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Over Simpel & Puur
Workshops
Extra opties:
Drankjes, Lunch, High Tea & Hapjes

Arrangementen:
- Speciale gelegenheden
- Actieve arrangementen
- Maatwerk
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Verhuur ruimte
Maatwerk werkatelier

1. OVER ONS
Wat leuk dat je interesse hebt in Simpel & Puur. Graag vertel ik
je in deze brochure meer over mijn bedrijf, ons werk en wat wij
hierin voor jou/jullie kunnen betekenen.

Van een atelier aan huis verhuisde we in 2017 naar een
winkelpand in Hoogerheide waar we een ontzettend fijne tijd
hebben gehad.

Hoe het is begonnen? In 2015 ben ik gestart in Heerle met
Simpel & Puur met het geven van creatieve workshops, met
daarbij een kleine webshop met voornamelijk eigen gemaakte
producten die uit eigen ideeën zijn ontstaan.

Tot ik in 2020 zo’n toffe ruimte had ontdekt die niet anders als
Simpel & Puur kon worden. Nog meer eigen en nog meer
passende bij wat Simpel & Puur zo eigen maakt, namelijk
simpel en puur.

Thuis ontstonden de DIY projecten en steeds vaker kreeg ik de
vraag van anderen hoe zij bepaalde DIY projecten ook zelf
konden maken. En zo zijn de creatieve workshops ontstaan.
Waar ik eerst startte met een groepje vriendinnen heeft zich
dit steeds verder uitgebreid.

Een schuur die inmiddels volledig is omgebouwd tot een
geweldig (werk)atelier en waar ik jou/jullie graag verwelkom
samen met het hele team van Simpel & Puur. Maar waar we zelf
ook iedere dag met het hele team van Simpel & Puur met heel
veel plezier werken. Alles in een nieuw jasje maar nog steeds en
juist helemaal Simpel & Puur.

Onze schuur werd verbouwd en ik besloot mijn baan in de zorg
op te zeggen om voor de volle 100% de focus op Simpel & Puur
te leggen!
Het doel was en is het geven van workshops die aansluiten bij
de trends van dit moment. Het overbrengen van creativiteit en
zelf iets heel leuks voor bijvoorbeeld in huis maken is hetgeen
waar ik anderen mee willen inspireren!
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Zo zijn we ook een werkatelier, een dagbestedingsplek in
samenwerking met zorgaanbieder SDW. Alle activiteiten bij
Simpel & Puur worden ondersteund door medewerkers uit het
werkatelier. Zij worden volledig meegenomen in de dagelijkse
werkzaamheden binnen Simpel & Puur.

lees verder

OPENINGSTIJDEN

WORKSHOPS EN MEER...
Want het gaat verder dan het volgen van een workshop. Zo kun
je een workshop uitbreiden met verschillende soorten extra
opties en/of met aanvullende arrangementen die zorgen voor
een complete Simpel & Puur beleving.
Want wat is er nou leuker om bijvoorbeeld een vergadering,
een dag die je organiseert als ondernemer of dagje uit met
familie of vrienden te combineren met een workshop, heerlijke
lunch, zalige High Tea, gezellige borrel plank, tapas, sport/spel
of een combinatie van dit alles.

De reguliere openingstijden van het atelier zijn:

Maandag

10:00-17:00

Dinsdag

10:00-17:00

Woensdag

11:00-17:30

Donderdag

10:00-17:00

Vrijdag

11:00-17:30

Zaterdag

open op afspraak en/of voor workshops

Zondag

in overleg

Ben je op zoek naar een specifiekere invulling, kies dan voor
maatwerk. We gaan dan samen met jou/jullie in gesprek om te
kijken of we jullie wensen en ideeen om kunnen zetten in een
maatwerk pakket.
Heb je na het lezen van deze brochure nog een vraag of zeg je
meteen JA dit wil ik, neem telefonisch of per e-mail contact met
mij op. Ik kijk er naar uit met het team van Simpel & Puur om je
te verwelkomen in ons werkatelier.

