Arrangementenlijst 2016 Kaasmuseum
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
De Dorpswandeling kan op elke dinsdag vanaf 3 mei t/m 13 september plaatsvinden. Deze historische
rondwandeling door het mooie dorp Bodegraven wordt gegeven door een lid van de “Historische Kring
Bodegraven” en kan gecombineerd worden met een bezoek aan het Kaasmuseum.
Het Kaasmuseum en de Kaasboerderij zijn voor groepen te bezoeken na voorafgaande reservering en
niet op zon- en feestdagen. Voor individuele bezoeken kunt u zowel in het Kaasmuseum als bij de
Kaasboerderij iedere zaterdag van 10.00-16.00 terecht.
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Arrangement 1 - Kaasboerderij
Minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers
Kaasboerderij + Kaasmuseum en/of Bij Everts
Duur ca. 3 uur
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende arrangementen. De volgorde is ook om te draaien.









Arrangement 1A voor de prijs van € 12,50 bestaat uit:
1. Bezoek Kaasboerderij de Graaf
2. Grand Café bij Everts met koffie/thee en muffin/gevulde koek
3. Bezoek Kaasmuseum met rondleiding
Arrangement 1B 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
Arrangement 1C, Kinderarrangement voor de prijs van € 15,00
1. Bezoek kaasboerderij
2. Grand Café bij Everts met bord patat, kroket of kipnuggets en een kleine limonade
3. Bezoek kaasmuseum met rondleiding
Arrangement 1D voor de prijs van € 9,00
1. Bezoek kaasboerderij
2. Bezoek kaasmuseum met rondleiding
Arrangement 1E, Kinderarrangement (t/m 12 jaar) voor de prijs van € 7,00:
1. Bezoek kaasboerderij
2. Bezoek kaasmuseum met rondleiding

Meer informatie of het boeken van deze arrangementen kan via Kaasboerderij De Graaf,
Telefonisch: 0172-614704.
Adres:
Kaasboerderij de Graaf, Buitenkerk 56, 2411 PC Bodegraven

Voorwaarden








Bovenstaande arrangementen gelden alleen voor groepen van minimaal 6 tot maximaal 20
personen op voorafgaande afspraak
Afspraken dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan het bezoek geboekt te zijn.
Bij het maken van de afspraak zal het definitieve aantal deelnemers moeten worden doorgegeven.
Binnen 2 dagen na het maken van de afspraak ontvangt u een bevestigingsmail, met daarin de te
volgen stappen.
Betaling kan alleen via bankoverschrijving vooraf. (zie bevestigingsmail)
Twee dagen voor de geplande datum van het bezoek moet de bankbetaling ontvangen zijn. Indien
de betaling niet tijdig binnen is, kan geen bezoek worden ontvangen.
Bovenstaande prijzen zijn per persoon en incl. BTW
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Arrangement 2 - Historische wandeling
Uitsluitend op dinsdagen en Minimaal 6 maximaal 20 aantal deelnemers
Historische wandeling + Kaasmuseum en/of Bij Everts
Start 10.00 uur. Duur ca. 2,5 uur
Het Evertshuis organiseert een Historische wandeling door het mooie dorp Bodegraven.
Deze wandeling kan een vervolg krijgen door en bezoek aan het Kaasmuseum op de derde verdieping van
het Evertshuis. Hierbij krijgen de bezoekers een rondleiding door het museum en is er gelegenheid tot het
bekijken van films over het maken van kaas op de boerderij.
Hierna kan men, indien gewenst, in het Grand Café bij Everts diverse consumpties nuttigen.

Meer informatie van dit arrangement vind u op de site van het Evertshuis http://www.evertshuis.nl/ .
Boeken kan dinsdag 10:00 uur aan de balie van het Evertshuis of telefonisch 0172 618 484.

