
Het ultieme

gevoel
De zomer staat voor de deur en 

wij kunnen niet wachten tot zij er 
is! Laten we lekker buiten eten 

en de zomer proeven! 
Enjoy summer! 
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Inleiding

Ook voor komende zomer hebben we weer een heerlijk 
magazine voor jullie samengesteld. We nemen jullie 
graag mee naar de maanden met de meeste zonuren, 
de zomermaanden. Afgelopen tijd hebben wij benut 
om enkele, letterlijk, heerlijke arrangementen voor 
jullie samen te stellen. Veel staat in het teken van 
culinair genieten in de zomerzon. Alle arrangementen 
met de kernwoorden; gezelligheid, zomers, genieten 
en proosten. Dit magazine staat vol met tips, ideeën 
en trends. Denk bijvoorbeeld aan een echte drive-inn 
bioscoop met bijpassend culinair of een actief teamuitje 
waarbij teambuilding centraal staat.

Mocht je vragen hebben, neem even contact met ons 
op. Dan gaan we graag met je rond de tafel zitten, om 
jouw evenement onvergetelijk te maken. 

+31(0)162 587 500

info@hierlocaties.nl

www.hierlocaties.nl
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Zomer
Voor je ligt de zomereditie van ons magazine. 
Boordevol inspiratie voor zomerse bijeenkomsten. 



expeditie 
robinson

Heeft iedereen op kantoor het over het tv-programma 
Expeditie Robinson? Zijn jullie klaar om samen deze 
expeditie aan te gaan? Waan jezelf als een echte 
Robinson en ontdek welke vrienden of collega’s de échte 
overlevingsdrang in zich hebben.
  
Tijdens deze teambuildingdag bij een van onze locaties 
strijden kamp Noord en kamp Zuid tegen elkaar voor 
de titel Robinson van de Dag! Bij de verschillende 
activiteiten worden de twee kampen getoetst op 
hun Robinson-gehalte. De activiteiten testen 
intelligentie, behendigheid, kracht en een flinke dosis 
doorzettingsvermogen. Iedereen kent de activiteiten 
van de televisie: vuur maken, puzzels oplossen, een 
stormbaan beklimmen, balans testen, zelf vis vangen 
en natuurlijk de bekende eetproef. Verzamel tijdens de 
eilandraad een immuniteitsmunt en verover zo een plek 
in de finale. Wie weet word jij de winnaar en ben jij de 
Robinson van de Dag! 

Na deze intensieve dag is het tijd om samen tot rust 
te komen. Op één van onze locaties staan de chef-kok 
klaar om een heerlijke barbecue voor jullie te bereiden. 
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de 
winnaar bekendgemaakt. Een prachtige afsluiting van dit 
levensechte spel en van een leuke teambuildingsdag, die 
iedereen zich nog lang zal herinneren!

Toe aan een uitdagend team building uitje?



Wat is er lekkerder dan op een zwoele zomeravond op een groot buitenscherm naar een leuke film te kijken? 
Onderuit gezakt of zelfs liggend op zitzakken. De schemering valt in, op de achtergrond tjilpen krekels en 
gaat de avondrode zon onder. Diverse hapjes en een drankje staan dichtbij op een tafeltje. Niets moet, alles 
kan! Tijd voor ontspanning. Puur genieten van echte vrijheid.

Wij presenteren met trots Summer screening bij PUUR! Op de grote grasheuvel achter PUUR! Achter de Markt 
maken we een buitenbioscoop, met alles erop en eraan. Buiten een groot scherm van vijf bij drie meter. 
Zitzakken op de grond. De culinaire items passen bij de verschillende filmscènes. 
Summer screening bij PUUR! Achter de Markt is ideaal als vermaak voor een grote groep vrienden. Maar je kunt 
deze onvergetelijke ervaring natuurlijk ook inzetten voor een thema avond (Ladies Night bijvoorbeeld), een 
corporate movie, een zakelijke presentatie of een seminar. Vertel ons jouw wensen en wij verzorgen een 
buitenbioscoop op maat, die jouw gasten niet zullen vergeten!

Summer screening 

bij PUUR! Achter de 

Markt



Het vakantiegevoel was nog nooit zo dichtbij! Tot snel 

bij HIER. event locaties.

vakantie 
proeven!
De zomer lonkt en bij een van onze locaties kun je al lekker ‘voorzomeren’. Via geuren, 

klanken en smaken. Laat je meevoeren op een Europese Cityhop tour in ons eigen land! 

Dat kan in onze eigen locaties. Elke ruimte straalt een heerlijke sfeer uit. Je waant je 

in diverse Europese hot spots, die dit jaar upcoming zijn. In iedere hoek van de locatie 

staan nieuwe verrassingen op je te wachten. De juiste combinatie van smaken, sferen 

en entertainment maken dit enkele hotspots waar je aan kunt denken. Natuurlijk zijn de 

steden naar keuze zelf in te vullen.

Spain, when do we meet again? 
Pan, vino y sobremesa! (brood, wijn en natafelen). 

Culinair genieten in het deel van de locatie dat in 

het teken staat van Spanje. Geniet van de heerlijke 

serranohammetjes, chorizo, paella, tapas en pinchos. 

Stuk voor stuk Spaanse heerlijkheden. Wat het nog 

lekkerder maakt? Eten terwijl je geniet in de hippe lounge 

club van een temperamentvolle Flamenco dans. Vamos!

Port in Portugal!

 
We nemen jullie mee naar de bekendste wijnstad van 

Portugal, Porto. Dé thuishaven van de Port. Ontdek 

welke Port het beste bij je past tijdens de Port proeverij 

en laat je voorlichten over de verschillende soorten 

Port terwijl de gitarist voor een lekkere sfeer 

zorgt. Ontspan, geniet, en proef vooral. Proost!

