
DE GOOISE KERSTSTAL BLARICUM
hét kerstevent van het jaar



zMaakt! organiseert in samenwerking met het GNR voor de tweede keer 
De Gooise Kerststal.

Het kerstevenement in Blaricum waarbij de unieke locatie met de 
schaapskooi op de achtergrond het decor vormt voor een stijlvol en 
stoer ‘outdoor’ kerstevenement.

De Gooise Kerststal is een uniek eindejaarsevenement voor bedrijven 
met hun relaties of medewerkers. Het is een origineel alternatief voor 
bedrijven die weer eens wat anders willen dan het traditionele kerstdiner. 
Het is een ‘back-to-basic’ evenement waar iedereen, in een informele 
setting, een leuke avond beleeft!

Data
Donderdag 15 december t/m zondag 18 december 2016.

Reserveren
Bedrijven kunnen met hun relaties en medewerkers een eigen avond 
boeken vanaf 100 personen, maar kleinere gezelschappen zijn ook van 
harte welkom. Elke avond is er plek voor 120 personen en men zit aan 
lange tafels voor 8 a 10 personen. Reserveren via zmaakt.nl

Locatie
De stoere canvastent wordt opgezet naast de Schaapskooi in Blaricum 
(Oude Naarderweg 2).

Goois Natuurreservaat
Wanneer u een kerstavond bij ons organiseert, adopteren wij 3 schapen. 
Zo draagt u dus ook uw steentje bij aan de natuur als goede buur!

Het programma (all-in arrangement)

16.00 uur  
De gasten worden ontvangen met warme chocolademelk en glühwein. 
Op de statafels staan houten planken met brokken speculaas en chocola. 

16.15 uur
Aansluitend worden de schapen met een schaapherder van GNR 
binnengehaald. Deze kudde Drentse Heideschapen dwalen dagelijks rond 
op de hei en overnachten in de schaapskooi.

17.00 uur  
Na heb binnenhalen van de schapen wordt er geborreld op ons winters 
buitenterras. Statafels met kaarsverlichting maken het sfeervolle plaatje 
compleet. Iedereen kan zich opwarmen bij het kampvuur.

18.00 uur
Daarna is het tijd om aan tafel te gaan. De tent is smaakvol gedecoreerd 
in kerstsfeer, schapenvachtjes op de banken, en natuurlijk zullen de 
kerstlichtjes en kerstballen niet ontbreken. Dit jaar geen 
stampottenbuffet, maar wordt er een winters, bourgondisch viergangen 
diner uitgeserveerd. Natuurlijk mag u van ons verwachten dat daar weer 
heerlijke wijnen bij worden geschonken. 

Kosten 
De kosten voor het all-in arrangement (incl. huur locatie) 
bedragen € 95,- p.p. excl. BTW.
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.Koek en zopie  .Schapen b innenhalen

 met  schaapherder .Borrel  op winters  bui tenterras 

.Kampvuur  .Bourgondisch viergangen diner  

. Aanschuiven aan lange tafels  .Sfeervol le  aankleding

All- in arrangement:  €95,- p. p.  excl  b tw

       

IT’S THE MOST

Samen met  je

col lega’s,  vr ienden of  famil ie 

het  jaar goed afs lui ten! 
wonderful

TIME OF THE YEAR!


