
 

 

Programma Gasthuishoeve 10 juni 2022 
 

Dag indeling: 

09.00 uur    Vertrek bij de kerk 

10:00 uur   Aankomst Gasthuishoeve met koffie 

10:30 uur – 12:00 uur   Spelletjes/AUWVERWETST GEZELLIG of KLIPPELBAL 

12:00 uur   Lunch 

13:00 uur    Workshops 

16:30 uur   Terug naar Lierop 

17:30 uur   Etentje bij van Oosterhout 

  

    Workshops 



 

AUWVERWETST GEZELLIG 

 

Gezellig samen spelletjes doen, wie kan het beste gooien, wie is er 

het sterkst. Tijdens deze spellentocht neemt u het op tegen elkaar. 

Het is weer ouderwetse gezelligheid op de Gasthuishoeve.  

En wie weet wint u! In groepjes van ongeveer 6 

personen gaat u de strijd tegen elkaar aan. U houdt 

de score bij op een scoreformulier. Na afloop is het 

dan alleen nog maar de punten bij elkaar optellen en u weet wie de 

winnaar is. We zetten de volgende 6 spelen voor u klaar. • spijker slaan • 

overall hangen • kegelen • rollebollen • hoefijzer werpen • klompenbal. 

 

KLIPPELBAL  

 

Klippelbal is een nieuw spel in ons arrangement. Het is eigenlijk een spel tussen 

midgetgolf en boerengolf in. U slaat met een klippel 

(klomp op een houten steel) tegen een bal aan. De 

bal moet uiteindelijk in een emmer belanden. U telt de 

aantal slagen en noteert dat op uw scoreformulier. 

Wie weet met de minste slagen het hele parcours af 

te leggen? De 18 holes bestaan uit oude werktuigen. 

Op uw scoreformulier staat tevens de uitleg over al 

deze oude werktuigen. Dus tijdens de tocht kunt u 

lezen waarvoor deze werktuigen gemaakt waren. Zo 

heeft het spel ook nog een educatieve waarde.  

 

  



 

1. WORKSHOP ‘NU BREEKT M’N KLOMP’  

Het klompen maken is natuurlijk iets typisch Nederlands. Dit is 

ontstaan in de middeleeuwen. Sint-Oedenrode is van oudsher 

een dorp waar veel klompenmakers gevestigd waren. Het 

typische coulisselandschap is uit deze industrie ontstaan. U 

wordt in de gelegenheid gesteld om zelf te ervaren hoe moeilijk 

het is om op ambachtelijke wijze klompen te maken. 

Eerst geven wij u uitleg over hoe klompen met de hand worden 

gemaakt. Van welke houtsoorten worden klompen gemaakt en 

welke gereedschappen heeft u hiervoor nodig? Daarna krijgt u 

het machinaal klompen maken uitgelegd en wordt dit ook 

gedemonstreerd.  

U mag nu na het machinaal klompen maken een paar klompen 

mee naar huis nemen waar u zelf een logo op gebrand hebt. Uiteraard krijgt u eerst uitleg 

over de techniek van houtbranden.  

2. WORKSHOP BIER BROUWEN ‘OP Z’N BRABANTS’!  

Onder het toeziend oog van een of meerdere biermeesters gaat u zelf 

aan de slag om de beginselen van het bierbrouwen te ontdekken. 

Tijdens de cursus proeft u ondertussen uw favoriete biertjes.  

Bij de introductie wordt door u de mout (bewerkte granen) afgewogen, 

gemalen en in de brouwketel gebracht. Ook worden de overige 

bestanddelen klaargezet. Vervolgens wordt u meegenomen in een 

gemoedelijke presentatie waarin alle stappen in het brouwproces 

worden doorlopen. U krijgt inzicht in de benodigde ingrediënten per 

biersoort zoals hop, kruiden en gist voor gewenste smaak, kleur en 

alcoholpercentage. 

Daarna is er een korte pauze waarin u eventueel iets kunt gaan drinken 

of een hapje kunt eten. In het tweede deel gaat u weer zelf aan de slag 

en voert de brouwhandelingen uit volgens het gekozen recept. U wordt 

aan het werk gezet om de bostel (restproduct) te scheiden, hop en 

kruiden toe voegen en het kookproces te starten. Daarnaast leert u de 

bottelmethode in praktijk te brengen.  

