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SIMONEHOEVE
Workshops en Activiteiten
Simonehoeve is de ideale locatie voor een feestelijk dagje uit met uw bedrijf,
vereniging, vriendinnen, vrienden of familie.
Onderstaande activiteiten zijn heel goed te combineren met onze horeca mogelijkheden.
Een groot deel van deze workshops en activiteiten zijn ook op locatie mogelijk.
Voor meer informatie of reserveringen, aarzel niet om contact op te nemen
Simonehoeve Experience
Bij aanvang wordt u omgekleed tot echte Volendammer. Ieder krijgt een Volendams kostuum aan en
indien u wenst ook klompen. Gehuld in deze kledij worden de rondleiding en kaasproeverij in onze
boerderij een onvergetelijke ervaring! Uw belevenis wordt ook door een fotograaf vereeuwigd! Ieder
krijgt een afdruk van 15 x 23 cm van de groepsfoto mee naar huis!
Kaasproefwedstrijd
U proeft een variatie aan overheerlijke kaas, gekoppeld aan een wedstrijd. Op uw wedstrijdformulier
vult u in welke soort kaas u denkt dat het is, en of het jong, oud of belegen is. Een glaasje wijn, bier of
frisdrank maakt dit tot een compleet en gezellig geheel. Deze smakelijke (en leerzame!) wedstrijd kan
in groepjes, of individueel gedaan worden.
Workshop Boerenkaas Maken
U wordt ontvangen in de workshopruimte waar u de informatie over de Boerenkaas en het maken
daarvan te horen krijgt. Na deze informatie gaat u onder begeleiding kaas maken. Dit kan per persoon
(vanaf 6 personen) maar ook per duo (vanaf 12 personen). Tijdens de workshop is er onbeperkt
koffie/thee.Als de kaasjes onder de pers staan, krijgt u een rondleiding door de kaasboerderij en
klompenmakerij. Tijdens deze rondleiding kunt u alle kaassoorten proeven, een glaasje vruchtenwijn
proberen en typisch Hollandse koekjes proeven. Na de rondleiding kunnen de kaasjes onder de pers
vandaan gehaald worden. Deze heel jonge kaasjes krijgen dan nog een kleine behandeling voordat u
ze mee kan nemen naar huis. Totale duur 2- 2,5 uur.
Workshop Klompen Maken
In de klompenmakerij krijgt men een gezamenlijke uitleg en demonstratie hoe klompen gemaakt
worden, zowel handmatig als met de machine. Alle kneepjes van het vak worden uitgelegd en
iedereen krijgt de mogelijkheid om per persoon (vanaf 4 personen) of per twee personen (vanaf 12
personen) een klomp te maken vanuit een blok hout. Bovendien mag iedereen ook een halffabricaat
graveren zodat er altijd een eigen klomp mee naar huis gaat. Tijdens de workshop is er onbeperkt
koffie/thee. Aan het einde van de workshop krijgt u een rondleiding door de kaasboerderij. Dit is
inclusief proeverijen van alle kaassoorten, Hollandse koekjes en vruchtenwijn. Totale duur circa 2 uur,
waarvan circa 1,5 uur klompen maken en graveren.
Workshop Klompen Decoreren
Dit is een heel gezellige workshop, waarbij u een paar souvenirklompjes van 14 cm op uw eigen
manier kunt schilderen. Indien u wilt, kunt u hiervoor ook sjablonen gebruiken. Tijdens de workshop is
er onbeperkt koffie/thee. Uiteraard krijgt u het door uzelf versierde paar klompjes mee naar huis. Kind
t/m 3 jaar is gratis per betaalde workshop. Kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen € 5,- korting. Als de klompen
geschilderd zijn, kunt u een gratis rondleiding krijgen door de kaasboerderij en klompenmakerij
inclusief demonstraties en proeverijen. Duur circa 2 uur waarvan circa 1,5 uur decoreren.
Behalve een paar souvenirklompjes van 14cm kunt u ook kiezen om per persoon een enkele
draagklomp (mt 36-40) te decoreren.
