
BRUMMENS TUINARRANGEMENT 2017 

Duet 
10.00 UUR TOT 17.30 UUR 

 

 bezoek aan 2 tuinen:  ” de Brummense Overtuin ” en “ tuin aan ’t Leusveld ” 

 koffie/thee met lekkers  in “ de Brummense Overtuin ” en in “ tuin aan ’t Leusveld ” 

 lunchbuffet inclusief 1 consumptie in “ de Vroolijke Frans ”of “ het Kromhout” te 
Brummen 

 bezoek 1 kwekerij: “ Hof te Dieren ” of rozenkwekerij “ De Wilde ” te Zutphen 
 
Te boeken van 10 tot 50 personen in de maanden juni, juli en augustus 
Prijs: € 25,00 p.p. 
 
U rekent de entree en consumpties in de beide tuinen apart contant af. Pinnen niet mogelijk! 
U rekent het lunchbuffet inclusief 1 drankje  in het restaurant apart af.  
U betaalt in “ de Brummense Overtuin ” € 7,50 p.p. en bij “” tuin aan ’t Leusveld ” € 7,50 p.p.  
U betaalt in restaurant “ de Vroolijke Frans ” of restaurant “ het Kromhout ” € 10,- p.p.** 
Totaal voor het arrangement € 25,00 p.p. 
 
Tijdsindeling: 
10.00 uur: aankomst in “de Brummense Overtuin” 
10.00 uur - 12.00 uur: rondleiding, koffie /thee met cake 
12.15 uur: aankomst in restaurant “de Vroolijke Frans”/“het Kromhout” 
12.15 uur – 13.30 uur: lunchbuffet 
13.45 uur: aankomst in “ tuin aan ’t Leusveld ” 
13.45 uur - 15.30 uur: rondleiding, koffie/thee met lekkernij 
15.30 uur: vertrek naar de kwekerij van uw keuze 
16.00 uur- 17.00/17.30  uur:       bezoek kwekerij “De Wilde” of “Hof te Dieren” 
 
** voor de  maandag uitsluitend boekingen mogelijk vanaf 20 personen i.v.m. 
beschikbaarheid restaurant. U luncht dan in “Het Kromhout”. 
** voor de dinsdag boekingen mogelijk vanaf 20 personen indien u bij “de Vroolijke Frans” 
wilt lunchen, bij restaurant “ het Kromhout” groepen vanaf 10 personen mogelijk. 
** van woensdag t/m zaterdag gebruikt u de lunch in restaurant “ de Vroolijke Frans ” 
 
Informatie bij: Rik van Tongeren, email: rikvantongeren@gmail.com,  
                                    De Brummense Overtuin 
                                    Telefoon: 0031- (0) 575- 560 700 of  06-20398515 
 Machteld van Soest, email: machteldvansoest@gmail.com 
                                    Tuin aan ’t Leusveld  
                                    Telefoon: 0031- (0)575-566240 of  06-1982263 
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