Ervaringen van gasten

Wilt u weten hoe andere mensen de workshops hebben ervaren? Hier beneden staan
enkele reacties van onze gasten.
Bedankt voor de recepten. Ik vond het helemaal super en ik ga zeker nog eens langs
komen. Alle dames waren erg enthousiast over jouw workshop.
A.s. zondag hebben we vergadering van Missnatural.nl en ik ga je zeker noemen op deze
vergadering !!
Groetjes Nicole Vrehen

Hallo Jac, het bezoek dat de leden van de Probusclub hebben gebracht is bij iedereen in goede
aarde gevallen. Geslaagd ! Met dank voor je inzet, uitleg en kookkunst. Willebrord - Probusclub
Venlo

Wij willen nog even zeggen dat het een geweldige middag was, Iedereen was onder de indruk
van het verhaal, de tuin en het eten. We kregen echt hele leuke reacties van alle vrijwilligers.
Bedankt!! - Gerrie Gerards en Marion Manders, Vrijwilligers van de Dagvoorziening 't Hof van
Kessel

Hallo Jac, de meeste collega's hebben erg genoten van de middag. Ze vonden het leuk en
verrassend dat er nog zoveel onbekend voor hun was en dat alles zo fantastisch goed smaakte.
Ook waren ze enthousiast over je uitleg, hulp en de prachtig tuin. Een moeilijke eetster verraste
ons en vooral zichzelf dat ze zoveel at en zelfs alles lekker vond. Ze is de dag erna door ons
met een getuigschrift ALLESEETSTER beloond. De mensen willen graag met de opgedane
ervaring aan de slag - Annie Dierx, PSW Zorg.

Mijn familie (en ik zelf) hebben de kookworkshop bij de Historische Groentehof een mooie
ervaring en herinnering gevonden. Ze vonden het leuk om te zien hoe de kinderen bezig waren
(en mijn schoonvader), die onervaren waren, maar toch lekkere gerechten konden creeeren.
Ook het vergeten groenten element, gaf een extra op het geheel omdat het toch net iets anders
is. Dus al met al een zeer geslaagd evenement voor ons, en bij deze nog een keer bedankt
voor je invulling. Carlijne en ik vonden het daarnaast ook zeer geslaagd, en alsnog bedankt
voor je heerlijke heerlijke (geen typefout) likeur! - Erwin Seegers & familie.

Het uitstapje naar de Historische Groentehof in Beesel is een schot in de roos. Een heel
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gezellige en leerzame middag, bevorderlijk voor de teambuilding.

Om eerlijk te zijn had ik niet echt iets met vergeten groenten. Ik had dus ook geen geen enkele
verwachting over hoe de dag zou verlopen. Maar wat was het een fijne dag in meerdere
opzichten. De dag leende zich er ook uitstekend voor om de nieuwe mensen te leren kennen op
een ongedwongen manier. Tja, en dan die vergeten groenten..... ik kan eerlijk bekennen dat ik
de presentatie zo interessant vond dat ze nu mijn aandacht hebben.

Het koken met de hele groep was super leuk. Ook op deze manier leer je je collega's weer eens
van een hele andere kant kennen. Al met al dus een meer dan geslaagde dag die ik ook
iedereen zou kunnen aanraden.

Na een korte vertraging van 15 min., doordat iemand te laat kwam, reden we met de bus naar
Beesel. Bij aankomst bleek dat we in de Landhoeve Rijkel waren en wel in de kookstudio
'Vergeten groenten'. We werden welkom geheten met koffie en broodjes waarna de eigenaar
Jac Nijskens een humoristische inleiding gaf over zijn bedrijf en de onvoorstelbare
hoeveelheden vergeten groenten die er blijkbaar zijn. In het seizoen worden door Jac en zijn
mensen meer dan 600 verschillende vergeten groenten gekweekt. Na de lezing werden we
getrakteerd op koffie met vlaai en werd het dagprogramma verder uitgelegd.

Nadat we in groepjes waren ingedeeld startte iedereen met het voorbereiden van een van de
negen(!) gangen. Onze smaakpapillen werden voortdurend op een zeer aangename manier
verrast door de voor mij meestal volkomen onbekende groenten en smakelijke combinaties. Het
was een heerlijke, uitstekend georganiseerd en geslaagde dag waar we met veel plezier op
terugkijken en die de onderlinge band zeker versterkt heeft. Wat mij betreft zal ik de Landhoeve
Rijkel zeker nog eens bezoeken.

Dank voor deze heerlijke dag. De naam zegt het al: teamdag. De bedoeling daarvan is niet
alleen om mensen te danken, maar ook om elkaar wat beter te leren kennen. Ik denk dat die
twee doelen ruimschoots gehaald zijn. Ik vond het een uitstekende gelegenheid om door het
samen iets doen, door samen te eten in contact met anderen te komen.

De sfeer was zeer plezierig, het eten was uitstekend, de organisatie voortreffelijk. Kortom: zeer
geslaagd. Nogmaals mijn dank voor de goede keuze en voor de vlekkeloze organisatie.
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Afgelopen vrijdag een leuke dag gehad, heel fijn om alle collega's te kunnen spreken. Een
bezoek aan de Historische Groentehof stond op mijn verlanglijstje, ik wilde altijd meer weten
over vergeten groenten. Samen koken vond ik helemaal geweldig en het smaakte heerlijk.
Kortom een geslaagde dag! Het was een fantastische teamdag in Beesel.

Vwb teamdag ik heb alleen maar positieve reacties ontvangen, enige opmerking zo die er al
was, was dat er teveel lekker eten was! Iedereen was vooral erg enthousiast over het samen
bezig zijn en zo verschillende mensen zien en spreken! Ik heb alleen maar positieve geluiden
gehoord over ons teamuitje.

Wat mezelf betreft vond ik het erg geslaagd, doordat er voldoende tijd was tussen de gangen
door kon je ook bij anderen aansluiten en bijpraten. Voor iedereen belangrijk, omdat ze elkaar
bijna nooit zien behalve het vaste groepje waar ze mee werken.

Nou ik heb gewoon de volgende dag niet gegeten, heb ik dat uitgespaard!! Maar het was wel
allemaal heerlijk en ik ga het beslist nog eens maken. Krijg ook nog leuke reacties op de
recepten, dus iedereen heeft wel genoten.
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