Ook mogelijk is een workshop met een paar klompen in eigen maat. Deze workshop duurt ca. 2,5
uur.
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Workshop Vis Roken
Bij ontvangst ontvangt u informatie over het roken van uw gekozen vissoort. Als de vis aan het garen
is in de rookton, kunt u in de tussentijd een rondleiding krijgen door onze kaasboerderij en
klompenmakerij inclusief proeverij van alle kaassoorten, vruchtenwijn en Hollandse koekjes. De eigen
gerookte vis wordt hierna geproefd op een toastje. Inbegrepen zijn daarnaast 2 palingen of 1 (stuk)
zalm, poon, forel, schar of makreel per persoon. In verband met de rookontwikkeling wordt deze
workshop buiten gegeven. Duur circa 3 uur. Ook in wedstrijdverband met meerdere rooktonnen
mogelijk.
Workshop Mozaïeken
In onze gezellige workshopruimte kunt u in korte tijd de meest fleurige objecten en kunstwerken
maken met glasmozaïek en keramische tegelmozaïek. Ter inspiratie zijn er diverse voorbeelden
aanwezig en tal van foto’s van reeds gemaakte voorwerpen. Tijdens de workshop is er onbeperkt
koffie/thee.
Workshop Volendammer Klompendans
Deze oer-Hollandse dans wordt u met veel plezier door onze begeleiders bijgebracht in een muzikale
workshop. Vanzelfsprekend danst u in Volendammer kostuum én op klompen. U zult zien, na afloop
kunt u zeggen dat u de enige echte klompendans machtig bent! Zelfs onze klanten die minder goed
ter been zijn willen we laten genieten, zo kan de dans ook zittend gedaan worden. Duur circa 1,5 uur
inclusief glas Simonehoeve wijn of jus d’orange. Voor een meerprijs of bij grote groepen is deze
workshop ook mogelijk onder begeleiding van een folklore dansgroep
Oudhollandse spellen
Op onze boerderij kunt u aan den lijve meemaken hoe de Hollanders zich vermaakten in hun schaarse
vrije tijd! Avontuurlijke en slim bedachte spellen zorgden voor veel vertier. Wat dacht u van: koe
melken, zet de boer op zijn plaats, creatief tekenen, ezeltje prik, knikkersjoelen, boer zoekt vrouw,
gatenkaas, klomp-, kaas- en vissenspel, kaas kegelen om maar een paar spellen te noemen? De
spellen worden afgestemd op uw vraag en het aantal deelnemers. Het geheel heeft een duur van
circa 1,5 uur, maar kan ook ingekort worden.
Boeren-Tienkamp op het land
Ontvangst met koffie/thee en een heerlijke stroopwafel. De spellen worden uitgelegd, groepjes
samengesteld en het avontuur kan beginnen. Een greep uit onze spellen zijn jeu de boer, levendige
kruiwagenloop, klomploopwedstrijd, koe melken, trek hem/haar over de koeienvlaai, zet de boer op
zijn plaats, paling darten, kaas kegelen en hooivork werpen. Uiteraard ontbreekt de rondleiding door
de kaasboerderij en klompenmakerij niet aan het programma. Duur circa 1,5 uur. Bij slecht weer of als
het weiland te drassig is, hebben we een aangepast binnenprogramma.
Folklore Dans Demonstratie
Optreden van een lokale folklore dansgroep met demonstraties van verschillende dansen waaronder
diverse klompendansen. Er is gelegenheid om mee te dansen, indien gewenst.
Op locatie in Nederland of (ver) daarbuiten
Ambachtelijke klompenmaker, uitgebreide kaasproeverij, folklore dans demonstratie/workshop,
kaasdames, traditionele haring/vis kar, foto’s in kostuum, poffertjeskraam, stroopwafelkraam,
workshops, spellen, typisch Hollandse decorstukken, etc.
Voor meer informatie of een offerte op basis van uw wensen, aarzel niet om contact op te nemen.

