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Groenten, fruit en bloemen

VERS VAN EIGEN BODEM

Hoe mooi is het als je de ruimte en vrijwilligers hebt om eigen
biologische producten te kweken? Appels, peren en bramen
waren al van eigen bodem en dat is vorig jaar uitgebreid met
groenten en kruiden. Dit jaar komen daar eetbare bloemen
bij en frambozen. De zaden kunnen we ’s winters voortrekken
in De Kas. Ingrediënten die we niet zelf kunnen telen, kopen
we waar mogelijk in bij lokale producenten.
Dik snoeihout van het Leefgoed gebruiken we voor de verwarming in
De Dames en dunnere takken voor houtwallen waar vogels en andere
dieren zich in kunnen verschuilen. Op deze manier houden we onze
footprint zo klein mogelijk.
Teeltbakken voor groenten als sla, wortels en bonen

Kruiden en eetbare bloemen als viooltjes en Oostindische kers

Gekloofd voor de speksteenkachel in De Dames.
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HISTORISCHE SCHE

Leefgoed de Olifant

EEN WARM ONTHAAL
MET EEN MOOI VERHAAL
Leefgoed de Olifant ligt aan de unieke getijrivier de
Hollandsche IJssel, pal naast de werkhaven met historische schepen aan de rand van Park Hitland in het
buurtschap Ver-Hitland en op steenworp afstand van
Capelle aan den IJssel. Het is een heerlijke plek in
het groen, op een kwartiertje van centrum Rotterdam, waar in de rust van de natuur veel valt te beleven.

I

n de naaste omgeving kunt u heerlijk fietsen, wandelen of vogels
spotten in het prachtige Park Hitland. In de koude maanden
ziet u vooral veel trekvogels als ganzen en eenden die op de rivier
overnachten.
Waar vrijwilligers zich nu ter ontspanning inspannen om het
groen bij te houden, zwoegden tot een eeuw geleden onder zware
omstandigheden mannen, vrouwen en zelfs kinderen op de steenplaats voor een hongerloon. Gelukkig zijn die tijden veranderd en
kunt u nu zorgeloos culinair genieten in ons gezellige Restaurant
& theehuis De Dames.
Alle locaties op het Leefgoed zijn naar de laatste normen ingericht
voor intieme groepsbijeenkomsten, recepties en vergaderingen.
Ze liggen alle vrijstaand in het groen, hebben een eigen terras en
zijn voorzien van alle moderne vergaderfaciliteiten. Parkeren is
gratis.

Het Leefgoed verzorgt in deze koudere maanden vooral culinaire
activiteiten. Ons restaurant De Dames is afgelopen zomer daarvoor enigszins uitgebreid en heeft nu een veel ruimere keuken
waar we trots op zijn.
De wildkaart is deze winter niet te versmaden en let u vooral op
de gezellige culinaire thema-avonden, waarmee we warmte en gezelligheid brengen in deze donker maanden. Boeken en reserveren
kan via onze website leefgoed.nl/agenda.
De professionals en de vrijwilligers van Leefgoed de Olifant doen
er alles aan om iedereen te laten genieten van het moois dat we te
bieden hebben. Zo houden we op een aansprekende manier het
Leefgoed met rijksmonument Steenoven de Olifant op een duurzame wijze in stand.
Wij heten u van harte welkom
Het Leefgoedteam

Lekker bij de koffie
Verse appeltaart van
korenmolen Windlust

Huisgemaakte brownie

3,50
€ 3,00

Taart uit onze vitrine

€

Portie slagroom € 0,75

€

3,50

D

agelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk kinderen, door gebrek aan schoon drinkwater. Om
te helpen vraagt Earth u niet om geld te geven of om
vrijwilligerswerk te doen. Deze organisatie vraagt u alleen hun producten: EARTH Water, EARTH Coffee
en EARTH Tea te drinken.
Het Leefgoed draagt daar graag zijn steentje aan bij en
serveert daarom Earth Water en Earth Coffee. De koffie wordt in samenwerking met Mocca d'Or op de
markt gebracht. Het is een biologische espressomelange van Arabica bonen uit Guatemala, Peru en Nicaragua. EARTH Coffee zorgt voor een ware
smaakbeleving en is geschikt voor alle koffievariëteiten.
De totale nettowinst van de verkoop van EARTH-producten gaat naar waterprojecten en duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is.
Door Earth-producten te drinken helpt u dus mee om
schoon drinkwater te creëren. EARTH heeft op deze
manier al bijna 1,5 miljoen euro kunnen doneren, waarmee verschillende waterprojecten zijn gefinancierd.

