BUURTBOERDERIJ
DE GLIPHOEVE
GROENE OASE TUSSEN DE HOOGBOUW

DE GLIPHOEVE
UNIEKE LOCATIE VOOR TEAMUITJES, VERGADERINGEN,
KINDERFEESTJES OF DAGBESTEDING.
De Gliphoeve in Amsterdam-Zuidoost is
een bijzondere, multifunctionele buurtboerderij. Het is niet alleen een ontmoe
tingsplaats voor buurtbewoners en een
speelplaats voor kinderen, met dieren
en groen, maar het is ook een gewilde
leer- en werkervaringsplek voor jongeren
en jongvolwassenen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, stagiaires uit het
regulier onderwijs, en jongeren met een
taakstraf. De buurtboerderij biedt les
ruimte voor basisscholen, en ruimtes die
te huur zijn voor feesten, vergaderingen
of workshops.
Arrangementen bij de Gliphoeve varië
ren van een geheel verzorgde dag vol
activiteiten, tot actieve klusmiddagen

bedoeld voor teambuilding. Bij al onze
activiteiten staan plezier en gezelligheid
voorop.
Een dag bij ons doorbrengen betekent
een investering doen in deze buurt.
Leerlingen, stagiaires en medewerkers
kunnen werkervaring opdoen, en voor
kinderen uit kansarme gezinnen kunnen we door uw bijdrage kinderfeestjes
organiseren.

VOOR MEER INFORMATIE
kinderboerderij.gliphoeve@gmail.com
of bel 020-69 00 143
Geldershoofd 79, Amsterdam

WORKSHOPS
SCHILDEREN MET JE COLLEGA’S
Op deze kunstzinnige teambuildings
dag onder leiding van een professionele
kunstenaar worden nieuwe inzichten
geboren.
Na een welkomstwoord en een introductie over de Gliphoeve door de kunstenaar, beginnen de schilders met de
eerste groepsfoto van een voor/na-fotoshoot gehuld in beschermende kleding.
In groepen van vijf wordt eerst ontspannen geschilderd en geoefend met technieken. Als iedereen daarmee uit de
voeten kan, begint de groep aan het
maken van een eindwerk.

De kunstenaar begeleidt de groep, en
stelt stimulerende en verdiepende vragen, om zo tot een goed idee voor een
schilderij.
Deze workshop duurt vijf uur, inclusief
lunch, en kost €80 p.p. inclusief een
boerenlunch en materiaal.

HEERLIJK KOKEN
Wil je kruiden en gerechten leren ken
nen uit de Indische, Thaise of Surinaam
se keuken? Graag sushi leren maken?
Of leren koken zonder voedsel te ver
spillen?
Onder begeleiding van een echte chef
bieden wij kookworkshops aan voor
kleine groepen in de professionele keuken van ons pannenkoekenrestaurant
Gansi. Bedrijfsteams, families of gezinnen kunnen zo een gezellige en leerzame dag hebben.
De workshop begint met een introductie en een rondleiding over het terrein
van de Gliphoeve. Vervolgens neemt de
chef de groep mee op een culinaire reis

naar keuze, bijvoorbeeld naar Japan,
wanneer de chef onder het genot van
een glaasje sake uitlegt hoe je heerlijke
sushi maakt.
Uiteraard is er na de workshop tijd om
heerlijk te smullen van alle gemaakte
gerechten.
Deze workshop duurt vier uur en kost
kost €75 p.p. De inkoop van de pro
ducten en ingrediënten wordt apart
berekend, en is afhankelijk van de in
houd van de workshop. Het is mogelijk
om tegen meerprijs bij de workshop
een bijbehorend wijnarrangement te
bestellen.

BOERENTEAMBUILDING
Een actieve dag lang het boerenleven
verkennen? Dat kan! Op de Gliphoeve
bieden we een actieve boerendag aan.
Na een inleiding en een kopje koffie
(of een glas boerenmelk) met de boer
of boerin van de Gliphoeve, beginnen
de dagelijkse taken: dieren naar de wei
brengen, stallen uitmesten, of de moestuin aanharken.
Voor de lunch worden er boerenpannenkoeken gebakken, en de middag
staat in het teken van het verzorgen van
de dieren. Denk hierbij aan wandelen,
borstelen en voeren.

