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Hey Toffe Peer,

Wie wil dit niet zijn? Het mooie is dat je het bij Landgoed de Peerdegaerdt kunt worden. Het enige wat
je hoeft te doen is lid worden van de ‘Toffe Peren Club’.

Simpel toch? Een Toffe Peer worden is nog nooit zo makkelijk geweest. Maar hoe word je nu een Toffe
Peer? En wat houdt het precies in?

Eerst iets over Landgoed de Peerdegaerdt een plek in Strijen. Een plek waar je met je schoenen in de klei
staat en je lekker buiten kan zijn. Waar je even al je zorgen, groot of klein, kan vergeten. Maar wist je dat
niet alle kinderen in Nederland de natuur in kunnen? Helaas kunnen kinderen uit versteende nieuwbouwwijken en naoorlogse achterstandswijken dat niet. Terwijl het zo goed voor ze is.

De Toffe Peren Club
Bij De Peerdegaerdt willen ze daarom juist die kinderen op het landgoed uitnodigen. Zodat ze kunnen
spelen, vies kunnen worden en in plassen kunnen stampen. Even weg van het beton en de stoeptegels.
Ervaren hoe avontuurlijk een groene omgeving is. Dat maken ze mogelijk via de Toffe Peren Club, een
club die kinderen, organisatie en de natuur met elkaar verbindt.
Vind jij het net als wij ook belangrijk dat deze kinderen buiten zijn en meer leren over onze natuur? Doe
dan mee aan dit programma. Zo toon jij jouw maatschappelijke betrokkenheid en draag je bij aan de
maatschappelijke bijdrage die Landgoed de Peerdegaerdt als één van haar doelstellingen heeft.
Ben je lid van de Toffe Peren Club, dan ben je uiteraard automatisch een ‘Toffe Peer.’
Wat doe jij als ‘Toffe Peer’:
•

Je maakt het mogelijk dat kinderen, een schoolreisje of een
educatieve middag in een groene omgeving kunnen
beleven

•

Je geeft kinderen een blijvende jeugdherinnering

•

Je leert kinderen waar hun eten vandaan komt

•

Je ondersteunt Landgoed De Peerdegaerdt in het
ontwikkelen van duurzame activiteiten

•

Je levert een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen

•

Je kunt jouw medewerkers in het programma betrekken

•

Een Toffe Peer zijn is pas echt winst!

Ook Toffe
Peer worden?
Kijk dan op www.detoffeperenclub.nl
en en laat ons weten welk Toffe Peren
Pakket je het meeste aanspreekt ,
dan nemen wij contact met je op.
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Jouw organisatie wordt lid van
De Toffe Peren Club door één
van de pakketten hiernaast af te
nemen. Hiermee maak je een
natuurbeleving mogelijk voor:
• Een schoolklas of andere groep
uit de Hoeksche Waard
• Leeftijd: 7-12 jaar
• Maximaal 30 kinderen

HeT TOFFE PERENPAKKET

Leer Peer

AVONTUREN Peer

SCHOOLREIS Peer

€ 750,-

€ 1.250,-

€ 1.750,-

•

Belevingsspeurtocht

•

Pauzemoment met

•

over het landgoed

Peerdegaerdts sapje

Insectenhotel bouwen

•

•
•
•

Hoe lang?
Periode

1 dagdeel

Belevingsspeurtocht

•

Educatieve avontuurlijke

(de boom of de moestuin in)

•

Gezonde lunch

aangevuld met avontuur
Pauzemoment met

Peerdegaerdts sapje

Insectenhotel bouwen

Zelfgeplukte oogst mee
naar huis

1 dagdeel

(max. 4 uur)

(max. 4 uur)

Hele jaar

Hele jaar

•
•
•

buitendag met workshops
Pauzemoment met

Peerdegaerdts sapje

Insectenhotel bouwen

Zelfgeplukte oogst mee
naar huis

Altijd 2 dagdelen
(max. 8 uur)
Mei-juli/september

We stemmen peroonlijk met u af over eventueel:
- Vervoer voor een groep kinderen van buiten de Hoeksche Waard, regio Rijnmond / Drechtsteden (+ € 500,- )
- Extra begeleiding voor kinderen met een ondersteuningsvraag (+ € 500,- )
- Deelname van uw medewerkers (+ € 500,- )

P.S. Een Perenpakket op
maat kan natuurlijk ook

PAKKET UIT TE BREIDEN MET:

Wij denken graag mee. Stuur een mail naar
welkom@detoffeperenclub.nl

€ 500,-

