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Winterplein
Winterplein
Voorgaande jaren was 
Trompenburg het decor van een 
grootse en drukbezochte kerstmarkt. 
Vanwege het coronavirus hebben 
wij besloten om deze markt dit jaar 
te vervangen door een Winterplein. 
Als de COVID-19 maatregelen het 
toelaten, wordt het gebied voor ons 
entreegebouw omgetoverd tot één 
groot winterterras. Plof neer op onze 
verwarmde kussentjes en geniet van 
de sfeervolle kerstverlichting. Neem 
een warm drankje en trakteer uzelf 
op iets lekkers, terwijl u rondsnuffelt 
op de tafels vol kerstgroen en leuke 
cadeaus. Neemt u gerust van ons 
aan: het wordt een feest!  



KerstMaaltuin

KerstMaaltuin
Afgelopen zomer was Trompenburg 
twee weken lang het decor van De 
Maaltuin. Een heerlijke eetervaring 
in de buitenlucht. En deze winter 
keert de Maaltuin terug, met … De 
KerstMaaltuin. Onder de noemer een 
‘Coronaprooferij’ kunnen 
gezelschappen tot 30 personen, 
deelnemen aan een heerlijke 
wandel-, eet- en kerstervaring. 

De tuin als kerstdecor  
Trompenburg Tuinen & Arboretum is 
het hele jaar door een 
schitterende omgeving. Zo ook in de 
winter. Sterker nog, in de winter is de 
tuin sfeervoller dan ooit en puilt uit 
van de verhalen. En verhalen 
vormen de basis van de KerstMaal-
tuin. Tijdens dit bijzondere event 
nemen we u mee langs enkele van de 
mooiste aspecten van het 
kerstverhaal. Tegelijk worden een 
aantal mythes ontkracht. 
Want, waarom zingen we 
“Oh denneboom”, terwijl er toch 
écht een (plastic) spar in de 
woonkamer staat? En wat is maretak? 
Terwijl u luistert naar de bijzondere 
verhalen die u voorgeschoteld krijgt, 
geniet u van een bijpassend hapje 
en drankje. Tijdens een anderhalf 
uur durende wandeltocht door de 
feeërieke tuin beleven al uw zintuigen 
een magische ervaring. U proeft wat 
u hoort en u hoort wat u proeft. Na 
afl oop zullen u en uw gasten met 
een voldaan gevoel huiswaarts keren. 
Uiteraard niet zonder een 
Trompenburg Kerstpakket dat u 
optioneel bij dit event kunt bestellen. 



Koop nú 
een feest
& feest later 

Pluk de lente tent 
Niemand weet hoe COVID-19 zich 
gaat ontwikkelen en hoe de komende 
tijd eruit gaat zien. Wat we vrijwel 
zeker weten, is dat u als ondernemer 
de kerstactiviteiten van dit jaar af kunt 
blazen of terug moet snoeien. Daar-
om organiseren we bij Trompenburg 
Tuinen & Arboretum het zogenaamde 
Pluk de lentefestival. Volgend jaar 
staat er vanaf Pinksteren 30 dagen 
lang een enorme Pluk de lente tent 
op de Perenhof. Een geweldige plek, 
midden in onze prachtige tuin. En die 
tent, kan een hele dag van u zijn. Om 
uw medewerkers te trakteren op een 
event om nooit te vergeten.  



Hoe werkt het? 
Heel simpel. Als u denkt dat de Pluk 
de lente tent wel wat voor u is, dan 
hoeft u slechts één ding te doen. 
Een datum prikken en een donatie 
aan onze tuin doen. Voor een bedrag 
van € 2000,- staat de tent vervolgens 
in juni een dag lang geheel tot uw 
beschikking. U kunt hem (binnen 
bepaalde grenzen) gebruiken zoals 
u dat wilt. Wordt het een borrel, een 
brainstorm, een heisessie of een 
verlaat kerstfeest inclusief glühwein 
en foute truien? Aan u de keuze. De 
tent staat er en hij is van u. 



Meer weten of interesse?  
Ga dan snel naar www.trompenburg.nl/kerst of neem contact op 
met Hester Avis via zakelijk@trompenburg.nl of 06 41323456. 
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