‘Voor iedere groep een geslaagde dag op de boerderij’
Boerderij de Boerinn biedt groepen de ruimte om actief te ontspannen en
gastvrij te ontmoeten. Op de boerderij kun je terecht voor allerlei uiteenlopende
dagen. Van een vergaderdag en familiedag tot een verjaardag en kinderfeestje.
Met meer dan 20 verschillende binnen- en buitenactiviteiten, een smakelijke
boerenmaaltijd en ongedwongen sfeer geniet iedere groep van een geslaagde
dag op de boerderij!
Werkdag
Een inspirerende dag op de boerderij voor collega’s en relaties
Boerderij de Boerinn biedt zowel voor kleine als grote groepen gasten (van 2 tot
maar liefst 500 personen) alle ruimte om inspirerend aan de slag te gaan. Bij ons
wisselt u vergaderingen, trainingen en bedrijfspresentaties af met activiteiten en
een smakelijke boerenmaaltijd.
Vrije dag
Een gezellige dag op de boerderij voor familie en vrienden
Boerderij de Boerinn biedt voor jong en oud (van peuter tot opa) alle ruimte om
een gezellige dag te beleven. Of je nu komt voor een familiedag, vrijgezellendag
of uitje met de vereniging, plezier staat voorop!
Feestdag
Een feestelijke dag op de boerderij voor genodigde
Boerderij de Boerinn biedt voor alle jarige de ruimte voor een feestelijke dag. Of
het nu gaat om een 40 jarig huwelijksjubileum of opa’s verjaardag u bent van
harte uitgenodigd.
Speeldag
Een sportieve dag op de boerderij voor kinderen en scholieren
Boerderij de Boerinn biedt voor alle kinderen en scholieren de ideale plek voor
een sportieve dag in de buitenlucht.
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Werkwijze
Traditiegetrouw heeft de boer de goede gewoonte om graag pragmatisch mee
te denken met de organisatie van uw evenement. We nodigen u daarom ook
graag uit op onze boerderij om samen te sparren over de mogelijkheden van uw
evenement. De ervaring heeft ons geleerd samen altijd goed te kijken naar de
hoekstenen om vervolgens de verdere invulling van het evenement te bepalen.
Tijdens uw evenement heeft u één vast aanspreekpunt die u tijdens de dag
zal begeleiden. Het aanspreekpunt zal ervoor zorgen dat uw dag precies zo
verloopt als van tevoren is afgesproken. Bovendien zijn onze medewerkers erop
getraind mee te denken en alert in te spelen op onverwachte situaties.

Datum en tijd
Voor welke datum en welke tijden wordt
er gekozen, valt het onder werktijd of
buiten werk tijd?

Doel van de dag
Waarom wordt dit georganiseerd? Wat
zijn de doelstellingen vanuit de
organisatie maar ook van de gasten?
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Budget
Welk budget wordt beschikbaar gesteld voor
de dag? Het budget kan worden bepaalt per
persoon of een totaal beschikbaar budget
onafhankelijk van het aantal deelnemers.
Is het budget inclusief of exclusief btw?

@ T
Samenstelling van de groep
Hoeveel gasten worden er uitgenodigd? Wie worden
er uitgenodigd? Door de doelgroep goed in kaart te
brengen kun je kiezen voor een evenement wat het
meest teweeg brengt bij deze groep mensen.

Vergaderen
De boer zelf zei het ooit al eens: ‘Je voelt je nergens vrijer om ideeën uit te
wisselen dan in de uitgestrektheid van het platteland.’ Onze boerderij is een
inspirerende vergaderlocatie midden in het Groene Hart. Goed bereikbaar vanuit
de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, met gratis parkeerplekken. Je
kunt hier op een verfrissende manier trainingen organiseren en van gedachten
wisselen.
Boerderij de Boerinn beschikt over tien verschillende vergaderruimtes die
allemaal zijn voorzien van de benodigde audiovisuele apparatuur en gratis
wifi. Onze ruimtes zijn geschikt voor groepen van 2 tot 300 personen,
waarbij werken in subruimtes ook tot de mogelijkheden behoort. Voor iedere
groep hebben wij een passende vergaderruimte: van de Hooiberghutten
(tot 8 personen) en de Hooiberg (tot 60 personen per verdieping), tot de
Wagenschuur waar wij tot 300 gasten kunnen ontvangen.

