
 

 
Trainen in de natuur 
 
De Hoeve van Boerderij de Hooilanden is een uitstekende locatie voor het geven van 
trainingen en workshops. Naast alle nodige voorzieningen zoals wifi en een beamer kunt u 
zich volledig richten op uw training of workshop in een prachtige en inspirerende omgeving. 
Het is tevens mogelijk om na alle inspanningen een heerlijke wandeling te maken of te 
genieten van het terras met uitzicht over de velden in combinatie met een lunch of diner.  
U wordt door ons op gezette tijden voorzien van koffie en thee, lunch, een borrel en diner op 
maat verzorgd door een van onze koks. Mocht de Training of workshop daarom vragen dan 
kunt u in groepen uit elkaar en tevens gebruik maken van de Bovenkamer 
Op deze manier willen wij bijdragen aan een zorgeloze dag waarin u zich volledig kunt 
richten op uw activiteiten met een mooi eindresultaat.  
In de Hoeve heeft u beschikking over goede wifi, een beamer, flip-over en whiteboard. 
 
Arrangement 
Ontvangst met koffie en thee. 
Start training of workshop in de Hoeve, aansluitend lunch van heerlijke streekgebonden en 
zoveel mogelijk biologische producten.  
Na de lunch naar keuze, voortzetting van de training of workshop, rondleiding Hooilanden of 
korte wandeling in de omgeving.  
 
Bij terugkomst voortzetting van de training met koffie en thee. Na het middagprogramma  
Vertrektijden staan niet vast en zijn geheel af te stemmen op uw wensen. 
Diner mogelijk plus rondleiding als uitbreiding programma. 
 
Goody bag 
Het is mogelijk om na afloop van de bijeenkomst een Goody bag mee te nemen met artikelen 
van de Hooilanden. Voor uzelf en uw relaties. Hierbij kunt u denken aan een puntje graskaas, 
een rolletje rauwmelkse boter, beienmix en een heerlijk biologisch recept. Mogelijk 
aangevuld met items vanuit uw eigen organisatie. In overleg kunnen we de voor u gewenste 
Goody bag  vooraf samenstellen. 
Naast het dag arrangement is het tevens mogelijk meerdaagse bijeenkomsten te organiseren 
en te boeken. 
 
Informatie 
Voor boekingen of een offerte op maat kunt u contact opnemen met: 
 
Boerderij De Hooilanden 
Lodewijk Pool & Floor de Kanter 
0318-43982080 – 06 28684261 
boerderij@dehooilanden.nl 
 
 



 

 

 

 


