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Uw event is onze zorg
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Ontspannen toewerken naar uw event. Dat wilt u 
toch ook! Het team van het Groene Paviljoen verstaat 
de kunst van bijeenkomsten – tot in de puntjes – 
organiseren. 

Misschien heeft u het al gezien op onze website; wij 
bieden geen standaardarrangementen aan. In onze 
optiek is elke bijeenkomst uniek. Dan volstaat alleen 
een persoonlijke, op maat gemaakte benadering. 
Zo kunt u het Groene Paviljoen per uur huren. Ook 
de invulling van de catering, de opstelling van het 
meubilair, de audiovisuele ondersteuning en een 
mogelijk outdoorprogramma betreft maatwerk. 

Gast op uw eigen bijeenkomst
Op de dag zelf wordt u – als organisator – volledig 
‘ontzorgd’. Een draaiboek geeft alle betrokkenen 
inzicht in wat er van hem of haar wordt verwacht. 
Zo zijn er gastvrouwen aanwezig, die uitschenken, 
serveren en opruimen. U kunt zich volledig richten op 
uw gasten. Én op uw producten en/of diensten! Dat 
verstaan wij onder gastvrijheid.  
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Wilt u – samen met uw medewerkers en/of relaties – het oude jaar op gepaste wijze afsluiten? Of een toast uitbrengen 
op 2015? Boek vandaag nog ons voordelige winterarrangement!

Stelt u zich eens voor; een prachtige ambiance compleet met brandende vuurkorven en flakkerende toortsen. Met wat 
geluk zijn de boomtakken bedekt met een laagje sneeuw. Het Groene Paviljoen vormt een sfeervol decor voor uw kerst- of 
nieuwjaarsbijeenkomst! Goed om te weten is dat onze locatie exclusief aan u ter beschikking staat.

Kerst- of nieuwjaarsbijeenkomst?  
Profiteer van ons voordelige winterarrangement 

 < 25 p. 25 - 50 p. 51 - 100 p. > 100 p.
2 uur € 49,50 p.p. € 47,50 p.p. € 44,50 p.p. € 41,50 p.p.
3 uur € 54,50 p.p. € 51,50 p.p. € 48,50 p.p. € 45,50 p.p.
4 uur € 59,50 p.p. € 56,50 p.p. € 53,50 p.p. € 50,50 p.p.

*  Prijzen zijn excl. btw. Op de website vindt u een exacte omschrijving 
van het winterarrangement. 
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Winterarrangement: drankjes, amusebuffet en wandeling.
Er is al een winterarrangement vanaf € 41,50 p.p..   
Hierbij inbegrepen zijn alle dranken*, een smaakvol 
amusebuffet en een wandeling met gids door de prachtig 
verlichtte Paviljoensparken. Natuurlijk is een andere 
invullig ook mogelijk. In een persoonlijk gesprek – inclusief 
rondleiding – vernemen we graag uw wensen.

http://www.bomencentrumnederland.nl/kwekerij/winterarrangement-2014/0/2/1799/
http://www.bomencentrumnederland.nl/kwekerij/winterarrangement-2014/0/2/1799/
http://www.bomencentrumnederland.nl/kwekerij/winterarrangement-2014/0/2/1799/
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Herfstkleuren bieden 
volop inspiratie

Wilt u zien hoe de omgeving rondom het Groene Paviljoen – het Exposarium 
en het EvenementenPark – verandert onder invloed van de seizoenen? En 
een beeld krijgen van de sfeer en ambiance in dit bijzondere gebouw? Bekijk 
de Aerial drone film nu op onze website. 

In 2015 staan we uitgebreid stil bij 
12,5-jarig jubileum van het Groene 
Paviljoen. Wat is een feest zonder 
gasten? In het komende jaar mogen 
onze bestaande relaties rekenen op 
een hoge korting (zie hieronder) op 
de huur van het Groene Paviljoen  
op de jubileumkortingsdagen. Nieuwe 
relaties bieden we, in overleg, ook een 
aantrekkelijke welkomstkorting aan. Dit 
feestje wilt u vast niet missen! 

