
Voorbeeld programma’s, 

 

voor een afwisselend programma op ’t Geertje. Uiteraard zijn er allerlei 

combinaties mogelijk. 

 

 

programma 1 

12.00 uur: lunch  met gesmeerde broodjes 

en koffie/ thee, sap, (karne)melk 

en vruchtenyoghurt  

13.00 uur: roeien met puzzeltocht 

14.15 uur: prijsuitreiking  en afsluiting met 

een sapje en kaasplateautje 

prijs: vanaf 12 personen € 20,- p.p.  

 

programma 3 

12.00 uur: boerenlunch 

13.00 uur: polderkringloop (wandeling van 3 

                 door het bos en de polder aan de 

                 hand van een kaart)  

Voor allen een sapje voor onderweg. 

 

13.00 uur: bij terugkomst genieten van 

                 2 bolletjes geitenijs 

prijs: vanaf 10 personen € 19,- p.p. 

 

(De route kan ook gelopen worden met gids, 

kosten zijn € 100,-) 

 

 

programma 5 

14.00 uur: ontvangst met koffie/ thee  

                 en cake  

14.30 uur: workshop kaasje maken 

16.15 tot 17.00 uur: borrelen met 

                                nootjes en chips 

 

prijs: vanaf 10 personen € 28,- p.p. 

tip: eindigen met een bbq  

incl. drankjes vanaf 18 personen € 58,- 

programma 2 

11.00 uur: ontvangst met koffie/ thee  

                 en cake  

11.30 uur: rondleiding 

12.30 uur: soep, gesmeerde broodjes met 

                 koffie/ thee/ sap en (karne)melk 

13.30 uur: roeien met puzzeltocht 

14.30 uur: prijsuitreiking en afsluiten 

                 met een drankje  

prijs vanaf 12 personen: € 29,50 p.p. 

 

 

programma 4 

 

15 – 45 personen 

14.00 uur: koffie / thee met cake 

14.30 uur: rondvaartboot met gids 

16.30 uur: borrelen met kaas, worst,  

                 nootjes en chips 

17.30 uur: saté, rundvleessalade, stokbrood, 

en kruidenboter (inclusief drankjes) 

prijs: € 30,- p.p. excl. de boot 

         1 uur rondvaartboot € 150,-  

         2 uur rondvaartboot € 250,-  

 

 

programma 6 

12.30 uur: boerenlunch 

13.30 uur: rondleiding 

14.30 uur: boerenquiz 

15.30 uur: borrelen met kaasplateau, 

                 nootjes, worst en chips 

16.30 uur: prijsuitreiking  

prijs: vanaf 12 personen € 32,- p.p. 

prijs vanaf 20 personen: 30,- p.p. 



programma 7 

15.00 uur: rondleiding 

16.00 uur: sapje 

16.15 uur: boerengolf 

17.30 uur: pannenkoekenmaaltijd 

 

prijs vanaf 12 personen: € 37,50 

prijs vanaf 20 personen: € 35,- 

 

 

programma 9  

16.00 uur: aankomst met een sapje  

16.30 uur: roeien met puzzeltocht 

17.30 uur: prijsuitreiking en bbq-en  

                 incl.drankjes 

 

prijs: vanaf 20 personen € 40,- p.p. 

 

 

programma 11 

10.00 uur: ontvangst met koffie/ thee  

                  en appeltaart 

10.30 uur: workshop klomp schilderen 

12.30 uur: boerenlunch 

13.30 uur: rondleiding 

15.00 uur: boerderijquiz 

16.00 uur: drankje met kaasplateau 

prijs vanaf 12 personen: € 52.50 p.p. 

prijs vanaf 20 personen: € 50,- p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma 8 

10.30 uur: ontvangst met koffie / thee 

                  en Zoeterwoudse kruidcake 

11.00 uur: workshop kaasje maken 

13.00 uur: boerenlunch 

14.00 uur: boerengolf 

15.00 uur: afsluiting met een drankje 

prijs vanaf 10 personen: € 56,50 p.p. 

prijs vanaf 20 personen: € 54,50 p.p. 

 

 

programma 10 

14.00 uur: ontvangst met koffie/ thee  

                 en boerencake  

14.30 uur: workshop kaasje maken  

16.30 uur: roeien met puzzeltocht  

17.30 uur: afsluiten met bbq  

                 (inclusief drankjes)  

 

prijs: vanaf 20 personen € 63,50 

 

 

programma 12 

14.00 uur: aankomst met koffie/ thee 

                 en appelgebak 

14.30 uur: korte rondleiding 

15.00 uur: boeren spelen 

17.30 uur: afsluiten met een bbq  

                 (inclusief drankjes) 

prijs vanaf 20 personen: € 65,- p.p. 

 

 

 