Liefs en hopelijk tot snel!
Kristel en team Simpel & Puur
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Plantagebaan 101
4725 RB Wouwse Plantage

info@simpelenpuur.nl
www.simpelenpuur.nl

2. WORKSHOPS
C R E AT I E V E W O R K S H O P B I J
S I M P E L E N P U U R VA N A F € 2 9 , 9 5 P. P.
Creatieve workshops bedenken, ontwikkelen en geven
is wat we het allerliefste doen bij Simpel & Puur.
Het is onze basis en we vinden het dan ook enorm leuk
om iedere keer weer nieuwe creatieve workshops te
ontwikkelen en samen met jullie uit te voeren.
Creatieve workshops die het hele jaar door kunnen of
specifieke workshops gericht op feestdagen zoals
bijvoorbeeld Pasen, Sinterklaas of Kerstmis. We hebben
daardoor een ruime keuze uit verschillende workshop!
Kies je liever niet dezelfde workshop als je zus,
vriendin of collega. Geen probleem, ieder individu kan
de workshop van zijn of haar eigen keuze uitkiezen en
maken. Het is dus niet noodzakelijk dat iedereen
één en dezelfde workshop kiest.
Standaard inbegrepen bij een workshop, 2 bakjes
koffie of thee per persoon.

Bekijk alle actuele workshops
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op onze website

D I Y PA K K E T
Liever een workshop als
DIY pakket voor thuis?
Check onze website,
bekijk en bestel een DIY
pakket voor thuis.

3. EXTRA OPTIES

Koffie en thee
Cappuccino
Latte machiatto

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,95

Alleen bij een workshop zijn standaard 2 drankjes inbegrepen.

Wil je een workshop uitbreiden, dan is dit mogelijk.
Maak het compleet met lekkernijen uit onze eigen
keuken of van onze collega ondernemers.
Denk aan heerlijk vers gebakken gebak, een basic of
uitgebreide lunch, een High Tea of een heerlijke
borrelplank.
Het is allemaal mogelijk door onze eigen toppers in het
werkatelier en de leuke samenwerkingen met lokale en
kleine ondernemers om ons heen.

Niet bij een lunch, high tea of overige extra opties.

GEBAK

EETBOETIEK FESTINA LENTE

Brownie
Caramel shortbread
Courgettecake
met limoentopping, kaneelsuiker en walnoot

Cheesecake
Geef je wensen door bij het reserveren van je workshop of
groepsarrangement. Dit zodat wij ervoor kunnen zorgen dat alles
aanwezig is en voor je klaar staat op het moment dat je bij ons bent.

met of zonder topping, keuze uit:
aardbeiencoulis, lemoncurd, limoen

De volgende opties zijn alleen mogelijk op aanvraag

Brownie met walnoot 12 stukken
Caramel shortbread heel
Appeltaart 8 punten
Chocoladetaart 8 punten
Courgettecake 8 punten
met limoentopping, kaneelsuiker en walnoot

Cheesecake 10 punten
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€ 3,75
€ 3,75
€ 4,25

Keuze topping: aardbeiencoulis, lemoncurd of limoentopping

€ 4,50

FESTINA LUNCH

€ 24,50

per persoon

Mogelijk vanaf 6 peronen

-

Soepje van de dag

-

Broodje carpaccio met Grana Padano, kappertjes,
pijnboompitjes en truffelmayo

1

-

Broodje eiersalade met spekjes en tuinkers

-

Broodje gerookte zalm met kappertjes-dilledressing

-

Miniquiche

-

Cheesecake met aardbeiencoulis

-

Brownie met walnoot

-

Courgettecakeje met limoentopping, kaneelsuiker en walnoot

LUNCHBOX VLEES

-

Klein soepje van de dag
Broodje carpaccio met
Grana Padano, kappertjes,
pijnboompitjes en truffelmayo
Miniquiche met prei en spekjes
Zoet taartje

-

2
-

-

LUNCHBOX VIS
Klein soepje van de dag
Broodje tonijnsalade met rode ui en
zwarte olijf of een broodje gerookte
zalm met truffelmayo en tuinkers
Miniquiche met geitenkaas, pomodori
en groene olijf
Zoet taartje

3
-

-

LUNCHBOX
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€ 17,50 per persoon, keuze uit 1,2,3

-

LUNCHBOX VEGA
Klein soepje van de dag
Broodje hummus met geroosterde
groenten, zongedroogde tomaat, zwarte
olijf en koriander of een broodje
geitenkaas met groene pesto, zwarte
olijf, zongedroogde tomaat en
balsamicocrème
Miniquiche van gekarameliseerde ui en
pomodori
Zoet taartje

HIGH TEA
FESTINA LENTE
Broodje carpaccio met Grana Padano,

-

kappertjes, pijnboompitjes en
truffelmayo
Broodje eiersalade met spekjes en

-

tuinkers
-

Miniquiche

-

Cheesecake met aardbeiencoulis

-

Brownie met walnoot

-

Citroentaartje met blauwe bes

-

Scone met dikke room en jam

-

Courgettecakeje met limoentopping,
kaneelsuiker & walnoot
Chocolade lekkernij van pure chocola

-

met fudge, dadels en cranberries of witte
chocola met jan hagel, fudge en noten
Diverse soorten thee van Betjeman &

-

Barton (3 zakjes p.p.)

