
Het Bünting Theemuseum

De tentoongestelde voorwerpen in het Bünting Theemuseum komen uit  

verschillende regio´s van de wereld vandaan en tonen de diversiteit van 

wereldwijd bestaande theeceremonies. In het historische gebouw in de  

Brunnenstraße wordt de hele wereld van de thee getoond. Van aanbouw  

in het land van oorsprong via het productieproces tot het toetsen en  

proeven worden de verschillende stappen van de theeproductie getoond. 

In vervolg op het museumbezoek krijgen onze bezoekers de mogelijkheid  

een kopje Oostfriezen-thee met kandij (Kluntje) en wolkje (Wulkje)  

te proeven. In de Bünting Theemuseum-winkel kunt u thee en alle  

benodigdheden voor een echt Oostfriese theeceremonie krijgen. 

Elke dinsdag vindt om 15.00 uur een echt Oostfriese theeceremonie plaats. 

Voor groepen vanaf 8 personen kunnen na aanmelding verdere  

evenementen en workshops worden aangeboden.

1. Thee-tijd met koekjes (60 min.) 

2. Theeceremonie met krentenbrood „Krintstut“ (90 min.) 

3. Theeceremonie met tea-tasting evenals 
met krentenbrood „Krintstut“ en boterkoek (120 min.)

4. Thee-workshop (90 min.)

5. Rondleiding (30 min.)

Genot en Thee-cultur in een 
schilderachtige atmosfere.

De gids voor een echt  
Oostfriese theeceremonie 
1. een grot stuk kandij (Kluntje) in het kopje leggen

2. thee langzaam inschenken - niet omroeren

3. room zacht aan de binnenrand van het kopje in de thee laten lopen

4. het wolkje (Wulkje) rijst op

De thee nu niet meer omroeren, maar met drie verschillende smaken 

genieten. Eerst de room afslurpen, dan de lekkere thee drinken en  

aan het einde het zoete van de kandij genieten.



Rondleidingen en workshops

In het Bünting Theemuseum heeft u de mogelijkheid aan rondleidingen, 

een proefje thee en Theeworkshops deel te nemen. Individuele termijn-

afspraken zijn mogelijk. Verdere informaties voor de workshops vind u op 

onze website onder:

www.buenting-teemuseum.de

Openingstijden & Contact

maandag t/m vrijdag  10 – 18 uur 

zaterdag   10 – 18 uur 

zondag (April t/m Oktober) 14 – 17 uur

Brunnenstraße 33 · 26789 Leer / Ostfr. 

Telefon: +49 491 9922044 

www.buenting-teemuseum.de

Een routeschets vindt u op onze website.


