VIER DE LENTE IN HET GROENE HART
Groeps-arrangement (6-20 personen) Kaasmuseum, Bij Everts en Kaasboerderij De Graaf
In het kaasmuseum Bodegraven komt u aan de hand van honderden voorwerpen, foto's en oude
documenten alles te weten over het maken van boerenkaas. In films wordt een levensecht beeld
gegeven van de kaasmakerij en wat daarmee verband houdt. Zo krijgt u een beeld van de
melkwinning, de boterbereiding, de kaasmarkt, de kaashandel en de kaasopslag. Speciaal voor de
kinderen is er een tabletcomputer met puzzel en een fotospeurtocht. Adres: Kaasmuseum
Bodegraven, Bij Everts, Julianastraat 4, 2411CV Bodegraven.
Bij Everts is de prachtige locatie in het Evertshuis. Bij Everts, leent zich voor allerhande evenementen.
Het hart van de locatie wordt gevormd door het Grand Café. Hier is altijd ruimte voor een drankje en
wat lekkers. Adres: Bij Everts, Julianastraat 4, 2411CV Bodegraven.
Kaasboerderij De Graaf in Bodegraven is al sinds 1928 in bezit van de familie en wordt inmiddels
bewoond door de derde generatie. De vijfenzestig melkkoeien leveren de grondstof voor de Goudse
boerenkaas, die daar al ruim vijftig jaar gemaakt wordt. De boerenkaas is te koop in de
boerderijwinkel. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor het organiseren van een leuke dag,
waarbij je boerderijbeleving kan combineren met kaas proeven. Tijdens het arrangement gaan we
met elkaar door de kaasmakerij, de opslag en de boerderijwinkel en natuurlijk kijken we ook bij de
kippen en in de koeienstal. Adres: Kaasboerderij de Graaf, Buitenkerk 56, 2411 PC Bodegraven
Boeken via Kaasboerderij De Graaf T 0172 614 704
Arrangement voor de prijs van prijs € 17,50 bestaat uit:
1. Bezoek kaasboerderij de Graaf
2. Grand Café bij Everts met broodje kroket, broodje kaas, soep en koffie of melk of thee
3. Bezoek kaasmuseum met rondleiding
Vanwege de lente wordt een gratis kaasproeverij aangeboden.
Meer informatie of andere arrangementen via www.kaasmuseum.org
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