Roosevelt en het watergeweld!

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer

De watersnoodramp die Zuidwest-Nederland en de
ons omringende landen in de nacht van 1 februari
1953 trof, leeft voort in onze geschiedenis. Het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is een plaats waar
jong en oud terecht kunnen om te herinneren, leren
en vooruitkijken.

Een indrukwekkend en leerzaam bezoek aan dit museum
combineren wij in dit arrangement met een bezoek aan
Oud-Vossemeer. Uit dat Zeeuwse dorp zijn de voorouders
van de oud-presidenten Theodore, Franklin Delano en diens
echtgenote Eleanor Roosevelt afkomstig. Dat hun verre
voorvaderen binnen de Ambachtsheerlijkheid Oud- en
Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe al eeuwen geleden de strijd
tussen water en land aangingen, slaat letterlijk een mooie
brug tussen verleden, heden en de toekomst.
In de ochtend wordt u in het Watersnoodmuseum
ontvangen met koffie/thee met een Zeeuwse bolus.
Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid of onder
begeleiding van een gids (tegen meerkosten en min. 20
personen) de expositie bezoeken. Rond het middaguur
vertrekt u per bus of auto naar Oud-Vossemeer. Onderweg
daarheen ziet u dammen, sluizen, dijken en schorren als
typische kenmerken in de zuidwestelijke delta.
Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

Het Roosevelt Informatiecentrum

De Watersnoodramp van 1953

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in
de vier caissons die zijn gebruikt voor de
afsluiting van het laatste dijkgat

Een (t)huis voor iedereen!

Roosevelt en het watergeweld!
Prijzen en algemene informatie

Huys van Roosevelt - brasserie

Arrangement met lunch
In Oud-Vossemeer, het dorp van Roosevelt, schuift u in
brasserie-restaurant Huys van Roosevelt aan voor een
heerlijke lunch. Met een goedgevulde maag gaat u vervolgens
onder begeleiding van een gids op stap voor een ‘Rondje
Roosevelt’. Tijdens een korte wandeling door het historische
centrum van het dorp bezoekt u onder meer het Roosevelt
Informatiecentrum en tal van bezienswaardigheden die
doen herinneren aan de roots van Roosevelt. Als passende
afsluiting van een leuk en interessant dagje uit, krijgt u in
Huys van Roosevelt nog een drankje aangeboden. Tip van het
Huys: probeer het speciaal voor ons gebrouwen Roosevelt
bier eens. Het originele glas kunt u kopen als mooi souvenir
aan deze bijzondere dag.

Arrangement met diner of Zeeuwse tapas
Het middagprogramma in Oud-Vossemeer kan desgewenst
worden aangepast. U kunt de lunch bijvoorbeeld vervangen
door een diner of onze unieke Zeeuwse tapas. Daarmee legt u
een stevige bodem voor de ontdekkingstocht door het oude
dorpscentrum. Het afsluitende drankje in onze brasserie,
het restaurant of op ons terras zal ook in dit geval heerlijk
smaken.

• De prijs van dit arrangement met lunch is
€43,50 p.p.
• De prijs van dit arrangement met
diner is €56,- p.p.
• De prijs van dit arrangement met
Zeeuwse tapas is €47,50 p.p.
• Bij de lunch en het diner kunt u
kiezen uit twee gerechten
• Dit arrangement kan in principe het hele
jaar door van maandag t/m zaterdag
worden geboekt voor groepen van
minimaal 6 personen.
• In verband met het bezoek aan het
Watersnoodmuseum en het Roosevelt
Informatiecentrum en de reservering van
het restaurant dient u uw boeking tijdig
vast te leggen.
• Het schema, zoals hierboven beschreven,
kan om praktische redenen soms aangepast moeten worden. Dit geven wij
altijd tijdig bij u aan!
In overleg kunnen wij de catering op uw wensen aanpassen en u een (prijs)voorstel op maat aanbieden.

Reserveren
Telefonisch reserveren kan dagelijks vanaf 10.00 uur via
tel. 0166-769 019 en u kunt ook per e-mail reserveren via
info@huysvanroosevelt.nl
Onze arrangementen zijn ook bij VVV Zeeland en VVV
Brabantse Wal te boeken.

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13
4698 AJ Oud-Vossemeer
T. 0166-769 019
info@huysvanroosevelt.nl
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