
ERVAAR HET 
BINNEN

Bij EIGENTIJDSERF  
creëren wij ruimte voor  

verrassende bijeenkomsten. 
Geïnspireerd door de natuur 

en altijd verzorgd vanuit 
onze eigen pure Brabantse 

gastvrijheid. 



ONTDEK HET 
BUITEN
Een plek omringd door natuur, 
waar je met de voeten in het 
gras en een blik gericht op de 
wolken tot nieuwe ideeën komt. 
Een verrassende omgeving 
die bijdraagt aan het behalen 
van doelstellingen maar wel 
met voldoende ruimte voor 
ontspanning.

meer informatie >>>

dE spoTTEr
51 m2 | cARRé 16 pERSONEN

ZIE HET VANUIT dE LUCHT  >>>

https://eigentijdserf.nl/de-spotter
https://eigentijdserf.nl/nieuws/i566/video-vlieg-mee-door-onze-locatie


BELEEF HET 
ZELF

Aan een vriendelijke lach, 
flexibele service en de 

welbekende pure Brabantse 
gastvrijheid zal het hier nooit 

ontbreken. Ontdek deze 
inspirerende achtertuin van 

Tilburg en Eindhoven.

dE KIEm 
142 m2  |  cARRé  40 pERSONEN



de Kiem
de Gaard

de Ontmoeting
de Luistervink

het Getij
de Brug
de Overkant 

de Tondel
de Vonk
de Broedplaats

de Spotter

www.eigentijdserf.nl/zalenoverzicht
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CABARETKRING THEATERSCHOOLUCARRé

ZAAL 
CApACITEIT

dE gAArd 
79 m2  |  cARRé  32 pERSONEN

https://eigentijdserf.nl/zalenoverzicht


het Restaurant

Val in slaap met het zachte roepen van de uil en laat je wekken door de huishaan. 

Na een intensieve dag wil je niets liever dan een ontspannen nacht. Bij de 70 basic 
een- en tweepersoonskamers ligt de nadruk op less is more. De aandacht gaat uit 
naar een goede nachtrust en zo min mogelijk prikkels. Er is dus ook geen TV maar 
wel een comfortabel bed en uitzicht op de natuur. De dag goed afsluiten doe je 
gezellig samen in onze sfeervolle bar.

HOOR HET IN dE oCHTENd

De bostuin van ruim 7 hectare biedt volop mogelijkheden voor workshops en 
teambuildingsactiviteiten. Samen met onze partners op dit gebied kijken wij 
graag naar een aanbod dat past binnen jullie programma. 

Leer over teamcommunicatie met behulp van schapen, test jullie teamspirit in 
de werkkuilen onder begeleiding van een trainer, start de dag fit met bootcamp, 
organiseer een zeskamp of loop het Belevingspad en kom in contact met de 
natuur. Liever culinair aan de slag? Ook een BBQ workshop met onze chef behoort 
tot een van de vele mogelijkheden.

GEBRUIK HET BIJ TEAmBUILdINg

communicatiekracht

Restaurant



VERGADER
ArrANgEmENTEN
Als basis voor een bijeenkomst presenteren wij hier een aantal 
vergaderarrangementen. Voor kleine groepen, grote events of 
korte bijeenkomsten maken wij graag een offerte op maat. 

LUNcH
Een uitgebreid en gevarieerd buffet met soep, salades, brood 
soorten, beleg, sappen, zuivel, fruit en een warme snack.

DINER
Een 3-gangen dagmenu op basis van ingrediënten uit de streek. 

ZAAL
Een passende zaal is inclusief. Bij de wens voor het gebruik van 
een specifieke of grotere zaal is een toeslag afhankelijk van de 
zaalcapaciteit en groepsgrootte. 

OVERNAcHTING
De vergaderarrangementen zijn op basis van eenpersoonskamers. 
Bij de wens voor een tweepersoonskamer voor eenpersoonsgebruik 
berekenen wij een toeslag van € 21,- p.p.p.n. 

ALTIJD 
INCLUsIEF

een passende vergaderzaal +
 onbeperkt koffie en thee +

ontvangst met lokale lekkernij  + 
fruitwater +

projectiescherm +
vergaderbox en flipover +

7 hectare bostuin +
gratis parkeren en WiFi +

vanaf prijzen | incl. btw en excl. toeristenbelasting | tarief 2021 | prijswijzigingen voorbehouden

4-uurs vanaf € 29,50 per persoon

8-uurs vanaf € 58,00  per persoon
1 x lunch 

12-uurs vanaf € 98,50  per persoon
1 x lunch | 1 x diner

24-uurs vanaf € 185,00 per persoon
1 x lunch | 1 x diner | 1 x overnachting met ontbijt
 