‘Een inspirerende dag op de boerderij voor collega’s en relaties’
Boerderij de Boerinn biedt zowel voor kleine als grote groepen gasten (van 2 tot maar
liefst 500 personen) alle ruimte om inspirerend aan de slag te gaan. Bij ons wisselt u
vergaderingen, trainingen en bedrijfspresentaties af met activiteiten en een smakelijke
boerenmaaltijd. Natuurlijk zijn al onze vergaderruimtes voorzien van de nodige technische
voorzieningen om uw besprekingen en presentaties vlekkeloos te laten verlopen.

Vergaderbreaks

Bedrijfsuitje

Een vergadering of training laat zich uitstekend combineren met één van onze
vergaderbreaks. Enkele voorbeelden van een break zijn:

Het platteland biedt een verfrissende omgeving om elkaar op een geheel andere
manier te leren kennen. Om de dag in stijl te beginnen kunnen wij jullie ophalen
vanaf het station met onze huifkar, of steps klaarzetten voor een steptocht naar
de boerderij. Natuurlijk kunnen jullie ook gewoon met de auto komen. Onze
boerderij, met gratis parkeerplekken, ligt centraal in de provincie Utrecht en is
goed bereikbaar.

• De mini break
Tussen de vergadering door een korte onderbreking met ludieke opdrachten.
• De boer aan het woord
Een inspirerend verhaal van de boer zelf over lef, visie en durf.
• Assistent boer
Samen met de boer actief aan de slag rondom de boerderij.
Je kunt natuurlijk ook gewoon even de benen strekken en een kijkje nemen
bij de dieren, of genieten van het uitzicht vanaf de uitkijktoren. Naast
vergaderfaciliteiten zorgen wij ook voor de inwendige mens met verschillende
tussendoortjes en boerenmaaltijden.

Met meer dan 20 binnen- en buitenactiviteiten is er voor ieder wat wils en
kunnen alle collega’s meedoen. De actieve collega’s kunnen bijvoorbeeld
Boerenlandspelen doen, terwijl voor de meer recreatieve deelnemers een
potje Klompengolf of een workshop Doekschilderen een goede optie is. Voor
grotere groepen is er de mogelijkheid om een keuze- of wisselprogramma van
activiteiten samen te stellen. Alle activiteiten zijn laagdrempelig wat zorgt voor
een ontspannen sfeer – perfect voor jullie teamuitje.

Teambuilding
Heeft je bedrijfsuitje ‘samenwerken’ als doel? Dan raden wij het organiseren
van een Teambuilding aan. De teambuilding bij Boerderij de Boerinn bestaat uit
korte en krachtige opdrachten, waarbij plezier en samenwerken centraal staan.
Wij bieden verschillende soorten Teambuilding aan, zoals een
Boerenteambuilding, Schapendrijven, Bamboebouwen en Teamschilderen. Je
collega’s worden hierbij uitgedaagd om samen opdrachten op te lossen. De
leerpunten tijdens de Teambuilding reflecteren vaak uitdagingen en knelpunten
binnen jullie bedrijf.
Na zo’n uitdagende en inspirerende dag is het natuurlijk tijd om nog even
gezellig na te praten onder het genot van hapje en drankje. Kies aansluitend
voor een luxe barbecue of één van onze buffetten. Zonder twijfel zal het
bedrijfsuitje het gesprek van de volgende dag zijn!