Ook is het mogelijk om met een groep
een schuur of ruimte op te knappen. Er
is altijd genoeg te doen op de boerderij!
Deze workshop duurt vijf uur en kost
€57,50 p.p.

WIJ ZIJN FLEXIBEL
Naast alle genoemde activiteiten
op de Gliphoeve is het ook mogelijk
om zelf een dag met ons samen te
stellen.

ACTIVITEITEN
BBQ - MEER DAN WERK
Leer je collega’s beter kennen met een
gezellige barbecue op de Gliphoeve.
Een collega is niet alleen iemand die
je de hele week tegenkomt bij de kof
fieautomaat, maar het is vaak ook ie
mand met een gezin, dromen en ver
langens.
Op de Gliphoeve bieden we een geheel
verzorgde dag aan voor het hele team
en gezin. Behalve hapjes, drankjes en
een barbecue zijn er ook allerlei leuke
activiteiten voor de kinderen, zoals huttenbouwen, een springkussen, pony’s

verzorgen of suikerspinnen maken. Ook
zijn er ouder-kind-activiteiten, zoals
zaklopen, eierrennen, ezeltje prik, sjoe
len en tafelvoetbal. Tegen het einde van
de middag bouwen we een gezellig
kampvuur en spelen we liedjes op een
gitaar.
Deze activiteit duurt zes uur en kost
€70 p.p. en €12,50 voor de kinderen.
We hebben maximaal ruimte voor veer
tig personen. Drank is op nacalculatie.

Naast alle genoemde activiteiten op
de Gliphoeve is het ook mogelijk om
zelf een dag met ons samen te stellen.

KILLJOY’S ESCAPE ROOM

BOOTCAMP!

Ergens op het terrein van de Gliphoeve

Je kunt op de Gliphoeve ook lekker
komen sporten met je hele team! We
bieden een simpel maar effectief traject
aan van anderhalf uur door de natuurlij
ke omgeving van Amsterdam-Zuidoost.
Boer Karim van de Gliphoeve begeleidt
de training. Het niveau wordt afgestemd
op de groep. Na afloop kan de Gliphoe
ve een gezonde lunch verzorgen.

bevindt zich een mysterieuze koffer.
Lukt het om samen het mysterie van de
koffer te ontrafelen? Wat gebeurt er als
de koffer eenmaal open is?
Een goede samenwerking is bij het
oplossen van deze avontuurlijke puzzel onmisbaar. De combinatie met
een gemeenschappelijke triomf
aan het einde maakt dit een ideale
teambuildingservaring.
Dit spel is met minimaal twaalf en max
imaal twintig personen te spelen. Deze
activiteit duur vier uur en kost €95 p.p.
inclusief BBQ na afloop. Drank is op
nacalculatie.

Bootcampen duurt anderhalf uur en
kost €7,50 p.p. (€12,50 met lunch)

VERGADEREN
Wilt u simpelweg een keer vergaderen
op een interessante locatie? De Gliphoe
ve bezit een aantal unieke locaties die u
kunt huren voor een hele of halve dag.
Wij verzorgen dan ook de lunch voor u.
Per dagdeel €75 exclusief lunch.

KINDERFEESTJES
FEESTVARKEN-ARRANGEMENT:

LUXEPAARDENARRANGEMENT

Voor twee uur lang kan het feestvarken
met zijn of haar vriendjes gebruikmaken
van alle faciliteiten van de kinderboerderij! Lekker buiten spelen in de speeltuin,
lol met speelgoed, spelletjes doen en
smakelijke limonade en zakjes chips.

Professionele kinderbegeleiding tijdens
het feestje met onder meer ponyrijden
(max. 45 kg per kind), een rondleiding,
een speurtocht, en een lekkere kinderpannenkoek met limonade voor ieder
kind. Als ouder kunt u lekker meegenieten.

JARIGE-JOBJE-ARRANGEMENT:
Een dagdeel lang gebruik maken van
de kinderboerderij, inclusief een rondleiding van de boer of boerin waarbij de
dieren iets lekkers krijgen. De kinderen
krijgen limonade en een kinderpannenkoek.

Indicatieprijs: basistarief €75 en/of
afname van minimaal 7 kinderen per
feestje. Tegen meerprijs kunnen de
arrangementen naar wens aangepast
worden, met onder meer de opties:
ponyrijden, piñata, speurtocht, pannen
koeken bakken, sjoelen, springkussen,
themafeestjes, suikerspin en een pop
cornmachine.