I love places that have an incredible history. I love the 

Italian way of life. I love the food. I love the people. I 

love the attitudes of Italians. Welcome to Milano!

 
Wie Milaan zegt, denkt aan cultuur, mode, schoenen 

én lekker eten. Voor een goede maaltijd hoef je niet 

ver te zoeken. Eten is iets dat Italianen graag en 

goed doen aan lange tafels in combinatie met een 

heerlijke shared dinig. Dit is  goed te merken in de 

stad Milaan. Verspreid je over de mooie ruimtes van 

de locatie. Er is genoeg lekker eten te vinden: op 

het menu al het lekkers, dat Italië te bieden heeft.

Boedapest: van sleeping giant naar hippe stad
 
Het vakantiegevoel kruipt waar het niet gaan kan. Ben 
je niet zo van de resorts, maar houd je wel van een goed 
gemixte stedentrip? Ontdek Boedapest! Deze ‘sleeping 
giant’ van weleer heeft in ijltempo het imago van vergane 
glorie van zich afgeworpen en is getransformeerd tot een 
hippe stad met clubs, terrassen en mooie badhuizen. Sluip 
binnenin onze locaties richting Boedapest en geniet!



green 
e[gg]vent
Goed gezelschap en heerlijk eten: een fantastische 
combinatie. Heerlijke stukken vlees bereiden en daarna 
met een goed gezelschap onder het genot van een 
drankje je eten nuttigen. Wie wil dit nou niet? Maar 
dan alleen wanneer het vlees uitmuntend bereid is. 
Natuurlijk niet meer op een kampvuurtje, maar op de 
hypermoderne Green Egg barbecue. Barbecueën met 
een Green Egg vereist echter wel de nodige kennis. 

Daarom opent PUUR! Achter de Markt haar deuren voor 
een evenement waar je de mogelijkheid krijgt om een 
echte Green Egg-chef te worden. Een top chef geeft 
een masterclass in het bereiden van vlees op een Green 
Egg. Barbecueën met je beste vrienden, drankje erbij 
en perfect stuk vlees, volledig door jezelf bereidt! Na 
afloop genieten met een heerlijke cocktail. Kortom; een 
evenement waarbij het water je in de mond zal lopen!

 

Er is een nieuw 
themafeest in 
de maak, wordt 

vervolgd...



Dat Brabanders kunnen feestvieren is alom bekend. De beste feesten 
worden vaak ook georganiseerd door Brabanders. Dat blijkt maar weer 
eens tijdens het Grote feest met een zachte G. Daarin is de Brabantse, 
Bourgondische keuken royaal vertegenwoordigd, net als heerlijke drankjes. 
Deze ingrediënten vormen de basis voor een weergaloos feest, dat 
aangevuld kan worden met optredens van echte Brabantse artiesten, die de 
feeststemming nog verder opvoeren. 

De ‘Ik hou van Brabant’-quiz levert gegarandeerd hilariteit op; gasten 
worden aan de tand gevoeld over hun ‘Brabo’-gehalte. Tijdens de karaoke 
show kan iedereen z’n verborgen zangtalenten tonen. En aan het einde van 
de avond kunnen de mannen laten zien wat ze in hun mars hebben tijdens de 
Roy Donders look-a-like contest. Succes verzekerd!

Brabantse 
nachten 
zijn lang 
én gezellig!



La vita è 
bella

Beleef het Toscaanse platteland op een zonovergoten avond in PUUR! 
Achter de Markt in Geertruidenberg. Met de zon op je bol, Italië op je tong 
en de  Méditerranée onder je huid. Geniet met volle teugen van de 
toppers uit de Italiaanse keuken. Puur of geraffineerd en verfijnd. 
Bruisende prosecco, zongerijpte vruchten, overheerlijke hammen, 
goddelijke olijfolie, ambachtelijk bereide antipasti en een enorme keuze 
aan hoofdgerechten om je vingers bij af te likken. La Bella Vita op haar 
mooist en heerlijkst!

De grote hoeveelheid aan variatie komt naar je toe op kleine bordjes. 
Zodat je zo veel mogelijk kunt genieten van het rijke assortiment aan 
Italiaanse heerlijkheden. Vanzelfsprekend schenken wij daar graag 
een topwijn naar keuze bij. Een toefje Italiaanse opera en een vleug je 
Napolitaanse volksmuziek maken het feest compleet! La Vita è bella: 
het leven is mooi op het Italiaanse platteland.

In Toscane is het leven goed. Zon, een 
schilderachtig natuurlandschap, pure 
gerechten en krachtige wijnen uit 
zondoorstoofde druiven. 



de boer 
op
‘Je bent wat je eet’, luidt een spreekwoord. Hoe 
gezonder je eet, hoe beter je je voelt en hoe fitter je 
wordt. Tegenwoordig willen we weten wat we eten, welke 
voedingsstoffen er in zitten, waar het vandaan komt 
en hoe het bereid wordt. Wij spelen daar op in met het 
arrangement ‘De boer op’! Ontdek samen met een lokale 
boer hoe de superfood broccoli groeit en ontwikkelt. 
Broccoli bevat goede bio voedingstoffen, vezels, calcium 
en vitamine C. Allemaal gezonde stoffen, die het 
immuunsysteem versterken. En broccoli is nog lekker 
ook! De lokale boer vertelt alles over deze ‘superfood’. 
Samen met hem haal je deze groente van het land en 
maak je met broccoli allerlei gerechten. Hoe meer je 
teruggaat naar de bron van broccoli, hoe meer je er van 
geniet. Aan tafel!

broccoli
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