Familiedag
Organiseer jij dit jaar de familiedag? Op de boerderij is voor jong en oud van
alles te doen. Onze boerderij is centraal gelegen in de provincie Utrecht en goed
bereikbaar.
Van creatieve workshops en Klompengolf, tot de Boerenlandspelen en
Poldersport: er is voor ieder wat wils. In de winter kun je kiezen voor OudHollandse spelletjes of het Boerenbonte spel. Stel je eigen programma samen
of kies uit één van onze arrangementen. Doen opa en oma ook mee? Of kijken
zij liever toe vanuit een goede stoel op het terras? Na afloop is er ruim de tijd
om nog even lekker bij te praten, terwijl de kleintjes in de zandbak spelen.
Daarnaast hebben wij zwemvestjes beschikbaar voor de kinderen, en is er ook
een verschoonplek voor de baby’s.
Natuurlijk kun je deze gezellige dag in stijl afsluiten met een keuze uit
verschillende buffetten of barbecues met een heerlijk ijsje toe.

‘Een gezellige dag op de boerderij voor familie en vrienden’
Boerderij de Boerinn biedt voor jong en oud (van peuter tot opa) alle ruimte om een
gezellige dag te beleven. Of je nu komt voor een familiedag, vrijgezellendag of uitje met
de vereniging, plezier staat voorop! Met meer dan 20 binnen- en buitenactiviteiten is er
volop keuze. Tussen de activiteiten door kunnen jullie lekker genieten van een smakelijke
boerenmaaltijd. En dat alles in een ongedwongen sfeer.

Vrijgezellendag

Buiten

Creatief

Een speciale dag waar de vrijgezel vol in de schijnwerpers staat. Kies je voor
een actieve of een meer creatieve vrijgezellendag? Organiseer je een dag voor
de vrouwen, de mannen of toch voor iedereen? Komen jullie uit het hele land?
Dan is het misschien een goed idee om te verzamelen op station Woerden. Hier
kunnen wij dan kano’s voor jullie klaarleggen, zodat jullie op een ludieke manier
met een korte kanoroute naar de boerderij kunnen komen.

Zin om naar buiten te gaan en op zoek naar een actieve
dag op de boerderij? Onze outdooractiviteiten variëren van
recreatief tot sportief.

Het buitenleven inspireert!
Ga creatief aan de slag in het
atelier met een prachtig uitzicht
over de weilanden.

Kies voor onze Boerenlandspelen als je lekker het weiland in wilt. Mag
de vrijgezel gerust in de sloot eindigen? Kies dan voor een sportieve
Polderchallenge langs, of zelfs door het water. Voor een wat rustiger verloop
kies je bijvoorbeeld voor het Klompengolfen, Kanoën, of voor één van onze
creatieve workshops. Komen jullie in de winter? Dan kun je bijvoorbeeld een
workshop Boogschieten of de Elfstallentocht doen.
Na de activiteit is het tijd voor een gezellige borrel met drankjes en hapjes. Sluit
de avond af met een heerlijke barbecue of buffet.

• Klompengolf
Speel een potje boerengolf
op één van de mooiste
banen van Nederland.
• Poldersport
Ga de strijd met
elkaar aan tijdens de
fanatieke challenge, de
poldercompetitie of de
boerenlandspelen!

• Kanovaren
Geniet van een kanotocht
door de groene polder.
• Groene Hart steptour
Pak een step en laat je rijden
door de prachtige natuur.
• Polderwandeling
Vanaf de boerderij lopen
diverse routes door de
polder.

Binnen
Ook al komt de regen met bakken naar beneden en
vriest het buiten, je kunt altijd terecht voor allerlei binnen
activiteiten.
• Oud Hollandse spelen
• Boogschieten
Behaal de meeste punten bij Beleef ouderwets plezier bij
de workshop boogschieten. de Oud Hollandse spelen.
• Elfstallentocht
Gebruik tactiek, kracht
en boerenslimheid bij de
elfstallentocht.

