
Groene Hart
Recreatie Rijnwoude
Recreatie voor groepen ouderen en verstandelijk beperkten

In het schitterende en landelijke Groene Hart 
Rijnwoude hebben een aantal kleinschalige 
horeca- en recreatie bedrijven de handen in 
elkaar geslagen en bieden groepen ouderen 
en verstandelijk beperkten verschillende 
mogelijkheden om er met plezier te recreëren. 
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“Groene Hart Rijnwoude” is het gebied gelegen binnen 

de driehoek Alphen, Leiden en Zoetermeer. Het is een 

mooi landelijk gebied met volop fiets en wandelpaden. 

Een lust om er groen, veilig en rustig te recreëren. 

In dit gebied hebben een vijftal kleinschalige horeca- en 

recreatiebedrijven de handen ineen geslagen en bieden 

vooral ouderen en verstandelijk beperkten, specifieke 

mogelijkheden (bouwstenen) aan om te recreëren. 

U kunt met deze “bouwstenen” zelf uw eigen dag of 

dagdeel invullen, daarvoor kunt u 1 organisatie bezoeken 

maar ook meerdere omdat de locaties dicht bij elkaar 

liggen. In deze brochure leest u welke activiteiten door de 

deelnemende bedrijven in 2019worden aangeboden. 

Voor meer informatie en boekingen neemt u contact op 

met Timpa’s Projects: 

E: timpasprojects@hotmail.com - T: 06-123 45 678

Groene Hart Rijnwoude
Activiteiten voor groepen 

ouderen en verstandelijk beperkten

RECREATIE BOERDERIJ

Jeu de Boer
Galgweg 5, 2391 MV Hazerswoude

Theetuin ‘t Woutje
Burg. ten Heuvelhofweg 83, 2391MA Hazerswoude-dorp   

Compierekade 8, 2404 NA  Alphen aan den Rijn

Gewoon Bij Winny
Hoogeveenseweg 14 A, 2391NR Hazerswoude/dorp

Raadhuisplein 1, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp

Voor meer informatie en boekingen:
Timpa’s Projects: 

E: timpasprojects@hotmail.com
T: 06 123 45 678

Met vriendelijke groet,

Jos Timmermans, Timpa Projects



Recreatieboerderij Jeu de Boer 
ligt vlakbij twee natuurgebieden 
het Spookverlaat en het Rietveld. 
Op de boerderij zijn ongeveer 
150 schapen, 50 koeien, geiten 
en pony’s. 

Groene Hart Rijnwoude
Activiteiten voor groepen ouderen en 
verstandelijk beperkten 
Boekingen:  E: timpasprojects@hotmail.com T: 06 123 45 678

Boeren bowlen:  
Heerlijk in de buitenlucht met boerenklompen als kegels 
en banen in het gras. 
Ouderen / Verstandelijk beperkten / 90 min / € 12 p.p.* / Max.15p

Terracottapot schilderen incl. plantje: 
Leuke, creatieve workshop. Je bent even bezig maar dan 
heb je ook wat om mee naar huis te nemen.
Ouderen / Verstandelijk beperkten / 120 min / Max. 20p
- Kleine pot met plantje € 15 p.p. - Grote pot zonder plant € 30 p.p.*

Diverse “maffe” oudhollandse binnenspellen: 
Sjoelen, bal gooien, stok vangen, gatenkaas, e.d.  
Ouderen / Verstandelijk beperkten / 90 min / € 12 p.p.* 

Workshop Klompen Art: 
Leuke, creatieve workshop. Samen aan een lange tafel 
verfen en zo de mooiste klompen maken.
Ouderen / 90 min / Eén klompje € 12 p.p. - Een paar klompen, vanaf € 27*

Swingo: 
Herkenbare muziek zien en horen in de stal. En dan ook 
nog een leuk prijsje kunnen winnen?
Ouderen / Verstandelijk beperkten / 90 min / € 150 per groep* / Max 20p 

Polderdrum: 
Trommelen op veevoeder vaten. Ja, bij Jeu de Boer kan 
het! Een unieke manier van vermaak, buiten in het wei-
land of in de koeienstal.
Ouderen / Verstandelijk beperkten / 60 min / € 600 per groep* / Max. 40p

Rondleiding / beesten kijken: 
Kippen, konijnen, schapen en koeien. Jan de Boer kan 
hier alles over vertellen.
Verstandelijk beperkten / 60 min / € 35 per groep* / Max 20p

Ravotten in de Hooiberg en/of Beesten voeren:   
Verstandelijk beperkten / 60 min / € 35 per groep* / Max 20p.

