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Warm welkom voor Cittaslow wethouders in ’t Bakhuis op Landgoed de Hoevens
Vertegenwoordigers 4 Nederlandse Cittaslow gemeenten bezoeken Alphen-Chaam
Op vrijdag 20 april a.s. brengen de wethouders van de 4 Cittaslow gemeenten in Nederland een
bezoek aan de gemeente Alphen-Chaam. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten
die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu,
infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. En Alphen-Chaam is
één van deze topgemeenten. De wethouders maken tijdens hun bezoek kennis met de unieke
bedrijven die symbool staan voor dit keurmerk. Een goed voorbeeld hiervan is Landgoed de
Hoevens in Alphen. Met het nieuwe Bakhuis bieden zij een unieke nieuwe vergaderlocatie én een
sfeervolle plek voor een bijzonder samenzijn voor families en vriendengroepen.
’t Bakhuis: bijzonder samenzijn in pure eenvoud
Op Landgoed De Hoevens is sinds kort een knusse plek gecreëerd voor een bijzonder samenzijn met
een besloten groep familieleden, vrienden of collega’s. In een klein, authentiek gebouwtje, wat voor
dagdelen te huur is, wacht hier een warm welkom. Met de houtkachel en kaarsen aan genieten
gasten hier van een kop thee met zelfgemaakte appeltaart. En bij mooi weer strijkt men neer in de
boomgaard waar men de paradijselijke stilte ervaart. De mogelijkheden van ’t Bakhuis zijn eindeloos:
van een uitgebreide lunch na een wandeling met de schaapsherder, een proeverij van streekhapjes
met borrel of een workshop brood bakken: er zijn diverse arrangementen mogelijk. In de nabije
toekomst wordt ‘t Bakhuis ook educatief ingezet, o.a. voor de kleine gasten van het
Natuurkampeerterrein op het landgoed, waarbij ze zelf (pizza)bakker kunnen spelen.
Unieke vergaderlocatie voor kleine groepen
’t Bakhuis is niet alleen geschikt als sfeervolle plek voor informele momenten. Het is ook een
inspirerende plek voor een training, vergadering of presentatie voor kleine groepen. Hoewel ’t
Bakhuis nog altijd de sfeer en pure eenvoud van vroeger uitstraalt, heeft de accommodatie alle
ingrediënten in huis voor een comfortabel samenzijn waarbij het aan niets ontbreekt. 't Bakhuis is
een uitstekende aanvulling op de accommodatie De Vlaamse Schuur. Deze grote en luxe
vergaderaccommodatie biedt ook overnachtingsmogelijkheden met culinaire verwennerij. Daarbij
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten van het landgoed zelf, zoals St. Jansroggebier,
honing en allerlei lekkernijen, gebakken van St. Jansroggemeel.
Landgoed De Hoevens: duurzaam stukje Brabants landschap
De Hoevens is een particulier landgoed van grote natuur- en cultuurhistorische waarde. 190 hectare
graslanden, akkers, houtwallen en lanen vormen samen met monumentale boerderijgebouwen een
zeldzaam Kempisch coulisselandschap. De eigenaren hebben gekozen voor duurzaam beheer. Dit
heeft geresulteerd in ruimte om te kamperen en vergaderen – maar ook voor bijvoorbeeld
biologische akkerbouw, yoga & meditatie en natuurbegrazing door een kudde Kempische
heideschapen. De mogelijkheden van ’t Bakhuis passen prima binnen deze vorm van duurzame
beheer en zijn een mooie aanvulling op de Cittaslow gedachte. Kijk voor meer informatie op
www.dehoevens.nl