Uw bijeenkomst in de buitenlucht 
organiseren, nieuwe producten 
demonstreren, een spraakmakende 
invulling geven aan teambuilding 
of een ontspannen wandeling 
maken. Dit alles is mogelijk in het 
Exposarium (groene ideeënpark) 
en gloednieuwe EvenementenPark. 

Het EvenementenPark laat zich het 
beste omschrijven als Nederlands 
grootste groene parking. Dit Park 
leent zich bij uitstek voor een buitenprogramma of –activiteit. Goed om te 
weten is dat mogelijke weersinvloed – regen of kou – geen belemmering vormt 
voor uw bijeenkomst. Zo bieden wij uiterst functionele én mooie overkappingen 
aan. Deze bieden onderdak aan gezelschappen tot wel 1.000 personen.  

Elke invulling is mogelijk
In het afgelopen jaar hebben vele bedrijven en organisaties gebruik gemaakt 
van het EvenementenPark. Van jubileumfeest tot rallylocatie en van uitgebreide 
productdemonstratie tot relatiebijeenkomst met 500 personen; in het 
EvenementenPark is elke denkbare invulling mogelijk. Als onderdeel van uw 
programma – of misschien juist als dé locatie – laat “buiten zijn” in deze fraaie 
omgeving een onvergetelijke indruk achter. 

Deze prachtige foto van een bijeenkomst 
– die onlangs heeft plaatsgevonden – 
willen we u niet onthouden! De typische 
herfstkleuren mosgroen, okergeel, 
aubergine en natuurlijk oranje/rood 
vormden een fraaie omlijsting van deze 
bijeenkomst. Alle aanwezigen hebben 
volop genoten van het natuurschoon 
rondom het Groene Paviljoen.

Viert u het jubileum 
met ons mee?

Aerial drone film: Groene Paviljoen in 365 dagen 
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Jubileumkortingdagen komende periode:
1, 5, 8, 10 en 16 december 2014
6, 12, 15, 21, 22 en 28 januari 2015

Maandagen & vrijdagen:
> 100 gasten:  100% huurkorting
50-100 gasten:  50% huurkorting
< 50 gasten:  25% huurkorting

Dinsdagen, woesdagen & donderdagen:
> 100 gasten:  50% huurkorting
50-100 gasten:  25% huurkorting
< 50 gasten:  10% huurkorting

Kijk voor de volledige kalender op
www.bomencentrumnederland.nl

Het EvenementenPark: voor wel 1.000 gasten

http://www.bomencentrumnederland.nl/kwekerij/jubileumkortingsdagen/0/2/1110/
http://www.bomencentrumnederland.nl/kwekerij/aerial-drone-film/0/2/1782/


De ervaringen van Monique Maas van Entris

Van koffie met een muffin of een biologische Sweetline 
tot bijzondere amuses, een speciaal ‘winter buffet’ of een 
uitgeserveerd vijfgangen diner; het culinaire team van  
het Groene Paviljoen serveert de meest smaakvolle 
gerechten. 

Op onze menukaart staan maar liefst 15 verschillende 
buffetten. Wilt u uw gasten echt in de watten leggen? 
Dan kunt u kiezen voor een uitgeserveerd diner.  
Drie of zes gangen? Het behoort allemaal tot de  
mogelijkheden. Natuurlijk houden we rekening met 
specifieke dieetwensen. Ook zijn onze gerechten, op verzoek, 
100% biologisch.    

Walking diner: lekker informeel
Het doel van menig bijeenkomst is om mensen bij elkaar te 
brengen. Daar past een walking diner bij! Terwijl uw gasten 
ongedwongen met elkaar praten – én gemakkelijk iemand 
anders kunnen aanspreken – krijgen zij alle gerechtjes 
aangereikt. Het aantal gangen als ook de duur van het 
walking diner stemmen we geheel af op uw wensen. 

Een bezoek aan het Groene Paviljoen 
smaakt naar meer

Japanse reuze madelief staat 
in bloei
Heel bijzonder aan de Japanse reuze madelief – 
Nipponanthemum nipponicum – is de bloeitijd: van 
oktober tot medio november! De rest van het jaar 
is deze winterharde plant mooi donkergroen van 
kleur. De Japanse reuze madelief wordt maximaal 
één meter hoog. 