Restaurant & theehuis

De Dames

TOT 16 UUR

Soepen

Warme gerechten
Uitsmijter van 3 eieren

Geserveerd met brood

Huisgemaakte tomatensoep

€ 5,50

Linzensoep

€ 6,50

met pesto

met rode uiencompôte

Bouillabaisse

à la marseillaise

LUNCH

€ 10,50

€ 6,00

Met ham en/of kaas en/of spek
(per ingrediënt + € 1,00)

Tartiflette Savoyarde

€ 12,50

pannetje uit de oven met
Oudwijker Fiorekaas, ui, spek,
aardappel en crème fraîche

Verse bal gehakt

€ 10,50
met pindasaus, friet of brood en salade

Pain de Mer

Broodje kalfshamburger

(200 gram) € 11,50

met spek, cheddar, ui,
komkommer, ketchup en mayonaise

Broodje, wit of bruin

Boeren Oude kaas

€ 5,50

Tarbot à la plancha

Honinggeitenkaas

€ 7,00

Maaltijdsalades

(van kaasboerderij de Twee Hoeven)
met mosterdmayonaise
met een mix van pitten,
spekjes, komkommer en tomaat

Bourgondische
rundvleeskroket

€ 6,50

Huisgemaakt Zeeuws spek

€ 8,50

met mosterdmayonaise

Carpaccio

met truffeldressing, oude kaas
en een mix van pitten

Huisgerookte zalm

met rode ui, kappertjes
en honing-mosterd-dillesaus

€ 10,50

€ 9,50

(ca. 400 gram)

Met brood of frites

Salade
met huisgerookte zalm,

€ 18,50

Salade

€ 16,50

Panzanella salade

€ 15,50

kappertjes, rode ui
en honing-mosterd-dille dressing
met huisgerookte mozzarella,
auberginekaviaar
en basilicummayonaise
met groene sla, tomaat, rode ui,
brood, olijf, kappertjes,
rodewijnazijn en pesto

Desserts

Tosti’s

€ 23,50

Bol ijs

smaken op aanvraag

per bol € 1,75

Ham en kaas

€ 4,50

Focaccia

€ 6,50

Café glacé vanille-ijs

€ 5,75

Focaccia

€ 7,50

Taart uit de vitrine

€ 3,50

Portie slagroom

€ 0,75

met pata negraham, kaas en pesto
met huisgerookte zalm
en kruidenroomkaas

met huisgemaakte koffiestroop

Heeft u een dieet of voedselallergie? Laat het ons bijtijds weten, dan houden wij er rekening mee.

DINER

VANAF 17 UUR

Voorgerechten
Pain de mer

€ 5,75

Zalm uit eigen rokerij

€ 11,50

Gebakken eendenlever

€ 12,50

Rundercarpaccio

€ 11,50

Gerookte mozzarella

€ 9,50

Oudwijker Fiorekaas

€ 10,80

met olijfolie, zeezout en
boeren roomboter
met een taartje van ei, tuinkruiden
en huisgemaakte crème fraîche
met 3 soorten kaviaar
met toast van suikerbrood
en stroop van aceto balsamico
met truffelmayonaise, oude kaas,
pijnboompitten en rucola
met auberginekaviaar, rucola
en basilicummayonaise
uit de oven met gedroogde
cranberry, peacannoten en appelstroop

Soepen

Huisgemaakte tomatensoep

€ 5,50

Linzensoep

€ 6,50

met pesto

met rode uiencompôte

Bouillabaisse

à la marseillaise

€ 10,50

Restaurant & theehuis

De Dames

Hoofdgerechten
Diamanthaas

met morieljesaus

Gegrilde Ibericofilet
met gepofte paprika
en gerookte amandelen

Maaltijdsalades
€ 21,50

Met brood of frites

€ 22,50

Salade
met huisgerookte zalm,

€ 18,50

Salade

€ 16,50

Panzanella salade

€ 15,50

Zeewolf

€ 22,50
met seranoham en kruidenbeurre blanc

Fruits de mer

mosseltjes, kokkels en wilde gamba
in knoflook-kruidenolie

€ 24,50

kappertjes, rode ui
en honing-mosterd-dille dressing
met huisgerookte mozzarella,
auberginekaviaar
en basilicummayonaise

