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De EXTRA’s van De tuin van de smid 
 

 
 

Hieronder vindt u de extra faciliteiten, activiteiten en workshops die De tuin te 
bieden heeft tijdens uw bijeenkomst op ons terrein.  
Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het op tijd weten, want veel diensten zijn 
afhankelijk van beschikbaarheid van de aanbieder. 
 
Alle prijzen zijn exclusief btw 
 
 
Faciliteiten 
 

• Videoverbinding bij vergadering 
Omdat het niet altijd mogelijk is om allemaal fysiek aanwezig te zijn, kan een 
videoverbinding uitkomst bieden. Dit pakket bestaat uit: 
- een camera 
- microfoon 
- laptop 
- aansluitmateriaal  
- professionele ondersteuning van een technicus die (op de achtergrond) 

aanwezig blijft.  
€360 per dagdeel 
 

• Livestream multicam 
Het basispakket bestaat uit een livestream met 2 camera’s en een technicus 
€600 per dagdeel 

 
 
 

De Polderoase van Leiden
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Activiteiten en workshops 
 
 
Natuur 

 IVN-Excursie  

Beleef het Cronesteyn-park onder de 
bevlogen leiding van een ervaren IVN-
gids. Leer anders kijken en luisteren 
naar alle schatten uit het prachtige park. 
Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid 
en elke gids zijn eigen expertise. 

Duur: 1 tot 1,5 uur 
Deelnemers: 8 tot 10 personen per gids 
Kosten: €50 per gids (meerdere gidsen    
mogelijk) 

 

 Wildplukken 

Korte eetbare plantenwandeling door een 
ervaren wildplukker. Laat je verrassen door de 
rijkdom die voor het oprapen is in het park. De 
wandeling wordt bij De tuin van de smid 
afgesloten met zelf geplukte thee.  

Duur: 45 min 
Deelnemers: minimaal 5, maximaal 15 
Kosten: €150 

 
Lange eetbare plantenwandeling afgesloten met wildplukthee. Laat je verrassen 
door de rijkdom die voor het oprapen is in het park. De wandeling wordt gevolgd 
door een korte workshop bloemenboter maken en een proeverij van twee 
wildplukhapjes.  
 

Duur: 1,5 uur  
Deelnemers: minimaal 5 – maximaal 15  
Kosten: €250 
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Ambachten 

 
Vuur maken 

Workshop vuur maken op drie manieren, 
afgesloten met een wedstrijd in teams en 
popcorn bakken in ketel aan 3-poot boven 
eigen vuur.  

Duur: 1 uur 
Deelnemers: minimaal 6 – maximaal 15  
Kosten: €150 

 

 

Houthakken  

Onder de bevlogen leiding van Jeroen, 
leer je alles over het kloven van hout. 
Je leert verschillende soorten bijlen, 
kloofgereedschap en (trek)zagen te 
gebruiken. Ook leer je over het 
stapelen van gekloofd hout en het 
(rookvrij) stoken. 

Duur: 1 tot 1,5 uur 
Deelnemers: minimaal 8 
Kosten: v.a. €264 (plus €33 per deelnemer boven de 8) 
 
 

 
Ambachtelijk smeden 
 
Ervaar zelf hoe zwaar en mooi het werken met 
vuur en staal is onder leiding van een ervaren 
smid. Smeed het ijzer als het heet is, blijf erop 
hameren totdat de nieuwe banden gesmeed zijn 
en krijg een inkijkje in het geheim van de smid. 
 

Duur: 1 tot 1,5 uur 
Deelnemers: minimaal 2 – maximaal 8  
Kosten: €270 
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Bewegen 

 

Longboarden 

Leer de beginselen van het longboarden op het gladde asfalt in 
het park. Tijdens de workshop zal het teambuildingselement 
terugkomen door het maken van koppels en het gezamenlijk 
aanleren van en elkaar helpen bij de technieken.  

 
 
Duur: 1,5 uur 
Deelnemers: maximaal 10 
Kosten: €240 (plus reiskosten R’dam) 
 
 

 
Hoopdance 
 
Hoopdance, hoelahoep oftewel hoepelen, is dansen op 
muziek met een grote hoepel. Er is veel meer mogelijk 
met een hoepel dan alleen rondjes draaien en het is 
zeker niet alleen voor jonge meisjes. Laat je inspireren 
door Mirjam (ruim 10 jaar ervaring) en kom los. 
 
Na een half uurtje hoopdance, is je hoofd leeg, je voelt 
je lijf weer en je hebt een glimlach op je gezicht. 
Daarbij werkt samen iets nieuws doen verbindend voor 
je team, jaargroep of familie en er is zelfs van alles te 
leren. Thema's als samenwerken, fixed mindset versus 
growth mindset en presenteren komen in een training 
(veelal gemaakt op maat) ook aan bod.  

Duur: 0,5 tot 1 uur     Duur: 1,5 tot 2 uur 
Deelnemers: max 6 binnen, buiten max 20p  Deelnemers: max 6 binnen, buiten max 20p 
Kosten: €175     Kosten: €270 
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Ontspanning 

Stiltewandeling 

Geniet van de rust, de natuur en wees stil. De 
stiltewandeling door Cronesteyn wordt afgesloten 
met het leggen van een eigen natuurfiguur. De 
benodigdheden hiervoor verzamelen de deelnemers 
tijdens de wandeling. 

Duur: 1 uur 
Deelnemers: minimaal 5 – maximaal 15  
Kosten: €125 

 
 
Do-in  
 
Do-in is een Chinese bewegingsvorm die veel weg 
heeft van yoga, maar gebaseerd is op de Chinese 
geneeswijze en meridianenleer. De les is erop 
gericht je energie weer vrij te laten stromen en 
naast houdingen, worden er technieken als 
acupressuur gebruikt om de meridianen daarin te 
ondersteunen. De les kan gedaan worden op een 
stoel, staand, buiten of in combinatie met een 
ontspanningswandeling. 
 

Duur: 1 uur 
Deelnemers: binnen maximaal 10, buiten maximaal 40 
Kosten: €300 
 

 
Collage maken 
 
Je begint met een stapeltje tijdschriften, voegt er een 
gedachte aan toe of een gevoel, begint lekker te 
bladeren, te scheuren en schuiven tot je de compositie 
hebt, die je wilt. Zo ontstaat er vanzelf een heel eigen 
verhaal. Het is een leuke, makkelijke en ontspannen 
creatieve activiteit, die uitdaagt tot experimenteren. 
 

Duur: 2,5 uur 
Deelnemers: minimaal 5 – maximaal 15  
Kosten: v.a. €180 (plus €36 per deelnemer boven de 5) 
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Varen 
 
Ervaar de ontspannende kracht van het water; van varen 
word je relaxt en krijg je nieuwe ideeën. Ideaal als 
onderbreking tijdens een vergadering of als onderdeel van 
een heidag. Op de boot lunchen of borrelen behoort ook 
tot de mogelijkheden.  
 
In overleg is er van alles mogelijk. 


