
Arrangementen 
voor groepen groter dan 15 personen

 (arrangement A t/m D ook mogelijk voor kleinere groepen)

A1 Koffie & gebak    €   4,70
 2e kopje (bijschenken)   €   1,00
 
A2 Drankje naar keuze   €   2,60

B Dagarrangement
 Ontvangst: Koffie & gebak
 Bezoek Oude Ambachten Museum
 Lunch: Kop oma’s soep, broodje ham,
 broodje kaas, koffie, thee, melk of karnemelk.
 Bezoek Speelgoed Museum en Expositie
 Totaalprijs      € 21,50
 Totaal incl. sluitdrankje naar keuze   € 24,00
 Meerprijs kroket     €   2,00

C Lunch & middagvulling
 Kop oma’s soep, broodje ham, broodje kaas,
 koffie, thee, melk of karnemelk.
 Bezoek Oude Ambachten Museum
 Bezoek Speelgoedmuseum en Expositie
 Totaalprijs      € 17,50
 Meerprijs kroket     €   2,00

D Uitgebreide koffietafel
 Kop oma’s soep, diverse soorten brood,
 bolletjes, divers hartig & zoet beleg. Naar
 keuze koffie, thee, melk, karnemelk   € 10,75
 Zonder soep, met kroket    € 11,40
 Met soep en kroket    € 12,60
 
E Brunch (min. 20 pers.)
 Keuze uit diverse soorten brood, verschillende
 soorten bolletjes, croissants, suikerbrood,
 beschuit. Ruim assortiment hartig en zoet
 beleg, groentegarnering, tosti’s, soep, kroket,
 drinken naar keuze: koffie, thee, melk,
 karnemelk of jus d’orange.    € 15,75

F  Toetjes (min. 15 pers.)
 Vers fruit, naar seizoen    €   1,00
 Yoghurt / puddingtoetje    €   1,75
 IJstoetje met vruchtjes & slagroom   €   2,60

G Stampotten (min. 15 pers. per soort)
 Ouderwetse boerenkool*   € 13,95
 Ouderwetse zuurkool*    € 13,95
 Ouderwetse hutspot*    € 13,95
 *Incl. jus, spek, worst, augurk & appelmoes

H  Warme maaltijd (min. 15 pers. per soort)
 Jachtschotel: Rundvlees, rode kool,                       
      aardappelpuree & appelmoes.      € 15,60
 Kipfilet: Kipfilet in saus, groentes,
 aardappeltjes & appelmoes.   € 15,60

I  Warme en koude buffetten (min. 30 pers.)
 Keuze uit diverse soorten warme en koude buffetten.
 Informeer naar de mogelijkheden, vanaf 29 euro p.p.

J  Borreltijd (min. 15 pers.)
 Tijdens een vergadering of gezellig de dag
 afsluiten. 1 drankje (Nederlands gedestilleerd) 
 2 warme hapjes, 2 koude hapjes 
 en 2 soorten borrelnootjes    €   6,25
 Zie A2 voor extra drankjes

K  Attentie voor uw gasten bij vertrek
 Oud Hollands snoepzakje    €   1,00 
 Doosje ‘Barneveldse eitjes’ 6 stuks   €   2,00

Kinderfeestje
Bezoek museum met speurtocht, max. 4 kinderen per 
begeleid(st)er     €   7,50 
Extra opties: o.a. kinderijsje, poffertjes, patat, etc.
Sluit af met een prijs voor de winnende groep of een leuk 
Oud Hollands snoepzakje voor alle kids!

Schoolreisje
Speciaal voor scholen geldt een educatietarief. 
Groep 1 en 2     €   3,95
Groep 3 t/m 8     €   6,95
Max 4 kinderen per begeleid(st)er. 
Eigen pauze snacks mogen in overleg genuttigd worden 
in de horeca zaal.