€ 24,50

per persoon

Mogelijk vanaf 6 peronen
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SIMPELE BASIS LUNCH SDW
Samen met het SDW LOT Team / Take a Break
(dagbestedings plek SDW) hebben we twee lunches
samen gesteld. De toppers van SDW verzorgen deze
heerlijke lunches.

L U N C H S TA N D A A R D
-

Kopje huisgemaakte soep van de dag.
Diverse luxe belegde harde broodjes (2 per persoon) in een mix van
broodjes gezond en broodjes ambachtelijk gemaakte salades.
Mini krentebolletje met boter en suiker.

-

€ 10,95

per persoon

LUNCH LUXE
-

Kopje huisgemaakte soep van de dag.
Diverse luxe belegde harde broodjes (2 per persoon) in een mix van
broodjes gezond en broodjes ambachtelijk gemaakte salades, broodje
brie walnoot honing en broodje gerookte zalm met dille.
Plakje zelfgebakken bananenbrood.

-

€ 14,95
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per persoon

BORRELPLANK
Smullen van heerlijke hapjes.... Door onze
samenwerking met het Kaasmeske uit
Wouw en onze eigen keuken is dit mogelijk.
Een echte aanrader...
Keuze uit:
Borrelplank
Borrelplank
Borrelplank
Borrelplank

€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

Op aanvraag is mogelijk: op maat gemaakte
borrelplanken en borrelplanken voor groepen groter
dan 8 personen.
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4. ARRANGEMENTEN
Naast onze workshops en losse extra opties hebben we
ook verschillende arrangementen samengesteld.

- Speciale gelegenheden
- Actieve arrangementen

M A AT W E R K
En natuurlijk is het ook mogelijk om je eigen ochtend, middag
of hele dag met ons samen te stellen. We vinden het enorm
leuk om samen met jou/jullie te kijken naar de mogelijkheden.
Niets is ons te gek.
Stuur een mailtje naar info@simpelenpuur.nl zodat we er met
elkaar een fijne dag van kunnen gaan maken.
Maatwerk arrangementen zijn mogelijk vanaf 8 personen.

Benieuwd naar Simpel & Puur, neem een
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kijkje op onze instagram pagina

SPECIALE GELEGENHEDEN

IETS ANDERS TE VIEREN...

Er zijn verschillende speciale gelegenheden
waarbij het speciaal is deze te vieren met familie,
vrienden en/of collega’s.

Heb je een andere speciale gelegenheid
die je graag wil vieren bij ons. Maar ben je
op zoek naar iets extra’s en een volledig
arrangement.

Je kan een workshop bij ons reserveren en deze
bijvoorbeeld uitbreiden met extra opties om de beleving
compleet te maken.

Neem contact met ons op en vraag naar
de mogelijkheden.

Voor de babyshower hebben we alvast een compleet
arrangement samengesteld:
BABYSHOWER ARRANGEMENT
Inclusief:
- Een babyshower workshop (zie website)
- Twee bakjes koffie of thee en wat lekkers
tijdens workshop
- Versiering (in kleur jongen of meisje of beide)
- Taart in kleur jongen of meisje
- Proost momentje met glas bubbels (non alcohol)
- Een cadeautje vanuit ons: een babyshower boek
waarin iedereen iets leuks kan schrijven als
aandenken.

€ 32,00

per persoon

Mogelijk vanaf 6 peronen
Eventueel nog verder uit te breiden met onze extra opties
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ACTIEVE ARRANGEMENTEN
Onze omgeving vraagt ook om buiten
arrangementen met avontuur in de Simpel & Puur sfeer.
Daarom hebben we ook actieve arrangementen die tot
stand zijn gekomen in samenwerking met andere
toffe ondernemers in de omgeving.
SWING DOOR DE PIN
“Swing door de pin” in combinatie Simpel & Puur.
Boek je een Swing door de pin arrangement dan is het
mogelijk deze uit te breiden met de aanvullende
arrangementen van Simpel & Puur.
Swing door de pin reserveren in combinatie met 1 van
onze Simpel & Puur arrangementen kan via
www.swingdoordepin.nl