Tussendoor worden in de pauzes de door u gekozen RBM - streekbieren geproefd en 

krijgt u per biertje een toelichting op smaak, recept en andere wetenswaardigheden. Ook 

wordt een korte bierkwis gehouden om uw opgedane kennis te testen.  

  



 

3. WORKSHOP HOUTBRANDEN  

 

Zoek je een workshop die geschikt is voor mannen én vrouwen, hele creatievelingen of 

helemaal niet? Dan heb je met een workshop houtbranden voor elk wat wils! Houtbranden 

kan gedaan worden door bijna iedereen vanaf 10 jaar. 

Houtbranden is niet moeilijk, als je van ons de juiste tips hebt ontvangen. Iedereen gaat 

naar huis met een eigen gebrand product dat je zeker ergens neer gaat zetten of 

gebruiken in je huis. Tijdens deze workshop heb je verschillende mogelijkheden. Bij de 

workshop zijn een consumptie en één houtproduct inbegrepen en is er wat lekkers te 

snoepen.  

Je mag kiezen uit verschillende houtproducten om op te branden. Er staan 

bijvoorbeeld verschillende planken, theedozen, onderzetters, 

wandhangers, miniposters etc..  

Je kunt eventueel al een aantal teksten of afbeeldingen meenemen op 

papier. Dit hoeft niet, want wij hebben ook altijd enorm veel voorbeelden 

klaarliggen, maar als mensen zich graag willen voorbereiden, dan kan dat 

dus.  

Tip: dieren en mensen zijn echt te moeilijk om te 

branden tijdens deze workshop. Wat je tijdens de 

workshop leert zijn de basisprincipes van het houtbranden. Houtbranden 

is niet moeilijk, als je de techniek volgt die we uitleggen. We helpen je 

waar nodig en vertellen je precies waar je op moet letten bij het branden.  

Na de uitleg ga je aan de slag met het moeilijkste deel van de workshop 

(als je dit nog niet thuis gedaan had): het uitzoeken van een quote of 

afbeelding! We hebben enorm veel keus, dus als niemand weet wat jullie 

gaan doen of er was gewoon geen inspiratie om een quote te vinden, wij hebben er 

genoeg! Daarna zetten we de quote op het houten product dat je hebt gekozen en kun je 

de brander laten opwarmen voor het echte werk.  

Het branden zelf vergt vooral rust in werken, dan krijg je het mooiste resultaat. Fijne van 

deze workshop: je zet je hoofd uit en je handen aan. Houtbranden is echt ontspannen!  

 

 

  



 

4. WORKSHOP “BEZIG MET BLOEMEN”  

 

Houdt u ook zo van “natuurlijke” bloemen en planten? Dan bent u op de juiste plek beland. 

Tijdens ons arrangement “Bezig met Bloemen” maakt u een decoratie passend in het 

juiste seizoen. We brengen buiten naar binnen. Door middel van deze workshop maakt u  

op creatieve wijze uw omgeving nog groener en levendiger.  

Tijdens een verrassende workshop, delen we onze groene ideeën en plukt u bloemen 

energie! We hebben nu de volgende arrangementen voor u:  

• Een voorjaarskrans met een lentegroetje en een rijgsel 
van seizoenmaterialen. U gaat een bestaande 
ondergrond decoratief versieren met materialen uit het 
seizoen.  

• Een voorjaarsarrangement gemaakt van wilgentakken in 
een door uzelf gemaakte vorm versierd met 
decoratiematerialen van het seizoen.  

• Een bloemenschilderijtje gemaakt van droogmaterialen. 
Op een glazen plaat gaat u uw droogbloemen schikken 
tot een mooi resultaat. Daarna wordt dit in een houten 
frame geplaatst, zodat u het thuis op een mooie plek neer 
kunt zetten.  

 
Tijdens de workshop leert u dat schoonheid zit in kleine 
dingen. U gaat altijd aan het werk met zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen. Door toevoeging van een techniek 
maak u uw eigen bloemcreatie. De creatieve workshop met 
natuurlijke materialen wordt verzorgd door een bloemenvakdocent.  

 


