
1De Broeikas - Huur de schuur

V
.U

.: 
A

n
je

 C
la

ey
s,

 K
le

in
-H

ei
d

e
st

ra
at

 2
8

E
, 3

3
7

0
 N

e
er

ve
lp

verbinden - verdiepen - verstillen

HUUR DE

SCHUUR 
 

EIGENWIJZE 
VERGADERPLEK  
op een boogscheut 

van Leuven

UNIEKE SCHUUR
De Broeikas is een imposante schuur die dateert van 1838. Ze werd bio-ecologisch verbouwd en is 

beschermd als erfgoed monument. Omgeven door groene velden en landelijke dorpjes is dit een 

plek van rust en stilte. De vloeren van stampleem, de muren van stro en leem en de grote lichtstraat 

in het dak maken het tot een plek waar je automatisch tot verstilling komt.

De schuur is niet alleen uniek omwille 

van haar sfeer en locatie, maar meer 

nog omwille van haar verhaal. De 

Broeikas is een coöperatie met sociaal 

oogmerk, eigendom van meer dan 

240 vennoten: een gezellige mix 

van mensen, organisaties en kleine 

bedrijfjes. Samen dragen ze De 

Broeikas financieel én ook inhoudelijk. 
Want delen is het nieuwe hebben! 
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ANDERS 
VERGADEREN 
Geen witte muren, kleffe broodjes of 

droge airco lucht in De Broeikas. De 

natuurlijke materialen zorgen voor een 

warme plek waar echtheid voorop staat. 

De hoge ruimtes, gezellige sfeer en 

talrijke break-out plekjes, maken het tot 

een ideale locatie voor jouw activiteiten!

Ook inhoudelijk en procesmatig kunnen we met je meedenken. We kunnen je teamdag 

of vergadering mee voorbereiden en faciliteren en zo naar een hoger niveau tillen. 

Zo ontstaat er meer output, zowel inhoudelijk als procesmatig. Er is immers een 

externe aanwezig die zich toelegt op de dynamiek van de groep, die de vergadering 

kan modereren, belangen kan verbinden en vrije denkruimte creëert. Ook visuele 

verslaggeving kan hier een extra laag aan toevoegen. Maatwerk is steeds de norm.

LEKKER EN GEZOND
Doorlopend kan je genieten van (h)eerlijke 

fairtrade biokoffie, van black tot cappucino, 
van kruidenthee, biosappen en straffe bieren. 

Onze zoete catering wordt bereid door 

Dagatelier De Lovenier van Ave Regina: cake 

met appeltjes of heerlijke muësliwafeltjes, 

altijd met liefde bereid. Voor onze maaltijden 

werken we samen met vaste cateraars die bio 

en veggie hoog in het vaandel dragen. Steeds 

verzorgd, lekker en verrassend. VOORZIEN VAN  
ALLE COMFORT
Alle nodige voorzieningen voor een 

vruchtbaar overleg, teamvergadering, 

opleiding of workshop zijn aanwezig: wifi, 
beamer, flipcharts, comfortabele stoelen, 
tafels en zetels. Warme dranken zijn 

standaard voorzien. Wie wenst kan daarnaast 

ook kiezen voor zoete versnaperingen en 

biocatering: gezond, lekker en altijd vers.

JE KAN IN DE BROEIKAS  
TERECHT VOOR EEN

 → inspirerende teamdag

 → interne bedrijfsmeeting

 → overleg met externen

 → workshop of opleiding

 → langlopend traject

WE DENKEN GRAAG MET JE MEE!

HUUR DE

SCHUUR
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VERGADEREN  
IN HET GROEN
Onze landelijke locatie nodigt uit tot wandelen. We 

stimuleren groepen ook graag tot verwandelen: al 

wandelend vergaderen. Een inspirerende dynamische 

manier van vergaderen die verbazingwekkend effectief is. 

Vanuit De Broeikas vertrekken verschillende wandelingen, 

geschikt voor een bondige briefing van dertig minuten, maar 
ook voor een langer overleg van een uur of meer. 

De Broeikas beschikt eveneens over gezellige buitenruimtes. 

Zo is er de patiotuin aan de straatzijde, een plek omringd 

door leibomen en hagen. Via het stiltesteegje dat start in 

de patiotuin kom je terecht in de weidetuin, omzoomd door 

populieren, een kabbelende beek, een boomhut,  

een insectenhotel en kakelende kippen.