Tarbot à la plancha

€ 23,50

met groene sla, tomaat, rode ui,
brood, olijf, kappertjes,
rodewijnazijn en pesto

Huisgemaakte
bospaddenstoelenstrüdel

€ 24,50

Desserts

met beurre noisette

met saus van Oudwijker
blauwschimmelkaas

Truffelrisotto

met geroosterde pompoen,
naar keuze met Oudwijker Fiorekaas

€ 7,50

Vanillehangop

€ 8,50

Café glacé vanille-ijs

€ 5,75

met bramenijs van het Leefgoed
€ 16,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met frites
en – op verzoek – met salade.

Torta di Capri, chocoladetaart

met stukjes blondie en vruchtencompote
met huisgemaakte koffiestroop

Taartje van bitterkoek

€ 5,75
en membrillo van peer en salted caramelijs

Speciale koffies

Irish, Español of Italiano

€ 7,00

Heeft u een dieet of voedselallergie? Laat het ons bijtijds weten, dan houden wij er rekening mee.

DRANKEN

Restaurant & theehuis

De Dames
Warme drank

Bier

Thee
Muntthee
Gemberthee

€ 2,80
€ 3,60
€ 3,60

Koffie
Espresso
Cappuccino
Dubbele Espresso

€
€
€
€

Warme Chocomel
Extra slagroom

€ 3,10
€ 0,75

Koffie verkeerd
Latte macchiato
Caramel latte
Hazelnoot latte

€
€
€
€

3,10
3,10
3,60
3,60

Irish Coffee
Calypso Coffee
French Coffee
Rüdesheimer Coffee
D.O.M. Coffee
Italiano Coffee

€
€
€
€
€
€

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

2,40
2,40
2,70
3,80

Bronwater

Earth Sparkling of Earth Still
fles 0,30
fles 0,75

Frisdrank

€ 2,30
€ 4,60

VAN DE TAP

Tapbier
Leffe blond
Seizoensbier

€ 2,70
€ 3,50
€ 3,50

FLES BIER

Fles pils
Radler
Jupiler 0%
Bitburger 0%
Hoegaarden wit
Leffe Brun
Leffe triple
Kriek
Bock
Duvel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,80
3,80
3,50
3,50
4,50

Port, sherry, vermouth
Witte Martini
Rode Martini
Sherry medium of droog
Witte Port
Port tawny
Port ruby

€
€
€
€
€
€

3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

BIJ DE BORREL
Pain de mer

Coca Cola
Cola Zero
Fanta
Ice Tea
Sprite
Tonic
Rivella
Cassis
Bitter lemon
Ice Tea Green
Ginger Ale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

Fristi
Chocomel

€ 2,90
€ 2,90

Verse Jus d’Orange
Tomatensap
Appelsap

€ 3,35
€ 3,10
€ 3,10

met olijfolie, zeezout en boeren roomboter

Bourgondische bitterballen
Luxe bittergarnituur

8 stuks

12 stuks

Luxe gezouten noten

Gemarineerde olijven

€ 5,75
€ 7,00
€ 10,50
€ 4,50
€ 3,50

Nachos tortillachips

€ 5,50

Oudwijker Fiorekaas

€ 10,80

Kaasplankje

€ 10,80

met kaas, guacamole, rode ui, jalapenos
en crème fraîche
met appelstroop uit de oven met
gedroogde cranberry, pecannoten
met 3 soorten Oudwijker kaas en kletzenbrood

Huisgemaakt grillworst
lauwwarm

Charcuterie

plankje huisgemaakte vleeswaren

€ 5,50
€ 12,50

Per glas € 4,05, per fles € 20,50

WIJNEN

Per glas € 5,95, per fles € 29,50

Wit
Sauvignon Blanc 'Caillou'

Wit
Pinot Grigio Anterra

Chardonnay 'Terra Viva'

Philibert du Charme Chardonnay

Klostor Spatlese

Rood
Primitivo 'I Muri'

Rosé
Marcel Martin Syrah rosé

Côtes du Rhône - Domaine Clavel

TOLOSAN - FRANKRIJK
Een karakteristieke Sauvignon met een opvallend
zachte structuur. De smaak wordt gedomineerd door
exotisch fruit.
LANGUEDOC - FRANKRIJK
In de geur fris met vooral veel indrukken van exotisch
fruit. De smaak is rond en rijk met veel fruit, licht
kruidig en toets van honing.
RHEINHESSEN - DUITSLAND
Mildzoete witte wijn, rijp fruit met een plezierig
evenwicht tussen zoetheid en zuren.