Waarom heeft u gekozen voor het Groene Paviljoen?
“Deze locatie heeft de doelstelling van onze inspiratiemiddag (1 oktober jl.) versterkt; het optreden van de gastspreker –  
die ons triggerde om ‘out of the box’ te denken – is hier prima uit de verf gekomen.”  

Zijn uw verwachtingen waargemaakt?
“Het team van het Groene Paviljoen heeft onze verwachtingen méér dan waar gemaakt. De locatie is uniek, de energie is 
zeer positief en het walking diner maakte ons programma compleet! U kunt het zien in de impressiefilm op www.entris.nl.”  

3PAVILJOENKUNST | NOVEMBER 2014



BOMENCENTRUM NEDERLAND B.V. | Zandheuvelweg 7 | 3744 MN BAARN | Telefoon 035 646 02 00 | Fax 035 68 38 563 
www.bomencentrumnederland.nl | info@bomencentrumnederland.nl

Niets uit deze uitgave mag worden vermedigvuldigd 
of overgenomen worden zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. © 2014 - 
Bomencentrum Nederland B.V. behoudt zich het 
recht van plaatsing voor. Hoewel bij dit magazine de 
uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid 
van eventuele (druk-)fouten en onvolledigheden 
niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s) 
en Bomencentrum Nederland B.V. deswege geen 
aansprakelijkheid.

Ons team en uw contactpersonen

HANS R.
BLOKZIJL
Algemeen
Directeur

MONIQUE
BERKHOUT

Office Manager
Groene Paviljoen

BERT
V. OOSTEROM

Logistiek &
Bomen

GERDA
BAUMANN

Service
Groene Paviljoen
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Groen en hout; een prachtige omlijsting van de STIHL-dealerdagen

Op 8 en 9 oktober jl. vormde het Groene Paviljoen het decor 
van de STIHL-dealerdagen. Alle gasten hebben ervaren hoe 
merk én locatie elkaar kunnen versterken.  

De aanwezigheid van de dealers op deze dagen wordt 
omschreven als ‘bijzonder gewenst’. Op de vraag – of 
hun aanwezigheid als een verplichting voelt – volgden 
bevestigende antwoorden. Gelukkig maakte de locatie veel 
goed! Zowel de dealers als ook de medewerkers van STIHL 
waren aangenaam verrast door de schoonheid van het 
Groene Paviljoen. De combinatie van hout, glas en groen – 
gebouwd volgens de beginselen van Feng Shui – straalt rust 
en harmonie uit. 

Plannen delen
Eenmaal binnen ontmoette men – onder het genot van een 
kop goede koffie of thee – branchegenoten uit het hele land. Vervolgens gaf het team van STIHL een toelichting op de 
plannen voor 2015. Dit deel van het programma speelde zich af in de benedenruimte – Banyan genaamd – uitgerust met de 
meest moderne audiovisuele apparatuur. Misschien waren het de positieve woorden – uitstekende cijfers – van afgevaardigd 
bestuurder Joeri Welslau. Of lag het aan de comfortabele stoelen? De plannen werden goed ontvangen!   

Onlangs te gast in het 
Groene Paviljoen:

Achmea, Allerzorg, 
AOC Raad, Bouwend 

Nederland, D’Associatie, 
DCM, Entris, Espria, 

HomeWizard, i8 Solutions, 
PeopleGroup, PwC, STIHL, 

Zorgpalet Baarn-Soest,  
VSZ Assuradeuren

“Deze dag – hèt contactmoment met onze dealers – moet perfect zijn” 
Joeri Welslau, afgevaardigd bestuurder STIHL

Ervaringen uitwisselen
Buiten in het EvenementenPark hadden de accountmanagers 
van STIHL een aantal paviljoens ingericht. Hier toonden zij 
de nieuwste producten. De gasten – ingedeeld in groepen – 
lieten zich uitgebreid bijpraten over alle mogelijkheden. Ook 
konden zij enkele machines zelf ter hand nemen. Inmiddels 
was de ontvangstruimte omgetoverd tot een sfeervolle 
dinerzaal. Hier genoten de gasten van een smaakvol buffet. 
Na een laatste kop koffie vertrok iedereen tevreden naar 
huis. 

“Het Groene Paviljoen past  
perfect bij ons merk”  

Katja de Laat,  
marketing communicatie STIHL Benelux
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