TRAJECTEN EN WORKSHOPS 
VOOR TEAMS IN TRANSITIE

Sinds haar opstart onderzoekt De Broeikas nieuwe vormen van 

samenwerken en ondernemen. De snel veranderende tijden 

waarin we leven, vragen immers om innovatie geworteld in 

duurzaamheid. Wil je als bedrijf de trein naar een duurzame 

toekomst niet missen, dan kan je De Broeikas inschakelen. 

We begeleiden jouw organisatie, leidinggevenden of team met 

in-company opleidingen en trajecten op maat. In De Broeikas is 

er heel wat expertise in huis en wel rond volgende domeinen: 

zelfsturing, zelfzorg, missie en strategie, participatie, cocreatie, 

verbindende communicatie, duurzaam contracteren, visuele 

verslaggeving,... Via onze trajecten verbinden we mensen met 

zichzelf, met hun medemens, met de aarde, met hun missie op 

deze wereld, met hun leiderschap, met hun kwetsbaarheid, met 

hun hart en met hun lijf zodat iedereen zelfsturend én op zijn of 
haar unieke manier kan bouwen aan een warme wereld.

HUUR DE

SCHUUR
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DE BROEIKAS,  
OOK EEN COWERKPLEK.

De Broeikas is ook de thuisplek 

voor een groep cowerkers die hier 

wekelijks op maandag en dinsdag 

komen werken, verstillen en 

verdiepen. Ze verbinden zich hier 

met elkaar, zowel op menselijk als 

professioneel vlak. Ook bedrijven en 

organisaties kunnen hier een aantal 

cowerkzitjes reserveren.

'Meteen bij binnenkomst leken de 

deelnemers een andere ruimte in 

zichzelf te betreden. De rust die 

hangt in De Broeikas bracht hen in 

de mindset van zelfreflectie en het 
denken in mogelijkheden. En dan is 

er nog die heerlijke koffie...'

Cindy Schepers, Beter Samengesteld

'Ik huurde De Broeikas voor een avondlijke workshop 

met een groepje van 12 deelnemers. Ik was zeer 

tevreden over de ruimte zelf die aangenaam en 

huiselijk aanvoelt. De ruimte en het meubilair is ook 

zeer flexibel voor het werken in sub-groepjes en het 
snel veranderen van de opstelling. Ook het contact en 

de communicatie met de mensen van De Broeikas 

verliep zeer vlot en prettig. Ze denken mee en zijn 

proactief. Ze zullen me daar zeker terugzien.'

Anne De Smet, Momentum Coaching

'Voor onze jaarlijkse strategische meeting van Design is Dead hebben we 2 dagen de schuur 

van De Broeikas afgehuurd. Het is een zeer mooi en rustgevend kader, ruim genoeg en alles 

wat je nodig hebt voor een goede workshop of  brainstorm is voorhanden. Het is er zeer 

gezellig wat verbindend werkt en doordacht wat inspirerend werkt. De biologische lunch 

is verrassend origineel en lekker. Het waren 2 productieve dagen. Wat ons betreft, een 

aanrader, die schuur.'

Jeroen Huys, Design is Dead

TEVREDEN KLANTEN
Acerta, Levuur, UCLL, KU Leuven HR, Coach 

Café Leuven, Design is Dead, Walk your 
Talk, Opleidingscentrum Blabla, Circles for 

Connection, iLean, Golven Maken, Destiny, 

Mensj, Momentum Coaching, Give A Day, 

Woonzorgnet-Dijleland,...

HUUR DE

SCHUUR
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DE BROEIKAS, COÖPERATIE 

Klein-Heidestraat 28E 

3370 Neervelp 

www.debroeikas.be 

info@debroeikas.be

MEER WETEN?

ONTDEK ONZE ZALEN,  

FORMULES EN PRIJZEN OP  

WWW.DEBROEIKAS.BE

Ligging E40 Leuven, Tienen, Brussel

PARKEREN 

Parkeren kan op de carpoolparking 

aan de E40, Waversesteenweg, vlakbij 

de afrit van de snelweg. Van daaruit 

is het ongeveer 10 minuutjes stappen 

naar De Broeikas.
Foto's: Marble Moon©, 

Liesbet Fastenaekels

Illustraties: Silke Groffy©

CAPACITEIT:  
2 tot 50 personen

OPPERVLAKTE

 → Hele schuur: 250 m2  

Omvat Dorsvloer, Oogstverdiep en Hemelterras 

 → Dorsvloer: 120 m2

BUITENRUIMTES

 → Patiotuin

 → Weidetuin

BESCHIKBAARHEID:  
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

DIVERSE VERGADEROPSTELLINGEN MOGELIJK

CARPOOLPARKING

DE BROEIKAS
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