
Met het Evertshuis bezit Bodegraven-Reeuwijk een dynamisch centrum voor kunst, cultuur 

en educatie. Het activiteitenaanbod is zeer divers. In het theaterseizoen worden wekelijks 

meerdere voorstellingen geprogrammeerd. Er zijn continu kunstexposities en er is ruim 

oog voor sociaal-culturele programma’s in de gehele gemeente.

Artiesten die volle zalen trekken worden afgewisseld met kleine, intieme voorstellingen. Er 

worden busreizen georganiseerd naar musea, opera- en balletvoorstellingen. Voeg daarbij nog 

de wisselende kunstexposities, de filmavonden, het kunstcafé, het muziekcafé, het popkoor 

Fabulous! en de eigen producties...  teveel om op te noemen!

Het Evertshuis is daarnaast al jaren het uitvoerend orgaan voor het jeugdprogramma Bravo!, 

een sociaal-cultureel programma dat in samenwerking met veel partijen elk jaar weer kinderen in 

contact brengt met sport- en culturele verenigingen. In 2015 is daar Bravo!+Plus voor de ouderen 

aan toegevoegd. Doel van dat programma is het stimuleren van ouderen tot participatie in de 

samenleving.

STEUN HET 
EVERTSHUIS,
WORD VRIEND!



Gelukkig mag het Everthuis steeds een aantal subsidies ontvangen om de activiteiten 

die op de voorzijde van deze flyer beschreven zijn, uit te kunnen voeren. Deze dekken de 

basisvoorzieningen. Maar de ambitie van het Evertshuis gaat verder. Met meer middelen kan 

een nog breder aanbod mogelijk gemaakt worden. De Stichting Vrienden van het Everthuis zet 

zich daarom in voor het verwerven van meer gelden. De giften die worden opgehaald, worden 

gebruikt om diverse uitgaven te bekostigen. 

Word ook vriend van het Evertshuis

Tientallen vrijwilligers en een aantal professionals rekenen op uw financiële steun voor het 

instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van bovengenoemde activiteiten. Word ook Vriend van 

het Evertshuis en draag zo uw steentje bij. 

• Vriend van het Evertshuis bent u voor € 27,50 per persoon per jaar.  

U ontvangt u 10%  korting op twee kaartjes per theatervoorstelling, daarnaast wordt een 

jaarlijks vriendenfeest georganiseerd en kunt u gebruikmaken van speciale aanbiedingen.

• U bent donateur van de Vrienden van het Evertshuis voor € 10,- jaarlijks.

Meld u als vriend aan via vrienden@evertshuis.nl of vul het formulier op de website in. 

Correspondentie, zoals aanbiedingen en facturen, wordt u per e-mail toegezonden. Vergeet 

daarom niet om uw e-mailadres door te geven.

Legaat

Heeft het Evertshuis in uw leven een grote rol gespeeld? En gunt u dit ook anderen? Volg dan het 

voorbeeld van notaris Everts en benoem Stichting Vrienden van het Evertshuis als begunstigde 

op het moment dat u uw testament opstelt.

Stichting Vrienden van het Evertshuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de 
stichting zijn, binnen de daarvoor geldende wettelijke grenzen, fiscaal aftrekbaar. RSIN 823081175

STICHTING VRIENDEN VAN HET EVERTSHUIS, POSTBUS 165, 2410 AD BODEGRAVEN
CORRESPONDENTIE BIJ VOORKEUR VIA E-MAIL: VRIENDEN@EVERTSHUIS.NL