Kennisquiz ‘Wat weet u nog van de lagere schooltijd”: 
Wat komt er na “Aap / Noot / Mies” komt of.... waar ligt 
Hogezand op de kaart of ... wanneer was de slag bij 
Nieuwpoort? Wie weet bent u wel de beste van de klas!
Ouderen  / 90 min / € 200 per groep* / Max. 50p

Jeu de Boer
Galgweg 5 
2391 MV Hazerswoude

Jeu de Boer

RECREATIE BOERDERIJ

Jeu de Boer

RECREATIE BOERDERIJ
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Groene Hart Rijnwoude
Activiteiten voor groepen ouderen en 
verstandelijk beperkten 
Boekingen:  E: timpasprojects@hotmail.com T: 06 123 45 678

Boottocht door het Rietveld 
Onder begeleiding van een schipper krijgt u per boot een rond-
leiding van een uur door dit schitterend gebied.  
Niet geschikt voor rolstoelen. 
Ouderen / 60 min/ € 14  p.p.* (incl. koffie/thee) / Max. 15p

Vissen met consumptie en een bitterbal
U kunt heerlijk gaan vissen aan de waterkant: wij zorgen voor 
de hengels en het aas, u moet zelf de vissen vangen. En tus-
sendoor serveren wij een bitterballetje en een frisdrankje.  
Niet geschikt voor rolstoelen.
Ouderen  / 90 min / € 8,50 p.p.*

Wandelen naar de ‘Groene kathedraal’ 
Te voet kunt u naar de “Groene Kathedraal” wandelen; een 
sierlijk gebouwde uitkijktoren met een weelderige begroeide 
bogenrij. Werkelijk een schitterend gezicht 
Ouderen / 90 min / € 5,50 p.p. incl. 1 consumptie* / Onbeperkt aantal

Per boot naar ‘De Groene kathedraal’ 
U kunt ook per boot naar deze Kathedraal. 
Niet geschikt voor rolstoelen. 
Ouderen / 75 min / € 15 incl. een consumptie* / Max. 15p

Het terracottapotje 
Beschilderen en beplanten van je eigen terracotta potje. 
Neem je zelfgemaakte kunstwerk mee naar huis en 
vrolijk je kamer er mee op.    
Ouderen / 120 min / € XX* / Onbeperkt aantal  

Kennisquiz ‘Wat weet u nog van de lagere schooltijd”: 
Wat komt er na “Aap, Noot, Mies” komt of... waar ligt Ho-
gezand op de kaart of... wanneer was de slag bij Nieuw-
poort? Wie weet bent u wel de beste van de klas!
Ouderen  / 90 min / € 200 per groep* / Max. 50p

“Creatief met Mosbol”
Versier uw eigen mosbol” met daarin een vaasje waarin 
bloemen worden gestoken (in eigen kleurnuance te ma-
ken). Leuk om mee naar huis te nemen. 
Ouderen / 120 min / € 9 p.p.

Theetuin ‘t Woutje,
Burg. ten Heuvelhofweg 83, 
2391MA Hazerswoude-dorp   

Midden in het Groene Hart 
aan de Rietveldse vaart 
tussen de kwekerijen ligt een 
oase van rust en ontspan-
ning: “Theetuin ’t Woutje”. 

Hier kunt u heerlijk (culinair) 
bijkomen en genieten van de 
natuur.  De gemoedelijke en 
huiselijke sfeer van Theetuin 
’t Woutje speekt u ongetwij-
feld aan. 

In een ongedwongen sfeer 
kunt u heerlijk bij elkaar zijn 
en met elkaar beleven.

Burgemeester ten Heuvelhofweg 83, 
2391MA Hazerswoude-dorp   
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Groene Hart Rijnwoude
Activiteiten voor groepen ouderen en 
verstandelijk beperkten 
Boekingen:  E: timpasprojects@hotmail.com T: 06 123 45 678

Alles over koeien melken
Natuurlijk worden onze koeien gemolken. Hoe vaak, hoe we 
dat doen, waar de melk naar toe gaat, hoe de melk smaakt…
daar kan de boer u alles over vertellen.
Rolstoelvriendelijk / Ouderen / ½ uur / € 25* / Max. 10p

Ravotten in de Hooiberg 
Verstandelijk beperkten / ½ uur / € 2 p.p.* / Max. 10p 

Uitleg kaasmaken
U wilt weten hoe wij heerlijke kaas maken? Wij vertellen er 
graag over in onze kaasmakerij. 
Ouderen / ½ uur / € 25* / Max. 10p

Kalfjes voeren
Natuurlijk kunt u kalfjes zelf gaan voeren en op die manier echt 
contact maken met deze schattige viervoeters. Wij zorgen 
voor het voedsel en u doet de rest. 
Rolstoelvriendelijk / Ouderen en verstandelijk beperkten / ½ uur / € 25* / 
Max. 10p

KlompenGolf 
Lekker sportief de wei in, zeer vermakelijke bezigheid!
Ouderen / Verstandelijk beperkten / 90 min / € 12 p.p.* / Max.15p