LANGUEDOC - FRANKRIJK
Pastel roze van kleur met een zeer fruitige geur
waarin duidelijk cassis naar voren komt.

Rood
Merlot 'Terra Viva'

FITOU - ZUID FRANKRIJK
De geur is expressief met indrukken van rood fruit. Plezierige soepele smaak met een zachte tannine structuur.

TRENTINO - NOORD ITALIË
De geur is aangenaam fris en fruitig met subtiele tonen
van limoen en appel. De smaak is zacht en verfijnd, met
frisse zuren.
LANGUEDOC - FRANKRIJK
Rijke vettige chardonnay, opgevoed op eikenhout. Bezit
ook mooi fris citrusfruit voor de finess.

PUGLIA - ZUID ITALIË
Intense aroma's van rood fruit en kruiden. Deze wijn
heeft een volle body en een licht zuurtje dat mooi
harmonieert met de tannine.
RHÔNE - FRANKRIJK
Aromatische geur van rood fruit, vol van smaak, met
fluweelzachte tannine en een pittige, kruidige afdronk.

Rioja Covilla II Crianza

RIOJA - SPANJE
In de geur aroma's van rood fruit, noten en vanille. Een
diepe en zachte inzet met een aangename fruitige en
kruidige afdronk.

Kaas van koeien uit de achtertuin van het Leefgoed

DE TWEE HOEVEN HAASTRECHT
Leefgoed de Olifant teelt zelf fruit en groenten die in
de keuken van De Dames worden verwerkt in gerechten, of voor verkoop. Om zelf kaas te maken gaat wat
ver, dat laten we graag over aan een
echte Goudse kaasboerderij die
zijn pinken weidt achter het Leefgoed: kaasboerderij De Twee Hoeven uit Haastrecht.

G

eneraties lang boert de familie Den
Boer op de meer dan vier eeuwen
oude boerderij aan de Steinsedijk in
Haastrecht. De naam ‚De Twee Hoeven’
voeren ze sinds 2001, toen de boerderij
van de buren aan het bedrijf werd toegevoegd.

De melk komt allemaal van hun eigen koeien en dat zijn er nogal
wat; maar liefst 180 en die worden twee keer per dag gemolken, met
28 tegelijk.
Niek en Willemijn den Boer werken met veel passie in de kaasmakerij, hun veehouderij en in de boerderijwinkel die
ze aan huis hebben.
Niek en Willemijn maken echte Goudse boerenkaas van jong tot extra oud. In hun eigen
kaaspakhuis tussen de stallen en de kaaswinkel
laten ze die rijpen.
Op deze naturel kazen maken ze 18 varianten
door er kruiden aan toe te voegen. Dat varieert
van fenegriek tot peper, maar ook van Italiaanse
kruiden, bieslook, knoflook en truffel, tot
brandnetel of komijn.
Het is hard werken, maar ze doen het met trots
en plezier.

KOEKJES EN APPELTAART VAN DE KORENAER
O

ns overheerlijke appelgebak en de Weespermoppen bij de thee of koffie komen van korenmolen Windlust op Kortenoord. Het graan wordt door
vrijwilligers van Stichting Molen Kortenoord gemalen
en vervolgens verwerkt in de bakkerij bij de molen van
dagcentrum De Korenaer van ASVZ.
Een vast groepje mensen met een verstandelijke beperking
werkt daar enthousiast onder begeleiding van een bakker en
medewerkers dagactiviteiten.
Ze bakken er niet alleen koekjes en
appeltaarten naar ons recept, maar
ook brood- en seizoensgebonden producten.

De bereiding vindt op ambachtelijke wijze plaats, waarbij
strenge eisen worden gesteld aan het product en de hygiëne.
De producten van de molen en de bakkerij worden ook verkocht in de winkel in de theeschenkerij bij de prachtige korenmolen.

Mirjam Kamminga

DIT HEB IK ALTIJD WILLEN DOEN
Mirjam begon op het Leefgoed met een dag per week
groenonderhoud en ontpopte zich als coördinator van
alle activiteiten en de catering van de locaties in het
groen.