28-uurs vanaf € 215,00 per persoon
2 x lunch | 1 x diner | 1 x overnachting met ontbijt
 
32-uurs vanaf € 237,50 per persoon 
2 x lunch | 1 x diner | 1 x overnachting met ontbijt

Liever een picknick of barbecue? Vraag ons naar de mogelijkheden!

offerte aanvragen >>>

https://eigentijdserf.nl/optie-aanvragen


1m5 
CApACITEIT

de Kiem
de Gaard
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het Getij
de Brug
de Overkant 
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FysIEKE AFsTANd
Onze faciliteiten en services zijn aagepast op 
basis van de norm van 1,5 meter afstand. 

F

R

rECHTs AANHoUdEN
Door altijd rechts te lopen, houden we rekening 
met afstand tot elkaar. De looprichting is op onze 
locatie aangepast en aangegeven.

I

INFECTIE EN BEsmETTINg BEpErKEN
contactpunten worden gedurende de dag 
meerdere keren gedesinfecteerd en wij stellen 
desinfectiemiddel ter beschikking.

S

sAmEN TEgEN CoroNA
Wij communiceren en adviseren zowel op onze 
locatie als voor aankomst. Wij vragen begrip bij 
het opvolgen van onze maatregelen.

CARRé
1pers. per tafel

THEATER  
2 aan 2

56
31

20
20

31
20
20

31
20
20

15

met F.R.I.S. zorgen wij voor een veilige en hygiënische omgeving.

dE gAArd 
79 m2  |  cARRé  32  pERSONEN



Vergaderen in een andere setting nodigt uit om buiten de kaders te denken.  
Het opent deuren naar nieuwe inzichten en frisse lucht zorgt voor frisse ideeën.  
Dus waarom niet brainstormen vanuit een hangmat?! 

Op een zonnige dag kunnen jullie in de bostuin terecht voor een ‘hangout’ met  
8 personen. Neem de flipover en stiften mee naar buiten en brainstorm met je 
blik gericht op de wolken. Liever een actieve houding, neem dan plaats op een 
van de vele zitjes in de bostuin.

ZIE HET IN dE WoLKEN

LEER HET VAN dE NATUUr
Stap over de grens van de verschillende natuurkrachten en maak kennis met 
wijsheden die de natuur al eeuwenlang aan ons beschikbaar stelt. Alle break-
out ruimtes binnen zijn zo ingericht dat ze met een eigen specifieke functie een 
bijdrage kunnen leveren aan jullie bijeenkomst.

Voer een discussie op de tribunes van Overlevingskracht, brainstorm in de 
hangout van Innovatiekracht, maak een roadmap aan de lange tafel van 
Groeikracht of ga met elkaar in gesprek twee aan twee in de coupé van 
communicatiekracht.

de Hangout

Overleveingskracht



ALTIJD 
INCLUsIEF

projectiescherm +
vergaderbox +

1 flipover +
wifi +

incl. btw en per dag | prijswijzigingen voorbehouden

Graag verzorgen wij de gewenste apparatuur 
en benodigdheden tijdens de bijeenkomst.

Beamer XL in de Kiem  € 195,00
Beamer      € 85,00 
Voor iedere volgende dag  
berekenen wij 50% van de huurprijs.

Extra flipover     € 10,00
Geluidsboxjes t.b.v. laptop    € 12,50
Laptop     € 80,00

Geluidsinstallatie  € 115,00  
incl. 1 microfoon 

HET gETIJ 
68 m2  |  cARRé  30 pERSONEN



Neem plaats in de moestuin!

Eten is een rustmoment. Bij EIGENTIJDSERF wordt ook voor de inwendige mens 
goed gezorgd en werken wij zo veel mogelijk met producten van leveranciers 
uit de regio.

Wij zoeken naar foodconcepten die niet alleen de honger stillen maar tevens 
een bijdrage leveren aan het verblijf van onze gasten. Behoefte aan energie, dan 
serveren wij een smoothie rijk aan ijzers uit spinazie. Inspiratie nodig, dan doet 
een handje noten zijn werk. 

