
 

  
Talk and Walk 
 
Talk and Walk is een programma bedoeld voor bedrijven en instellingen die een vergadering 
of belangrijke presentatie wensen te combineren met heerlijke eten, een goede wandeling of 
fietstocht in het prachtige binnenveld; de dag willen afsluiten met een diner of gezamenlijke 
kookworkshop en een nazit met borrel. 
Boerderij de Hooilanden biedt hiervoor een uitstekende gelegenheid in de Hoeve. U heeft de 
beschikking over een mooi vergaderruimte, kookstudio en een terras met prachtig uitzicht. U 
heeft toegang tot goede wifi, een beamer, whiteboard en beschikt over voldoende 
parkeergelegenheid. 
 
Ontvangst 8:30 - 9:00  
U wordt ontvangen in de Hoeve met koffie, thee en gebak. Start eigen programma.  
 
Lunch 12:30 – 13:30  
Wij serveren een heerlijke biologische lunch met soep en broodjes, koffie en thee. 
Na de lunch naar keuze rondleiding Hooilanden, wandeling of fietstocht in de omgeving.  
 
Diner 17:30 – 18:00  
Na de wandeling of rondleiding kunt u uw eigen programma voortzetten tot aan het diner. 
Wij werken met verschillende koks en kunnen naar uw wens een gevarieerd diner aanbieden. 
Het is tevens mogelijk om tijdens een fietstocht producten van andere boerenbedrijven te 
verzameld voor het diner. Bij terugkomst levert u de producten in bij onze kok die er in de 
kookstudio een smakelijk gerecht van zal samenstellen. Dit kan eventueel ook in de vorm van 
kok workshop. 
 
Nazit 19:30 – 21:00 
Na het diner verzorgen wij een borrel voor de nazit met lokale producten, bier, wijn, fris en 
sappen. 
 
Goody Bag 
Voor vertrek bieden wij u nog een Goody bag aan van de Hooilenden. Dit bestaat onder meer 
uit een mooie folder over het bedrijf en de Hoeve, Beienmix, een puntje Hooilander Graskaas 
en een biologisch recept. 
 
Informatie 
Wij horen graag wat uw wensen zijn. Voor boekingen of een offerte op maat kunt u contact 
opnemen met:        
Boerderij De Hooilanden  
Lodewijk Pool & Floor de Kanter 
0318-646491 – 06 28684261 
boerderij@dehooilanden.nl 
 



 