‘D

at lijkt misschien raar, maar dat was een logisch gevolg
van wat ik eigenlijk had willen doen’, vertelt ze nu.
‘Ik heb namelijk een horeca-achtergrond, maar de horecawerktijden waren niet handig voor ons gezin met kinderen, daarom
koos ik voor een carrière-switch.’
Vanwege haar liefde voor bloemen en planten schoolde ze zich
om tot hovenier en kwam in die hoedanigheid als zzp’er ondermeer een dag per week op het Leefgoed.
‘Het idee was om die twee kwaliteiten later te combineren in een
eigen horecazaak in een parkachtige omgeving. Zover kwam het
echter niet’, legt ze uit, ‘want toen Ahja en Ariann mij vroegen
om assistent bedrijfsleider op het Leefgoed te worden en de exploitatie van de vergaderlocaties te verbeteren, nam ik die uitdaging graag aan.’
Met succes, want Mirjam kreeg er haar handen vol aan en ze
werd al snel een belangrijke spil op het Leefgoed.
Nu voelt ze zich als een vis in het water en coördineert ze alle
activiteiten en de catering.

‘Op het Leefgoed vind ik alles wat ik leuk vind. Horeca en
groen. Ik mag me ook met beide takken van sport bezig houden! Een combinatie die je niet snel tegen zult komen en die
voor mij ideaal is.’

MARJOLEIN
MEIJERS
(ALWEER) UITVERKOCHT

L

eefgoed de Olifant houdt van Marjolein Meijers.
Niet alleen omdat ze zo aardig is en zo goed is als
muzikante, zangeres en verhalenvertelster, maar vooral
omdat ze ‘erbij hoort’.
Deze veelzijdig theatermaakster woonde op een van de historische schepen in de werkhaven van Ver-Hitland. Marjolein
leerde de haven kennen via een van de bewoners Hans Kemeling, waarmee ze van 1983 tot 2006 het duo Annie en Harrie van De Berini’s vormde. Voor het boek Haven van
Hitland van vaargeul tot woonhaven, dat in 2008 uitkwam,
interviewde ze de bewoners van het buurtschap.

Marjolein was als buurtgenote kind aan huis op Leefgoed de
Olifant en dat bleef ze, ook nadat ze verhuisd was en Leefgoed de Olifant een andere bestemming kreeg.
Het is ieder jaar een feest als ze komt. In 2018 was het voor
het eerst in De Kas, met het programma Lust, in 2019 met
Simpel Mooi Bestaan. Net als de vorige edities trad ze tussen
de vier gangen van het diner op met twee veelzijdige muzikanten: haar echtgenoot Walter en zijn broer Onno Kuipers.
Houdt onze website voor het najaar van 2020 goed in de
gaten, zodat u bijtijds boekt, want het is snel uitverkocht.

De rijke historie van Leefgoed de Olifant

VAN STEENPLAATS TOT LEEFGOED
De baksteenhandel floreert al eeuwenlang wanneer Arie
Lans, van de Capelse steenplaats ’t Slot, besluit om aan de
dijk tussen de twee boezems op Ver Hitland een nieuwe
steenplaats te stichten voor zijn zoon Willem. Hij investeert in een dubbele veldsteenoven om er ijsselsteen te bakken.

A

ls hun vader overlijdt erven Willem Lans en zijn zus Teuntje de
steenplaatsen. Teuntje is dan al met Pieter Hoogendijk van steenfabriek de Molenplaats in Ouderkerk getrouwd. Pieter erft Teuntjes aandeel als ze overlijdt. En omdat Willem Lans en Pieter Hoogendijk hun
handen vol hebben aan hun steenplaatsen in Capelle en Ouderkerk, besluiten ze Ver Hitland van de hand te doen. Die kans doet zich voor als
Gerrit van Lange, de zwager van Willems dochter Belia, het wil kopen.