• Boeren bonte spel
Speel het spel met hilarische
vragen en opdrachten.

• Creatief met hooi
Gezellig en creatief bezig zijn
met materialen van de boerderij.
• Tussen kunst en koe
Ontdek de kunstenaar in jezelf
en schilder een prachtig doek.
• Melkkruk schilderen
Tover een klein houten
melkkrukje om tot een prachtig
voorwerp voor thuis.

Informatief
Beleef een informatieve dag
op de boerderij!
• Kaasmaken
Altijd al willen weten hoe kaas
gemaakt wordt? De boerin
demonstreert het graag!

Verjaardagsfeest
Kom dan naar Boerderij de Boerinn en geef je verjaardag net dat beetje extra.
Kies je voor een programma overdag? Ontvang je gasten dan op het terras of
aan de bar en start met een gezellige borrel. Na het uitpakken van de cadeaus
kunnen de liefhebbers deelnemen aan een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan
een potje Klompengolf of kanoën. Je kunt de dag vervolgens afsluiten met
borrelhapjes of een heerlijk buffet.
Ook voor een feest in de avond ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben
de beschikking over tien ruimtes die zich uitstekend lenen voor een gezellig
feest! Overigens mag je de feestruimte naar hartenlust zelf versieren. Natuurlijk
helpen wij je graag bij het organiseren van een gezellige feestavond met DJ of
band. Ook kunnen we aantal Oud-Hollandse spelletjes klaarzetten zodat ook
de kleinste gasten zich kunnen vermaken. Je verjaardag zal er één zijn om nooit
meer te vergeten.

‘Een feestelijke dag op de boerderij voor genodigden’
Boerderij de Boerinn biedt voor alle jarige de ruimte voor een feestelijke dag. Of het nu
gaat om een 40 jarig huwelijksjubileum of opa’s verjaardag u bent van harte uitgenodigd.
Juist voor dit soort speciale gelegenheden kan onze gastvrije boerderij net dat beetje extra
geven. Terwijl de allerkleinste lekker spelen in de speeltuin kunt u lekker bijpraten en
genieten van een hapje en een drankje. Op de boerderij hangt een ongedwongen sfeer
om samen met uw gasten te genieten van uw feest.

Jubilea

Bruiloft

Sommigen mijlpalen mogen groots gevierd worden, zoals bijvoorbeeld een
25-jarig huwelijk of een gouden dienstverband. Bij Boerderij de Boerinn vind je
de perfecte locatie. Wij beschikken over diverse sfeervolle feestruimtes die naar
eigen wens versierd kunnen worden. Hang gerust je eigen slingers op of neem
Abraham en Eva mee naar de boerderij.

De mooiste dag van je leven, dat is natuurlijk je bruiloft. Vanzelfsprekend wil
je deze dag vieren in een speciale omgeving. De uitgestrekte weilanden en
verschillende feestruimtes van Boerderij de Boerinn zijn de ideale locatie voor je
receptie, diner of feestavond.

Op de boerderij is natuurlijk voor iedereen iets te doen. Wil je misschien een
gezellige en laagdrempelige activiteit organiseren? De kinderen kunnen de
uitkijktoren beklimmen, terwijl de allerkleinsten lekker in de speeltuin spelen. Of
geniet van het prachtige landschap vanaf het terras.
Voor recepties in de middag kun je bijvoorbeeld kiezen voor koffie met gebak
en een variatie aan borrelhapjes. Of toch liever een feestje in de avond? Je
kunt dan beginnen met één van onze barbecues of een uitgebreid buffet. Een
speciale dag als bijvoorbeeld een gouden jubileum mag natuurlijk in stijl worden
afgesloten met een gezellige feestavond.