Entreeprijzen >9p   >15p 
Kind 0-4  gratis   gratis
Kind 5-14  €   7,75  €   7,50 
Volw.    €   9,75  €   9,50
65+    €   8,85  €   8,75
(in groepsverband max. 4 kinderen 1 begeleid(st)er)

Voorwaarden:
-  De bovenstaande suggesties gelden alleen voor groepen 
   op afspraak.
-  De bovenstaande prijzen zijn per persoon en incl. BTW.
-  Andere acties zijn niet geldig in groepsverband.
-  Afspraken die niet 48 uur vooraf schriftelijk of telefonisch  
   (0342 - 46 20 60) worden afgezegd berekenen wij 
   gedeeltelijk door. 
-  Tenminste 24 uur voor uw bezoek vernemen wij het 
   definitieve aantal.  Voor niet tijdig afgemelde personen 
   zijn wij genoodzaakt om gedeeltelijk kosten in rekening
   te brengen.
-  Op maandag alleen telefonisch bereikbaar 
   (kies keuze nr 4.)



Z.O.Z.

Arrangementen 
Op de Veluwe, in het dorpje Terschuur (Gemeente Barneveld) vindt u een uniek particulier museum met een
ongekende veelzijdigheid. Eigenaar Kees Bakker, ex-agrariër, koos er enkele jaren geleden voor om zich volledig
te richten op zijn grootste hobby, het verzamelen van spullen uit vroegere tijden. Deze hobby liep door de jaren 
heen echter zo uit de hand, dat hij ervoor heeft gekozen om zijn uitgebreide verzameling ook voor het publiek 
open te stellen. Zo ontstond een bijzondere attractie voor jong en oud. Een museum dat enig in zijn soort is en 
u sterk doet herinneren aan vroeger.

Een rondwandeling maken door het Oude Ambachten Museum.
Het museum beslaat zo’n 4200 vierkante meter. Er zijn wel 160 kleine winkeltjes, kamertjes en werkplaatsen,
met allerlei gereedschappen en attributen uit de vorige eeuw en soms nog ouder. Van apotheker tot zadelmaker. 
Het museum heeft een open karakter. Niet alles staat achter slot en grendel of in vitrines. Volwassenen mogen 
gerust met de handen kijken. Vanzelfsprekend helpen zij de kinderen bij het van dichtbij bekijken, zo kunnen zij 
uitleg geven over hoe het vroeger allemaal in zijn werk ging. Voor de jeugd is er een leerzame speurtocht door 
het hele Ambachten Museum.

Een bezoek brengen aan ons Speelgoed Museum.
In ruime vitrinekasten wordt het vele speelgoed tentoongesteld. U vindt hier ouderwetse houten spelletjes,
Dinky Toys, bouwwerken van Meccano, Märklin treinen, oude poppen, handgemaakte poppenhuizen, een verza-
meling van beren met o.a. Steiff, Herman, Nisbit en ga zo maar door.  Voor jong en oud is er een leuke speelhoek 
met allerlei ouderwetse en hedendaagse spellen! 

Wisselende exposities.
Voor een overzicht van de verschillende exposities kunt u een kijkje nemen op www.ambachtenmuseum.nl of
even contact met ons opnemen. 

En verder... 
Wilt u even op adem komen van de rondgang door het museum, dan kunt u terecht in één van onze horecazalen 
voor wat eten en drinken. Groepen zitten vanzelfsprekend in een eigen horeca ruimte! In onze Winkel van 
Sinkel is van alles te koop. Voor een klein prijsje doen we hier oude spulletjes van vroeger van de hand. Ook is 
er een cadeaushop, waar leuke souvenirs te vinden zijn. Voordat u de auto of de bus instapt kunt u ook nog 
een frisse neus halen in ons Buitenmuseum. Hier is een permanente tentoonstelling van oude landbouwma-
chines en werktuigen te bewonderen. Ook is buiten een leuk Oud Hollands Spellen Plein aanwezig. Leuk 
om bijv. de familiedag mee af te sluiten!

Reken op een bezoek van 3 à 4 uur met veel kijkplezier voor jong en oud!

Het hele museum is zeer rolstoelvriendelijk; geen drempels, brede looppaden, ruime invalidentoiletten en 
liften naar de bovenverdiepingen. Ook zijn er rolstoelen en rollators aanwezig. Het museum heeft de Zonnedag 
Award gekregen voor het meest rolstoelvriendelijke museum van Nederland.

Wij heten u graag hartelijk welkom in het
Oude Ambachten & Speelgoed Museum!