Zelf pannenkoeken bakken. 
Ongetwijfeld krijgt u trek van al deze activiteiten. Een pan-
nenkoek gaat er dan altijd wel in, zeker als u deze zelf gaat 
bakken. Wij zorgen voor de ingrediënten, u gaat ze bakken, eet 
smakelijk.
Ouderen en verstandelijk beperkten (hoog niveau) / € 7,50 p.p.*

De boerin bakt pannekoeken
Als u de pannenkoeken wilt laten bakken door de boerin kan 
dat natuurlijk ook. Dat kost wel iets meer………….   
Ouderen en verstandelijk beperkten / € 10 p.p.* 

Compierekade 8, 2404 NA  Alphen aan den Rijn

‘Lena’s Hoeve heeft een lange 
geschiedenis. De 1e steen werd 
gelegd in 1880, de laatste steen 
in… 2018. De Hoeve is schitterend 
gelegen aan de rand van 
het Alphense Rietveld, omgeven 
door romantische landweggetjes. 
Lena’s Hoeve is een familiebedrijf 
met 180 koeien en 20 schapen. 
Daarnaast maken we kaas, zulke 
lekkere kaas kunt u in de wijde 
omgeving niet proeven…’
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Groene Hart Rijnwoude
Activiteiten voor groepen ouderen en 
verstandelijk beperkten 
Boekingen:  E: timpasprojects@hotmail.com T: 06 123 45 678

Rolstoel schommel 
De schommel is echt super gaaf!!!  Er is al heel veel gebruik 
van gemaakt! 
Zwaar beperkten

Rolstoel draaimolen
Zwaar beperkten

Huifbed 
Zwaar beperkten

Pony rijden 
Licht beperkten

Pony verzorgen 
Licht beperkten en ouderen.

Pony rit met de kar 
Licht beperkten en ouderen.

Workshop bloemschikken 
Licht beperkten en ouderen.

Workshop schilderen 
Licht beperkten en ouderen.

High tea 
Onze high-tea wordt geroemd, heerlijke gerechten met veel 
theesoorten. Vraag naar de verschillende mogelijkheden.
Ouderen / 2 uur / Prijs op aanvraag

Gewoon Bij Winny
Hoogeveenseweg 14 A, 2391NR Hazerswoude/dorp

Vrijetijdsbesteding met zorg

Vrijetijdsbesteding met zorg

Gewoon bij Winny
Hier doet iedereen gewoon mee

Gewoon bij Winny is een jong 

recreatief horecabedrijf dat zich 

onderscheidt doordat vrijetijds-

besteding ook gegeven kan wor-

den aan mensen die altijd zorg 

nodig hebben (o.a. dubbelgehan-

dicapten). Maar daarnaast kan 

iedereen natuurlijk “gewoon” 

genieten van deze mooie locatie 

met uitzicht op de polders.

Bijzonderheden:

1. Bijzonder rolstoelvriendelijk, 

er is een tillift en er zijn liggend 

verschoonmogelijkheden (waar 

hulp bij kan worden aangeboden).

2. Er kan gemalen eten worden 

aangeboden.
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Groene Hart Rijnwoude
Activiteiten voor groepen ouderen en 
verstandelijk beperkten 
Boekingen:  E: timpasprojects@hotmail.com T: 06 123 45 678

Eenvoudig maar lekker! 
Patat met kroket of frikandel met mayo en glaasje fris
Groene Hart Recreatie tarief: € 7 p.p.*

Pannekoek!
Pannenkoek met 1 ingrediënt en glaasje fris
Groene Hart Recreatie tarief: € 10 p.p.*

Het Groene Hart Drie gangen menu
Voorgerecht:  
Kippensoep   of tomatensoep 

Hoofdgerecht:
Varkenshaas met champignonroomsaus ( 150 gram)     
of Kip Saté  3 stokjes met pinda saus
of Hazerswoudse kaas salade met sla,tomaat,komkommer,ei 
of Camembert in een jasje van sesamzaad
of Zalmfilet met dille roomsaus ( 150 gram)   
Elk gekozen gerecht wordt uitgeserveerd met:  
2 soorten groente, krielaardappeltjes of patat en mayonaise

Nagerecht:
1 bolletje ijs met slagroom
Groene Hart Recreatie tarief: € 19,95 p.p.*

Raadhuisplein 1, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp

Eetcafé de Egelantier is 
gevestigd in Hazerswou-
de dorp en dichtbij de vier 
recreatieve samenwerkings-
partners. Ons eetcafé is 
rolstoelvriendelijk.

Wilt u, met uw gezelschap, 
rustig, lekker en snel dine-
ren, dan hebben wij 
“speciale Groene Hart 
Recreatie aanbiedingen” 
voor u.

Eet smakelijk!

Raadhuisplein 1, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp
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Groene Hart Recreatie Rijnwoude
Recreatie voor groepen ouderen en verstandelijk beperkten

 dit project kwam tot stand mede met steun van PReT
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