De sfeer van het platteland zorgt ervoor dat niet alles strak en chique hoeft te
zijn. Zullen we het bruidspaar ophalen met de trekker? Mogen alle gasten gek
gekleurde laarzen aan tijdens de ceremonie? Op de boerderij maak je prachtige
foto’s in het weiland tussen de schapen en koeien. De aankleding laten wij
geheel aan jullie en kan wat ons betreft niet gek genoeg! Lantaarns in de
bomen, gedekte tafels met gekleurde tafelkleden, oud-Hollands glaswerk op
tafels of leuke kussens op de hooibalen om op te zitten. Natuurlijk denken wij
graag met jullie mee! Tijdens de receptie kunnen wij rondgaan met een variatie
aan borrelhapjes, terwijl de fotograaf je gasten fotografeert in onze gigantische
gele klomp.
Eten alle gasten gezellig mee? Aan lange tafels in het weiland, of toch in de
stal? Wij kunnen verschillende barbecue- en seizoensbuffetten verzorgen. Na
het diner worden de lichten gedoofd en mag er natuurlijk gedanst worden.
Vooral het Zomerhuis en de Wagenschuur zijn uitermate geschikt voor een
feestavond met muziek. Sluit de avond af met een puntzak frites voor alle
vertrekkende gasten. Je bruiloft bij Boerderij de Boerinn wordt een dag om nooit
meer te vergeten!

Kinderfeestje
Misschien wil je er niet aan denken: tien rennende kinderen met een nat en vies
pak. Wij wel! Boerderij de Boerinn organiseert feestjes voor kinderen vanaf 7
jaar.
Op de boerderij kun je kiezen voor verschillende soorten feestjes. Kies voor de
Poldersport als je een lekkere sportieve middag in het weiland wel ziet zitten.
Je kunt ook kiezen voor ons kinderfeestje Kattenkwaad, waarbij je een katapult
leert maken en gebruiken. Of gaan jullie liever het hooi in bij Hooihut en kijken
we wie de mooiste hut kan maken? Voor een meer educatief feestje kun je
kiezen voor het Kaasmaken of het Belevingspad. Ook in de winter kun je deze
kinderfeestjes bij ons boeken. Speciaal voor tijdens de winter kun je kiezen voor
de spannende Elfstallentocht.
We sluiten de dag graag af in stijl met een lekker patatje met kroket of
frikandel. Laat Boerderij de Boerinn je kinderfeestje organiseren en het wordt
een dag om nooit meer te vergeten!

‘Een sportieve dag op de boerderij voor kinderen en scholieren’
Boerderij de Boerinn biedt voor alle kinderen en scholieren de ideale plek voor een
sportieve dag in de buitenlucht. Met het kinderfeestje kunnen de kinderen zich heerlijk
uitleven en lekker vies worden. Welk kind maak je daar niet blij mee? Met het scholenuitje
ligt de nadruk op de samenwerking tijdens de ludieke onderdelen in het weiland. Samen
de uitdaging aangaan, elkaar aanmoedigen en de overwinning vieren, dat is waar het om
draait!

Scholendag
Boerderij de Boerinn is de ideale plek voor scholenuitjes voor het basis- en
voortgezet onderwijs. De leerlingen gaan samen uitdagingen aan wat de band
tussen hen versterkt. Onze uitgestrekte weilanden en tal van activiteiten bieden
voor iedere groep een geslaagde en leerzame dag.
De Poldersport is de meest populaire activiteit. Komen jullie met meerdere
klassen? Dan is een wisselprogramma een goed idee. De eerste paar klassen
beginnen met de Poldersport, terwijl de andere klassen een kanoroute gaan
varen. Na de onderbreking wordt er dan van programma gewisseld. Zelfs als het
weer het niet toelaat, kan het scholenuitje gewoon doorgaan. In dit geval gaan
we in de stallen prachtige constructies van bamboe maken.
Ook de docenten worden verwacht zich actief bij de activiteiten te betrekken.
In deze informele omgeving zorgt dit voor een betere relatie tussen leerling en
docent. Een scholenuitje bij Boerderij de Boerinn staat garant voor een hoop
plezier en sportiviteit.
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