Herenboerderij De Bunker
Trainingsruimte | Bed & Breakfast | Creatieve en Leisure Events | Escaperoom

RIJKSMONUMENT

DE BUNKER

Training/coaching/workshops/vergaderen
Op onze unieke, rustige en inspirerende locatie
kunt u diverse ruimtes huren voor groepen
tot maximaal 40 personen. Het biedt tevens
alle faciliteiten voor een training, workshop,
vergadering of bedrijfspresentatie. Heeft u
behoefte aan advies over de invulling van uw
bijeenkomst? Wij werken samen met ervaren
coaches, die klaar staan om uw bijeenkomst
krachtiger te maken. Vraag naar de
mogelijkheden.

Bed & Breakfast
Heerlijk overnachten in een Rijksmonument?
Dat kan. De Bunker is een voormalige
Duitse oorlogs-bunker uit de tweede
wereldoorlog, maar is nu deels een
sfeervol B&B complex. Het heeft zowel de
charme als het comfort voor een prettig
verblijf. Er is keuze uit meerdere 1 en 2
persoonskamers, voorzien van een eigen
keuken, douche en toilet. Indien gewenst
verzorgen wij een ontbijt en/of lunchpakket.
En wilt u aanschuiven bij het avondeten?
Dat is, op aanvraag, ook mogelijk.

Creatieve activiteiten en Exposities
De Bunker is zeer geschikt voor creatieve activiteiten.
Zowel de binnenruimtes als het buitenterrein zijn uitstekend
te benutten voor theater, beeldhouwen, schilder workshops,
meditatie, yoga en voor een tijdelijke of permanente
beeldentuin.
Daarnaast beschikken we over diverse expositieruimtes
voor groeps- en solotentoonstellingen. De ruimtes zijn
te huur voor één of meerdere weken/weekenden.

(Leisure) Events
Rondom Herenboerderij De Bunker
ligt een parkachtige tuin met prachtige
monumentale bomen. Op het terrein
kunnen allerlei activiteiten worden
georganiseerd. Te denken valt aan
fairs, diverse soorten markten, muziekmanifestaties of sportactiviteiten. Ook de
catering kan door ons worden verzorgd.
Onze medewerkers adviseren u graag
over de mogelijkheden.

Escaperoom
U kunt de Escaperoom op meerdere
manieren ervaren. Zoekt u een (leerzame)
vrijetijdsbesteding of wilt u het inzetten als
trainingstool? Misschien wilt u als school of
vereniging wel meer uitleg over de locatie
met zijn Escaperoom. Hoe dan ook, het is
een spannende activiteit met een historisch,
educatief karakter.
U wordt opgesloten in één van onze kamers,
waar u zich waant in oorlogstijd. Het doel
is om binnen 60 minuten te ontsnappen
aan de gevaren in deze angstaanjagende
omgeving. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
U zult tegen spreekwoordelijke muren

aanlopen in de vorm van puzzels, codes,
raadsels en zoektochten naar objecten.
Teamwork, creativiteit en out of the box
denken is hierbij cruciaal.

Mental-coaching
We hebben een mentale training ontwikkeld
voor golf en persoonlijke ontwikkeling,
leiderschap en teambuilding.
Tevens worden bij De Bunker speciale put
en chip trainingen gegeven. Deze trainingen
worden gegeven op de prachtige 600 m2
kunststof green.

Herenboerderij De Bunker
Op zoek naar een inspirerende omgeving
voor een training, workshop of vergadering?
Wilt u een stijlvolle accommodatie
voor exposities, creatieve activiteiten of
leisure evenement? Het Rijksmonument
Herenboerderij De Bunker is een inspirerende
locatie om aan al uw wensen tegemoet
te komen.
Het is een sfeervol complex op een parkachtig terrein van 19.000 m2 en dat zal
uw verblijf tot een waar genoegen maken.
De meeste sessies en bijeenkomsten
kunnen zowel binnen als buiten worden

georganiseerd en er is altijd de mogelijkheid
tot overnachting.
De Bunker is een zogenaamde camouflage/
afluisterbunker. Deze voormalige Duitse
oorlogsbunker uit de tweede wereldoorlog
diende als afluisterpost. De indruk werd
gewekt dat het gebouw een herenboerderij
was, maar hier werden radiosignalen tussen
Engelsen en Amerikanen opgevangen en
gedecodeerd.
Wat Herenboerderij De Bunker echt bijzonder
maakt? Onze locatie en onze mensen!

Voor meer informatie:
Olga Jonk
06 - 26 99 05 95
040 - 285 30 85
info@herenboerderijdebunker.nl
www.herenboerderijdebunker.nl
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