
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Het Tuinhuis  

De Gaech Antiek 

Greet Arkesteijn 

 

 

In een unieke combinatie van 

3 bedrijven op één adres 

worden arrangementen op 

maat georganiseerd.  

 

Het Tuinhuis kan alle vormen 

van catering, maaltijden en 

High Tea verzorgen. 

Jan Holtkamp (antiquair) 

geeft gevraagd en 

ongevraagd advies en 

commentaar over de 

meegebrachte antieke- of 

kitschvoorwerpen.  

Greet Arkesteijn neemt de 

organisatie van het gehele 

evenement voor haar 

rekening en is daarmee 

algemeen aanspreekpunt.  

 

Is het Kunst of is het 

Kitsch? 
Heeft u altijd al willen weten wat 
dat bijzondere object, wat al jaren 

in de familie in bezit is, nou 
eigenlijk is en wat de waarde 

eventueel is? 
We hebben een arrangement voor 
u samengesteld waarbij Jan 

Holtkamp (antiquair) daarin 
wellicht duidelijkheid kan geven. 

Op zijn geheel eigen wijze geeft 
hij informatie en adviezen.  
Voor de hapjes en drankjes wordt 

gezorgd door Het Tuinhuis 
Schipluiden wat en voor de 

organisatie van een op maat 
gemaakt arrangement houdt 
Greet Arkesteijn contact met u. 

 
 



 

Keuzes: 

• High Tea met Kunst of Kitsch. 

• Tapas met Kunst of Kitsch. 

• Aanvullen met rondleidingen of 

wandelingen Midden-Delfland. 

• Bijzonder vervoer van en naar 

andere te bezoeken locaties. 

• Op maat gemaakte 

arrangementen. 

Voorbeelden van arrangementen 

We stappen op voor de 

deur aan de 

Vlaardingsekade 26 in 

een boot en varen naar 

Op Hodenpijl. Daar is 

koffie of thee met cake 

en een uitgebreide 

rondleiding. Dan met 

de boot terug naar de 

Vlaardingsekade voor 

een heerlijk Tapas-

arrangement met 

uitleg en taxatie van 

de meegebrachte 

voorwerpen. Prijzen 

zijn opvraagbaar. 

Of heeft u meer zin in 

een vaartochtje 

richting de 

Vlietlanden met uitleg 

van wat er onderweg 

zoal te zien is. Koffie 

en thee met cake bij 

Vlietzicht en terug 

naar de 

Vlaardingsekade 26 

met een geheel 

verzorgde avond 

waarbij er deskundig 

wordt gekeken naar 

de meegebrachte 

voorwerpen. 

MAATOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula 

ea  fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEBOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

Contactgegevens:  
Greet Arkesteijn 06-41331632 

Vlaardingsekade 26 
2636 BB  Schipluiden 

M. 06-41331632 
E. greetarkesteijn@gmail.com 

www.greetarkesteijn.nl 
www.janholtkamp.nl 

www.tuinhuisschipluiden.nl 

mailto:greetarkesteijn@gmail.com
http://www.greetarkesteijn.nl/
http://www.janholtkamp.nl/