Voorwaarden




Bovenstaande arrangementen zijn alleen op dinsdagen te boeken en gelden, wat betreft het
bezoek aan het Kaasmuseum, alleen voor groepen van minimaal 6 tot maximaal 20 personen.
Afspraken dienen minimaal 3 dagen voorafgaand aan het bezoek geboekt te zijn.
Bij het maken van de afspraak zal het definitieve aantal deelnemers moeten worden doorgegeven.
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Arrangement 3 – Kaasmuseum
Minimaal 6 maximaal 20 aantal deelnemers
Bezoek en rondleiding Kaasmuseum
Duur ca. 1 uur





Arrangement 3A voor de prijs van € 7,50 bestaat uit:
1. Bezoek Kaasmuseum met rondleiding
2. Grand Café bij Everts met koffie/thee en muffin/gevulde koek
Arrangement 3B voor de prijs van prijs € 12,50 bestaat uit:
1. Bezoek kaasmuseum met rondleiding
2. Grand Café bij Everts met broodje kroket, broodje kaas, soep en koffie of melk of thee
Arrangement 3C, Kinderarrangement (t/m 12 jaar) voor de prijs van € 9,50
1. Bezoek kaasmuseum met rondleiding
2. Grand Café bij Everts met bord patat, kroket of kipnuggets en een kleine limonade
Arrangement 3D, voor de prijs van € 5,50.
1. Naast de gebruikelijke rondleiding ontvangen de bezoekers bij dit arrangement ook een
kopje koffie met koekje en een stukje kaas.

Meer informatie of het boeken van deze arrangementen kan bij het Kaasmuseum via het
reserveringsformulier op de website van het Kaasmuseum www.kaasmuseum.org of telefonisch 0172650909

Voorwaarden









Bovenstaande arrangementen gelden OP WERKDAGEN alleen voor groepen van minimaal 6 tot
maximaal 20 personen op voorafgaande afspraak. OP ZATERDAG is er GEEN MINIMUM AANTAL
DEELNEMERS vereist
Afspraken dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan het bezoek geboekt te zijn.
Bij het maken van de afspraak zal het definitieve aantal deelnemers moeten worden doorgegeven.
Binnen 2 dagen na het maken van de afspraak ontvangt u een bevestigingsmail, met daarin de te
volgen stappen.
Betaling kan alleen via bankoverschrijving vooraf. (zie bevestigingsmail)
Twee dagen voor de geplande datum van het bezoek moet de bankbetaling ontvangen zijn. Indien
de betaling niet tijdig binnen is, kan geen bezoek worden ontvangen.
Bovenstaande prijzen zijn per persoon en incl. BTW

Kaasmuseum Bodegraven
e
Bij Everts – 3 verdieping
Julianastraat 4 - 2411CV Bodegraven
Tel: 0172-650909 – info@kaasmuseum.org – www.kaasmuseum.org

4

Arrangement 4 - Kinderfeestje (t/m 12 jaar) of schoolreis



Arrangement 4A, Kinderarrangement, max. 4 kinderen per begeleider voor € 9,00 per persoon
1. Bezoek kaasmuseum met computer-letterspel en fotospeurtocht
2. Grand Café bij Everts met bord patat, kroket of kipnuggets en een kleine limonade
Arrangement 4B, Kinderarrangement, max. 4 kinderen per begeleider
1. Bezoek kaasmuseum met computer-letterspel en fotospeurtocht
2. Diverse mogelijkheden voor limonade en versnaperingen. Prijs op aanvraag.

Meer informatie of het boeken van deze arrangementen kan bij het Kaasmuseum via het
reserveringsformulier op de website van het Kaasmuseum www.kaasmuseum.org of telefonisch 0172650909

Voorwaarden








Bovenstaande arrangementen gelden alleen voor groepen van minimaal 6 tot maximaal 20
personen op voorafgaande afspraak
Afspraken dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan het bezoek geboekt te zijn.
Bij het maken van de afspraak zal het definitieve aantal deelnemers moeten worden doorgegeven.
Binnen 2 dagen na het maken van de afspraak ontvangt u een bevestigingsmail, met daarin de te
volgen stappen.
Betaling kan alleen via bankoverschrijving vooraf. (zie bevestigingsmail)
Twee dagen voor de geplande datum van het bezoek moet de bankbetaling ontvangen zijn. Indien
de betaling niet tijdig binnen is, kan geen bezoek worden ontvangen.
Bovenstaande prijzen zijn per persoon en incl. BTW
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