MOESTUIN MOMENTjE
De moestuin is het domein van chef Gert-Jan, maar biedt vooral ook een 
inspirerende omgeving voor onze gasten. Op zoek naar een leuke break, kies 
dan voor een moestuin-momentje. Op basis van wat er beschikbaar is in de 
moestuin wordt er in de keuken een heerlijke hartige break bereid.

pROEF HET UIT dE KEUKEN



SmAAKVOLLE 
BrEAKs
Voorkom dat middagdipje. Kies 
voor de volledige EIGENTIJDSERF 
beleving en verras jouw gasten 
met een smaakvolle break. Hier 
presenteren wij een aantal populaire 
suggesties. Uiteraard zijn er veel meer 
mogelijkheden.

per persoon en incl. btw |  assortiment en prijswijzigingen voorbehouden

 ZoET
 Lokale traktatie: Beerse Abrikozenkoek          € 3,25
 petit four             € 3,25

 EVEN BIJKomEN
 Smoothie met fruit van het seizoen          klein € 4,25 - groot  € 5,25
 Gezonde wrap met roomkaas, walnoten en rucola    € 7,25
 Wrap met regionale pasham          € 7,95
 Wrap gerookte zalm             € 8,25
 Verse fruitsalade             € 4,50
 Lunchproeverij in de moestuin i.p.v. lunchbuffet, meerprijs € 5,50 

 ENErgIE BrEAK
 moestuin-momentje, geserveerd in de moestuin     € 5,50  
 mini hamburger met groente-frites        € 4,50
 Kipsaté 2 st, kroepoek en atjar-tjampoer        € 5,25 
 Soep van het jaargetijde        € 5,75 

 AFsLUITEr
 Bittergarnituur traditioneel of vegetarisch 4 hapjes p.p.     € 3,95
 Borrelplank met specialiteiten uit de streek, hummus en aioli € 9,50
 Snack: wrap met kip, streekkaas, pasham + smoothie klein  € 9,50
 Voor onderweg: file-pakketje       € 6,25



Zittend op bosmeubels, de warmte van een knisperende vuurkorf en uitzicht 
op een prachtig stukje Brabants natuurschoon. Klinkt dat goed in de oren? Sluit 
dan jullie bijeenkomst af met een borrel in de bossen. Alleen komen borrelen ter 
gelegenheid van een jubileum of jaarafsluiting is ook mogelijk.

Wij verwelkomen jullie graag buiten bij onze sfeervolle bar waar de vuurkorven 
knisperen. Hier kunnen jullie 2 uur lang onbeperkt borrelen (tapbier, frisdrank, 
Hollands gedistilleerd) en serveren wij een uitgebreide plank met lekkernijen.  
Te koud? Binnen borrelen mag natuurlijk ook.

€ 24,75 per persoon

BORRELEN IN dE BossEN

Niets zo gezellig als samen met collega’s of cursisten, onder het genot van een 
drankje, informeel de zomer in te luiden met een barbecue. Het ‘boer’gondische 
BBQ arrangement is met zorg samengesteld op basis van ingrediënten die 
afkomstig zijn van het Brabantse land. Vergeet niet om wat ruimte te bewaren 
voor het dessert.  
               € 32,70 per persoon
 
oNTBIJTsEssIE ToT BorrELpLANK
Op zoek naar een goed verzorgde ontbijtsessie of juist naar een locatie voor een 
informele borrel? EIGENTIJDSERF verzorgt graag net dat wat jullie nodig hebben.

pROEF HET VAN HET VUUr

incl. btw | prijswijzigingen voorbehouden



de lobby

EIGENTIJDSERF vormt samen met Landgoed Huize Bergen een onderdeel van 
Joannes Hospitality. Een sociale onderneming met een maatschappelijke missie. 

Opbrengsten komen ten goede aan ideële doelen via de Joannes Bosco Stichting. 
De stichting kiest voor projecten in Brabant die gericht zijn op de ontwikkeling van 
jongeren die wel ‘een steuntje in de rug’  kunnen gebruiken. 

Zo dragen jullie met een bijeenkomst op een van onze locaties direct bij aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

www.joannesboscostichting.nl

KIES VOOR mEErWAArdE

https://www.joannesboscostichting.nl


Een verblijf in de kracht van de natuur 
           haalt je eigen kracht naar boven.

BELEEF HET ZELF
Op EIGENTIJDSERF moet niets en kan in principe 
alles. Kies voor een basis arrangement of ga voor de 
complete EIGENTIJDSERF beleving. Voel je vrij om een 
verblijf samen te stellen met de elementen die voor 
jullie bijeenkomst een bijdrage leveren. Wens je hierbij 
meer hulp, dan staan wij voor je klaar.

GRAAG 
ToT ZIENs
Spreeuwelsedijk 9 

5091 KS Westelbeers

welkom@eigentijdserf.nl 
+31(0) 13 504 13 92

WWW.EIGENTIjDSERF.NL

http://www.instagram.com/eigentijdserf
mailto:welkom%40eigentijdserf.nl?subject=Hallo%21%20Wat%20kan%20EIGENTIJDSERF%20voor%20jullie%20betekenen?
mailto:welkom@eigentijdserf.nl
http://www.eigentijdserf.nl

