
	  
	  
Arrangementen 
Of u nu op zoek bent naar een invulling voor een paar uur, een dagdeel of een hele dag, of u 
nu voor u persoonlijk of voor uw bedrijf op zoek bent, tussen onderstaande 
arrangementideeën zit misschien wel hét idee voor uw gezelschap. 
 
Leuk idee 1 
Ontvangst koffie/thee met wat lekkers 
Rondleiding door de pluktuin (incl. een speurtocht voor de kinderen) 
Ter afsluiting met elkaar zelf groente of fruit oogsten* 
 
Leuk idee 2* 
Ontvangst met welkomstdrankje 
Samen op de fiets op bezoek bij Schaapsherder met kudde 
Ter afsluiting een Boerentheeleut (landelijke high-tea)  
 
Leuk idee 3  
Seizoenswandeling met gids door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen met als 
thema bijvoorbeeld paddenstoelen, kruiden of wild 
Workshop koken met paddenstoelen, kruiden of wild 
Aansluitend aanschuiven aan uw eigen 4-gangen diner 
 
Leuk idee 4 
Ontvangst met koffie/thee 
Rondleiding Sprankenhof 
Afsluitend een proeverij met producten van Sprankenhof 
(eventueel met wedstrijdelement: wie is de beste fijnproever van uw gezelschap?) 
 
Leuk idee 5* 
Ontvangst met welkomstdrankje 
Met professionele kok de tuin in  
Zelf oogsten van producten die nodig zijn voor de maaltijd 
Koken met de producten die deze dag in de tuin te vinden zijn 
Aansluitend aanschuiven aan uw eigen 4-gangen diner 
 
Leuk idee 6 

Ontvangst met welkomstdrankje en een verantwoord hapje 
Workshops over de invloed van voeding op onze gezondheid en vitaliteit 
Aansluitend een wandeling met de voedingsconsulente 
 
 



	  
 
Leuk idee 7  
Ontvangst met verse smoothie 
Workshop natuurlijke schoonheid met groente, fruit en kruiden 
Boerenlunchleut 
Met de zelfgemaakte schoonheidsproducten naar huis 
 
Leuk idee 8  
Ontvangst met koffie/thee 
Vergadering met uw team  
Workshop teamcoaching met begeleiding van een gecertificeerde coach 
Boergondisch 3- gangen diner 
 
Leuk idee 9 
Ontvangst met boerenlunchleut 
Wandeling  door de pluktuin 
Plukken* 
Workshop jam maken 
Gezellig na kletsen met stokbrood en uw eigen gemaakte jammetjes 
Met een pot jam naar huis 
 
Leuk idee 10 
Ontvangst met koffie-thee en iets lekkers 
Wandeling door de tuin en zelf* oogsten 
Workshop wecken 
Aansluitend een gezellige picknick 
Met zelfgemaakte inmaak naar huis 
 
Leuk idee 11 
Ontvangst met koffie-thee en iets lekkers 
Werken in de tuin samen met de boer 
Ter afsluiting een gezonde stevige maaltijdsoep 
 
Leuk idee 12 
Uw eigen programma samengesteld uit bovenstaande mogelijkheden of helemaal iets 
anders? Bel gerust, wij denken graag met u mee 013 5116494 of 06 12155442 (Josèt) 
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