Boer Gerrit van Lange koopt de steenplaats
De nieuwe eigenaar woont in hoeve Groeilust op de ’s-Gravenweg naast
herberg de Roode Leeuw van zijn broer Dirk van Lange. Gerrit was al
eigenaar van de Jan Franszenkade, de enige weg naar de steenplaats.
Gerrits zoon François stort zich op de steenfabricage en bouwt de enorme
dijkboerderij aan de Groenendijk 301, waar hij intrekt met zijn vrouw
Françine (de dochter van Pieter Hoogendijk).
Hun zoon, eveneens François, zet na zijn vaders dood in 1869 de fabriek
voort, nadat hij de andere erven heeft uitgekocht. Hij bouwt er een steenoven bij die in de volksmond De Olifant wordt genoemd.
De Jan Franszenkade wordt Ouderkerkselaan als er een treinhalte voor
Ouderkerk aan de ’s-Gravenweg komt. Kinderen krijgt Van Lange niet.
Op zijn oude dag is hij daarom blij dat zijn aangetrouwde neef Dirk Bloot
hem komt helpen. Dirk en zijn vrouw Adriana (van Lange) trekken in
de steenbaaswoning aan de IJssel en erven zowel de steenplaats met hun
woning als de Ouderkerkselaan als hun oom François in 1909 overlijdt.
Met de ijsselsteenindustrie gaat het dan al jaren slecht. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog geeft ook Dirk Bloot er de brui aan. De dubbele veldsteenoven aan de dijk wordt gesloopt, maar steenoven De Olifant blijft staan
en raakt in verval.
Na de dood van Dirk gaan zijn drie vrijgezelle kinderen op de steenplaats
rentenieren. Ze eisen tol van passanten die na sluiting van de treinhalte
nog gebruik maken van de Ouderkerkselaan. De twee zusters blijven er

wonen als hun broer overlijdt. Zij worden door omwonenden de dames
Bloot genoemd.

Steenplaats wordt woonoord
In 1972 ontdekken Sytse en Maaike Sipkema de vervallen steenplaats.
Ze besluiten hem te kopen om van De Olifant, dat een rijksmonument
is geworden, een villa te maken. Sipkema is via zijn moeder een nazaat in
rechte lijn van de Van Langens, zo blijft het erfgoed in de famlie.
Na zijn overlijden besluiten zijn dochter Ahja Marijn en haar echtgenote
Ariann Kraaijeveld het domein te houden om het een bestemming te
geven die past in de groene omgeving van het erfgoed. De Beer wordt in
2009 als eerste omgebouwd tot cursus-/vergaderlocatie.
Vanaf 2010 stellen ze de steenoven beschikbaar voor culturele activiteiten
en geven het domein de naam Leefgoed de Olifant. Een gelijknamige
stichting moet zorgen voor het behoud en onderhoud van het terrein met
opstallen.

Leefgoed de Olifant wordt publiekstrekker
In 2013 wordt de wagenschuur omgebouwd tot Restaurant & theehuis
De Dames en vergaderlocatie De Plaets komt in de tuinschuur die ernaast verrijst. De Blokhut aan de andere kant wordt eerst een B&B, maar
al snel een extra intieme vergaderlocatie.
Leefgoed de Olifant wordt in korte tijd een begrip in de regio. Er is altijd
wel iets leuks te beleven op deze historische plek. In een ontspannen sfeer,
lekker buiten en van goede kwaliteit. Of het nu gaat over het culturele of
culinaire programma of over het samen buiten werken op het terrein met
een groep vrijwilligers, velen weten de buitenplaats langs de Hollandsche
IJssel inmiddels te vinden.
Dat Leefgoed de Olifant naast Park Hitland ligt en aan de idyllische
haven, waar mensen op historische werkschuiten wonen, draagt zeker bij
aan de populariteit.
Deze mix van cultuur, horeca en zaalverhuur trekt direct veel bezoekers.
Een extra locatie verrijst in 2016, met de toepasselijke naam De Hut.
Die biedt een prachtig uitzicht over het polderlandschap van Park Hitland. In 2018 opent de sfeervolle De Kas in het groen en afgelopen zomer
is De Dames vergroot om voldoende keukencapacteit te krijgen.

Vergaderingen
& recepties

De Kas

SAMENKOMEN WORDT EEN FEESTJE
De Kas werd al snel de populairste locatie van het
Leefgoed. Het is een schitterende ruimte om tot 40
personen in te vergaderen, of voor een familiebijeenkomst of receptie voor zo’n 70 mensen. Ook ideaal
voor een bruiloft of reünie, omdat er in De Kas met
zijn grote verwarmde terras makkelijk 100 personen
kunnen samenkomen, waarbij De Dames kan zorgen
voor een heerlijke barbecue of uitgebreid buffet.
De Kas wordt in het zomerseizoen ook gebruikt voor activiteiten op het Leefgoed. Het ligt dan in het centrum van
de Beeldentuin die het hele zomerseizoen vanaf Moederdag
tot en met het Open Monumentenweekend is te bezichtigen.
Dat maakt een zakelijke of familiebijeenkomst op deze locatie helemaal uniek.

