DOE•DEN•HAAG
teamuitje 3 x L
Leuk + Lekker + Leerzaam

personeelsexcursie•met•inhoud
Voor een teamuitje dat leuk, lekker én leerzaam is, doe je
met elkaar een dagje Den Haag. (Een dagdeel kan ook.)
Samen met je collega’s ga je komend seizoen op pad. Het jaarlijkse
teamuitje brengt jullie in een andere setting, even uit de bekende
omgeving. Zoek je een invulling die leuk is én inhoud heeft, dan wil
Bureau Groen graag je gids zijn. Kom naar Den Haag!

op•naar•Den•Haag
Met elkaar ga je naar de hofstad. Je stapt een eeuw terug in de tijd en laat
tegelijk de actualiteit op je afkomen. Je kiest uit een van de twee volgende
programma’s.

programma•a
rondwandeling | lunch | bezoek aan de Tweede Kamer
start aan de Hofvijver: voor het huis van Groen van Prinsterer.
Met hem en zijn vrouw maak je kennis. Zij is de koningin van de
liefdadigheid, hij zette zich vooral als parlementariër in − onder
andere voor protestants-christelijk onderwijs. Ondertussen
houden zij ons een spiegel voor.
Via via kom je op het Binnenhof terecht.
tussendoor een lunch of proeverij.
je switcht van Groens tijd naar vandaag: ontvangst in de
Tweede Kamer en een gesprek met een christenpoliticus, onder
andere over het (christelijk) onderwijs anno nu.
het programma duurt ca. 3,5 uur.

€

de prijs bedraagt € 32,50 p.p. (vanaf 15 personen) (€ 27,50 vanaf
25 personen), incl. lunch.

•••
‘Erg leuk om met Tineke de rondwandeling door Den Haag te doen langs
Groen van Prinsterercoördinaten in het centrum. Wij, als team van de
Groen van Prinstererschool, hebben genoten van haar uitleg bij de mooie
gebouwen en de belangrijke punten. En niet te vergeten: van het gesprek
met een Tweede Kamerlid. We raden dit anderen zeker aan. Hartelijk
dank!’
Marieke de Jager, Groen van Prinstererschool Middelharnis

programma•b
fietstocht | lunch | rondwandeling
op je Johnny Loco huurfiets laat je je verrassen door groen Den
Haag. Via het Haagsche Bosch fiets je naar Wassenaar, waar
eeuwenlang welgestelden uit Den Haag ’s zomers neerstreken.
(ca. 17 km) Je maakt kennis met de familie Groen van Prinsterer,
eigenaar van Oud-Wassenaar en later kasteel Blankenburg.
tussendoor een lunch of proeverij.
terug in Den Haag ontvangen de Groen van Prinsterers ons
opnieuw. Staand voor hun monumentale woning dicht bij het
Binnenhof, stappen we even hun leven binnen en laten ons
door dit bijzondere echtpaar inspireren. Ze lieten genoeg sporen
voor ons na, maar we kunnen het niet te lang maken.
het programma duurt 4 à 4,5 uur.

€

de prijs bedraagt € 45,- p.p. (vanaf 15 personen) (€ 40,- vanaf 25
personen), incl. fietshuur en lunch.

•••
‘Met ons MT en partners zijn we met de fiets op ‘Groensafari’ geweest.
Tineke weet de hotspots van Groen van Prinsterer, ze kan ze prachtig in
een kader plaatsen en weet er mooie verhalen bij te vertellen. Iedereen
die Groen (en de vrijheid van onderwijs) op waarde weet te schatten,
zal geïnspireerd worden door de tocht die Tineke in Den Haag en nabije
omgeving uitzet. Een aanrader...’
Richard Toes, Wartburg College Rotterdam

programma•uitbreiden
een paar suggesties




heerlijk: aansluitend een diner



vrij uurtje in de binnenstad: wordt het aanschuiven in de
plenaire zaal van de Tweede Kamer of een bezoekje aan
Nederlands oudste winkelpassage?

spannend: diner met rollenspel ‘Wie is de rat?’



kijken: rondvaart met De Ooievaart



cultureel: bezoek aan museum Escher in het Paleis. Of toch het
Mauritshuis?



actief: spel op het Scheveningse strand. (Waarom niet per fietsmet-picknickmand ernaartoe?)

Bureau Groen maakt het passend. Meerprijs hangt af van de wensen.

Tineke van der Waal, gids van Bureau Groen, leidt je door
Den Haag en naar de Tweede Kamer. Bureau Groen staat
voor actualiteit, historie en inspiratie.
Bureau Groen • e info@bureau-groen.nl • m 06-51622262

