Corona maatregelen - Rondleidingen, Koe melken, Kinderpartijtjes en (School)uitjes Kaasboerderij de Graaf
Per 1 juni 2020 verzorgen wij weer rondleidingen, koe melken, kinderpartijtjes en (school)uitjes.
Uiteraard hebben we diverse aanpassingen doorgevoerd om de richtlijnen van het RIVM te volgen.
Algemene maatregelen/regels:
- Activiteiten zijn te boeken via telefoon (0172-614704) of mail (info@kaasboerderijdegraaf.nl)
- Vooraf is er een checkgesprek/communicatie tussen de gastheer/gastvrouw en gast waarbij
wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
- Was vaak uw handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen, waaronder de gastheer/gastvrouw.
Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere
hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
- Ga van tevoren thuis naar het toilet. Voor noodgevallen zijn er sanitaire voorzieningen, die
met regelmaat worden schoongemaakt.
- Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.
- Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid?
Blijf thuis. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten.
- Bij ziekte verschijnselen kunt u de geboekte activiteit kosteloos annuleren of verplaatsen.
- Deelname is op eigen risico.

www.kaasboerderijdegraaf.nl

Rondleidingen
Bij aankomst is er gelegenheid om uw handen te wassen. Een rondleiding
begint op Kaasboerderij de Graaf altijd met een heerlijk kopje koffie of thee
met een lekkere koek en fruit. Vervolgens zal Irma of Gerrit een korte
introductie van zichzelf en de boerderij geven. Na het bekijken van een
interessante video over het maken van kaas, laten wij u de kaasmakerij,
kaasopslag en de boerderijwinkel zien. Uiteraard mag u hier een stukje
boerenkaas proeven. Als u alles weet over de kaas, is het tijd om naar buiten te
gaan. We nemen een kijkje bij de koeien, kippen en mogelijk ook bij de
lammetjes. Er is volop mogelijkheid om uw brandende vragen aan Irma of
Gerrit te stellen. Tijdens de rondleiding is het mogelijk om kaas of
streekproducten te kopen, zo heeft u een leuk aandenken voor thuis. Na afloop
is er wederom gelegenheid om uw handen te wassen.

De duur van de rondleiding is ca. anderhalf uur. De kosten voor deze unieke
rondleiding zijn € 11,50 per persoon inclusief koffie/thee, koek/fruit en een blokje
echte ambachtelijke boerenkaas. Voor kinderen tot 10 jaar zijn de kosten € 5,- per
kind.
In combinatie met koe melken (zie hieronder) zijn de kosten € 14,50 per persoon
(totale duur is dan ca. twee uur)
Wilt u de activiteit combineren met bijvoorbeeld een boerenlunch, vraag naar de
mogelijkheden.

Koe melken
Bij aankomst is er gelegenheid om uw handen te wassen.
Door de 1,5 meter regel is het helaas niet mogelijk om daadwerkelijk in de melkput te staan. Maar
vanaf de stalzolder kunt u het melkproces ook heel goed zien en volgen, misschien nog wel beter!

De activiteit wordt gestart of afgesloten met een kaasproeverij in de
boerderijwinkel. Na afloop is er wederom gelegenheid om uw handen te
wassen.
De activiteit koe melken duurt een uur en vindt plaats tussen ca. 17.00 uur
en 18.30 uur. De kosten hiervoor zijn € 8,50 per persoon.
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Kinderpartijtjes
We bieden kinderpartijtjes aan voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Bij aankomst is er gelegenheid om de handen te wassen. We beginnen het
partijtje met het uitpakken van eventuele cadeautjes. Hierbij drinken we
limonade en eten we ook een lekker blokje kaas en een snoepje. Hierna
kijken we een korte film over het maken van kaas. Vervolgens kijken we
rond in de kaasmakerij. Daarna mogen de jassen aan, tijd om buiten bij de
dieren te gaan kijken. De boer(in) zal je alles vertellen over de dieren. Heb
je altijd al willen weten hoeveel melk een koe per dag geeft? De boer(in)
gaat dit antwoord geven! Verder mag je helpen met het voeren van de
koeien en gaan we de vlekken van een koe natekenen, het zogenaamde
‘koeschetsen’! Na afloop is er wederom gelegenheid om de handen te
wassen.
Een kinderpartijtje duurt ca. 1,5 uur en kost € 70,00 voor maximaal 10
kinderen.
Aangezien wij een kleinschalige boerderij zijn, is er veel mogelijk. Zo is het kinderpartijtje eventueel
uit te breiden met heerlijke pannenkoeken. Ook kunnen de kinderen bijvoorbeeld een
verjaardagscake versieren. Bel of mail gerust voor informatie over alle mogelijkheden!

Leren over de boerderij – uitjes voor schoolklassen, BSO, verenigingen etc.
Kom naar de boerderij om te leren en te ervaren hoe het leven op de boerderij eruit ziet. Je neemt
samen met je klas een kijkje in de kaasmakerij, de kaasopslag en de kaaswinkel. Ook mag je kaas
proeven en gaan we met z’n allen naar de boerderijdieren!
Deze educatieve rondleiding is leuk voor schoolklassen, BSO, scouting, verenigingen etc. Het duurt
anderhalf uur en de kosten bedragen € 5,00 per persoon (met een startbedrag van € 50,00).
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