Vergaderingen
& recepties

Locaties voor vergaderingen en recepties in landelijk groen

EEN INSPIRERENDE OMGEVING
Op het Leefgoed vindt u vijf inspirerende plekken
voor vergaderingen, recepties, trouwen, brainstormof teambuildingsessies, besloten lunches of diners.
Rust, natuur en sfeer staan centraal.
Alle gebouwen zijn voorzien van technische gemakken zoals
flip-over, wifi en een beamer.

De catering wordt verzorgd vanuit de keuken van Restaurant
De Dames. Informeer ook eens naar de mogelijkheden die we
hebben voor het organiseren van een workshop of teambuildingactiviteit.
De dag afsluiten met een borrel of diner? Ook dat behoort tot
de mogelijkheden.
Parkeren is gratis op ons eigen terrein.

NAAM LOCATIE

OPPERVLAK*

VERGADERING*

RECEPTIE*

BBQ/BUFFET*

De Beer

160 m2

40 pers.

70 pers

50 pers.

De Hut

100 m2

35 pers.

-

-

De Plaets

30 m

De Blokhut

12 m

De Kas

8 pers.

-

-

2

4 pers.

-

-

144 m2

70 pers.

100 pers.

100 pers.

2

Bij meerdaagse trainingen of cursussen is overnachten mogelijk
bij het Van der Valk Hotel Rotterdam - Nieuwerkerk.
Informatie krijgt u via het contactformulier bij:
Leefgoed.nl of telefonisch via 0180 - 323 414.

*Aantallen zijn indicatief.

De Blokhut
De Blokhut ligt op de rand van het landelijke recreatiegebied
Park Hitland. Vanuit deze locatie heeft u een weids uitzicht
over de weilanden en op de IJsseldijk.
De Blokhut is uitermate geschikt om met maximaal vier personen te vergaderen, even ongestoord te werken of samen te
brainstormen. U heeft deze intieme vrijstaande locatie geheel
voor uzelf.

De Beer
De Beer ligt tussen de landerijen. Heerlijk rustig met een weids
uitzicht. Het pand beschikt ondermeer over een zaal van ca.
70 m2 en een gezellige ontmoetingsruimte van ca. 50 m2 waarin
catering kan plaatsvinden.
De Beer is uitermate geschikt voor een intiem diner tot 50 personen, of een receptie of een feestje tot 70 personen. U heeft
deze vrijstaande locatie geheel voor uzelf in een formele of informele sfeer. Bij De Beer is een zonnig privé-terras.

De Beer

De Hut
De Hut ligt aan de rand van het landelijke recreatiegebied Park
Hitland. Vanuit deze locatie heeft u een weids uitzicht over de
weilanden. Deze locatie van ca. 100 m2 is het meest geschikt
voor zakelijke gebruik tot 35 personen.
Het koffie-/thee-arrangement wordt in De Hut verzorgd.
Voor de privacy is een ommuurde buitenplaats beschikbaar.
De Hut heeft een ecologisch dak dat het hele jaar zorgt voor
een aangename temperatuur.

De Hut

De Plaets
Locatie De Plaets is een volledig geoutilleerde vergaderruimte
op het Leefgoed, rechts van Restaurant & theehuis De Dames.
De rustige zaal, onze ‘board room’, met alle voorzieningen, is
geschikt tot maximaal acht personen voor vergaderingen, trainingen of een intiem diner. De Plaets beschikt over een zaal
van ca. 30 m2.

De Plaets
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Restaurant & theehuis

De Dames
VERGADERINGEN & RECEPTIES
CULTUUR & ERFGOED

W W W. L E E F G O E D . N L
I N F O @ L E E F G O E D. N L
TEL.: 0180- 323 414
GROENENDIJK 325
VER-HITLAND
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
OPEN 11.00 -22.00 UUR
HET RESTAURANT IS

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN.
PARKEREN GRATIS

E-BIKE OPLAADPUNT

