45 min. Ja op reguliere 
openingstijden 

Ja op afspraak Min 10 
Max 20 

Toverlantaarnmuseum € 5,00 pp 

 
Verhalenkamer 45 min.  Ja Ja op afspraak Min 5  

Max 25 
Verhalenkamer  € 5,00 pp voor 

onderwijs gelden 
speciale tarieven  

 Landgoed overig        
Expeditie onder 
begeleiding  

75 min. Nee Ja op afspraak  Minimaal  5 maximaal 
15 per groep   

Verhalenkamer  of 
Theeschenkerij de 
Trog 

€ 5,00 pp 

 
Cultuurkoepel 
bezichtiging 

45 min. Nee Ja op afspraak Min 5 
Max 25 

Verhalenkamer € 4,00 pp 

 
Restaurant Keuken 
met Karakter 

 
  

    

 
Theeschenkerij / 
Galerie de 
Buitenkans 

Vrijdag 
t/m 
zaterdag 
12 tot 17 
uur. 
Zondag 
10.30 tot 
17.00 

Ja op reguliere 
openingstijden  

Ja (high 
tea/lunch 
op afspraak  

Min 4 
Max 40 

Theeschenkerij/ 
Galerie de Trog 
Bullaan 2 

Koffie met 
appelgebak € 5,50 

 