EEN HELE DAG PLEZIER
Voor of na je “Swing door de pin” arrangement
een workshop bij ons volgen of er een volledige
dag van maken met aanvullende extra’s? Neem
contact met ons op voor de mogelijkheden.
Bekijk alle actuele workshops
op onze website
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Extra bij te boeken op de website van Swing door de Pin
bij je reservering van de swings
Prijs p.p.
Koffie, thee en appeltaart

€ 4,95

Start met koffie, thee en appeltaart +
bij terugkomst een ijsje ( 1 bol )

€ 5,95

Start met koffie, thee en appeltaart +
bij terugkomst vers gemaakte
limonade of ijskoffie

€ 7,95

Picknicktasje

€ 11,95

Alles compleet
Start met koffie, thee en appeltaart +
picknicktasje + ijsje bij terugkomst

€ 15,50

5. VERHUUR
L O C AT I E E N B E R E I K B A A R H E I D
Simpel & Puur ligt in Wouwse Plantage:
een klein, door bos omringd, dorpje in
West-Brabant. In 2 minuten vanaf de A-58
bevind je je in een landelijke, groene en inspirerende omgeving. Wanneer je onze schuur
betreed stap je binnen in een lichte ruimtelijke omgeving, met warme gezellig gestylede
hoekjes waaronder een zit
gedeelte rondom de open haard.
Simpel & Puur is uitstekend bereikbaar met
de auto en het OV. Op ons eigen terrein is
parkeergelegenheid voor ongeveer 10
auto’s. Wanneer ons eigen parkeerterrein vol
is, is er de mogelijkheid om naast de weg te
parkeren. Vanaf Roosendaal Centraal Station
sta je binnen 15 á 20 minuten met bus 104
vlak voor Simpel & Puur.
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PRIJZEN

VOORZIENINGEN

Huur atelier per dagdeel

€ 100,00

Huur atelier per dag

€ 175,00

Prijs extra dag

€ 150,00

1 dagdeel

09:00 - 12:30 uur
13:00 - 17:00 uur

1 dag

09:00 - 17.00 uur

Onbeperkt water, koffie

€ 4,00 p.p. per dagdeel

Wij beschikken over een ruimtelijke en open ruimte
voor ongeveer 30 personen.
We bieden de mogelijkheid om naast het gebruik maken van
de gehele ruimte, ook interactief aan de slag te gaan door op
te splitsen in groepen verspreid over verschillende tafels.
Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van onze
beamer met scherm voor bijvoorbeeld presentaties en/of
een flip-over met stiften.

en thee
Prijzen zijn exclusief BTW

Aanvullende opties
Ga je liever voor maatwerk, lees meer
over de mogelijkheden op de volgende

Lunchen, high Tea, borrelen en losse hapjes zie hoofdstuk 3 voor
een overzicht van de mogelijkheden
Je dag volledig maken met workshops, zie hoofdstuk 2 en lees meer over
de mogelijkheden.
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6 . M A AT W E R K
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN UNIEK ONTWERP VOOR
BIJVOORBEELD EEN SPECIALE GELEGENHEID?
Ook voor maatwerk opdrachten kun je bij Simpel & Puur terecht.
Zoals bijvoorbeeld originele geboortekaarten of trouwkaarten,
maar ook persoonlijke cadeautjes of naambordjes.
Alles natuurlijk handgemaakt en lekker simpel en puur. Een
specifieke vraag? Niets is ons te gek. Stuur een mailtje naar
info@simpelenpuur.nl en we kijken samen met je verder.

Voorbeelden van maatwerk door ons gemaakt:
Naambordjes voordeur, traktatie, porseleinen bordjes als trouwgeschenk,
geboortekaartje handlettering, geboortekaartje op hout, vlaggenlijn geboorte,
wegwijzer trouwerij, wegwijzer geboorte, gepimpte lamp, kraamcadeautjes op naam,
persoonlijke poster voor in huis, door ons geschilderde oude kast, maatwerk
accessoires babykamer, broodplank met naam en datum trouwerij, naambordje hal
gezin, huisnummers, kussenhoes van jurk overleden oma (heel persoonlijk)

En zo hebben we nog heel veel voorbeelden om op te noemen. Zie je hoe divers!

Ook voor jou kunnen we dus vast en zeker iets betekenen.
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GRAAG TOT BINNENKORT
EN ERVAAR EN BELEEF

