
De Maargies Hoeve 
 

Van harte welkom in de theeschenkerij van de Maargies Hoeve.  
Naast de melkveehouderij, de zorgboerderij en het Maargies Kooklokaal, vormt 
de theeschenkerij de vierde tak van ons bedrijf. Met de melkveehouderij is het 
allemaal begonnen (ver in de vorige eeuw werd hier al geboerd) en inmiddels is 
deze tak uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 350 melkkoeien. De zorgboerderij 
is opgestart in 2002 met 1 deelnemer. Momenteel bieden we zorg en een zinvolle 
dagbesteding aan ruim honderd kinderen en volwassenen die extra begeleiding 
nodig hebben. Het Maargies Kooklokaal heeft sinds november 2016 zijn deuren 
geopend als zorgrestaurant van en voor mensen met een beperking en voor ie-
dereen die het gezellig vindt een hapje mee te eten. 
In juni 2010 is de theeschenkerij feestelijk geopend door de toenmalige interim-
burgemeester Leo Elfers, bijgestaan door (toen nog) prins Willem-Alexander en 
prinses Maxima (echt of replica, daarover zijn de meningen nog steeds verdeeld) 
en onze eigen haan Punkertje. In de jaren daaropvolgend hebben veel van onze 
deelnemers hier hun dagbesteding gevonden en helpen ze onder deskundige 
begeleiding met veel plezier mee in de keuken of in de bediening.  
 
Onze naam 
We krijgen dikwijls de vraag waar de naam Maargies Hoeve toch vandaan komt. 
Lang geleden woonde op deze plek een boerengezin met twee vrijgezelle doch-
ters. In de volksmond stonden deze dochters bekend als ‘de maargies’ (dialect 
voor meisjes) en de koppeling met de boerderij (de hoeve) was daarna snel ge-
maakt. Sindsdien stond de boerderij en later de melkveehouderij bekend als ‘de 
Maargies Hoeve’, een naam die we bij onze start in 2002 ook gegeven hebben 
aan de zorgboerderij en in 2010 aan de theeschenkerij. 
 
Functies 
Naast dagbesteding biedt de theeschenkerij nog meer mogelijkheden. Het is een 
prima feestlocatie, al dan niet uitgebreid met ons ver-
warmde buitenterras onder de tent, waarbij wij ook lun-
ches, buffetten, barbecues of allerlei hapjes kunnen ver-
zorgen. Daarnaast is de ruimte (inclusief beamer) zeer 
geschikt voor het houden van lezingen of presentaties. In 
combinatie met het kleinste kerkje van Nederland (dat 
zich achter op ons terrein bevindt en door onze eigen 
deelnemers samen met een aantal vrijwilligers is gebouwd) 
zijn er hier ook al diverse huwelijksfeesten gevierd. Kort-
om: de mogelijkheden zijn legio. Wilt u meer informatie? 
Vraag gerust, of kijk eens op onze website 
(www.demaargieshoeve.nl) of bezoek ons op social media. 

 

 

  

 

 
 
 

   
  

 

 

 

 

Het Maargies Kooklokaal 
 

Sinds eind 2015 is de Maargies Hoeve de trotse eigenaar van  de oude dorpsschool 
op Kallenkote. Een paar jaar geleden sloot deze school haar deuren en op 19 no-
vember 2016 is het gebouw opnieuw geopend als het ‘Maargies Kooklokaal’, een 
eetgelegenheid van en voor mensen met een beperking en voor iedereen die het 
gezellig vindt een hapje mee te eten. Een van de twee lokalen is omgebouwd tot 
professionele horecakeuken, het andere lokaal tot restaurant met plaats voor 30 
mensen aan zelf getimmerde houten tafels. De ruimte is sfeervol ingericht met 
o.a. een houtkachel en daarnaast is in de voormalige lerarenkamer een gezellige 
kamer voor bijvoorbeeld kleine groepen gerealiseerd. De kernwoorden die passen 
bij deze plek zijn: kleinschalig, gemoedelijk, sfeervol, gezamenlijk koken en bakken, 
rust en creatief bezig zijn.  
Daarnaast kan de ruimte gehuurd worden voor vergaderingen, bijeenkomsten,  
gezamenlijk koken en eten met een eigen groep of voor kookworkshops. De dagbe-
steding is van maandag t/m vrijdag. Bent u of kent u iemand waarvoor dit een pas-
sende plek voor dagbesteding is? Informeer gerust eens naar de mogelijkheden.  

Op elke woensdag– en vrijdagavond is er samen eten. Samen eten is heel gezellig en 
gezond! Iedere woensdag en vrijdag is er de mogelijkheid om samen te eten in het 
Maargies Kooklokaal. 

Geen tijd of zin om te koken? Liever niet alleen eten? Een leuk uitje met het gezin, 
familie of vrienden? Genoeg redenen te bedenken om aan te schuiven in één van 
de sfeervolle eetruimtes van het kooklokaal. Er wordt een uitgebreide maaltijd 
bereid door een professionele kok met behulp van deelnemers die komen voor 
dagbesteding. De kosten voor het verrassingsmenu bedragen 14,50 euro per per-
soon en dieet wensen dienen tijdig doorgegeven te worden. U bent van harte wel-
kom vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint rond 18.00 uur en duurt tot 19.30 uur.  

Komt u ook eten? Reserveren kan tot 3 dagen van te voren door te mailen naar 
info@demaargieshoeve.nl of te bellen naar 0521-511776. 

Wij kijken er erg naar uit om u te mogen verwelkomen. 

 
 
 
 
 



 

 

Theekaart 
 en 

Kleine kaart 

 

 Z W A R T E  T H E E 
 
 1 OMA’S KOPJE 
    Traditionele thee van ouderwets lekkere kwaliteit 
 
 2 EARL GREY 
    Een absolute theeklassieker 
 
 3 ZOMERTHEE (april tot en met september) 
     Een heerlijk verfrissende thee met citroen en pepermunt 
 
 3 KONING WINTER (oktober tot en met maart) 
     Een zoet-kruidige thee met kaneel, kokos, appel en amandel 
 
 4 CITROENTHEE 
    Biologische zwarte thee met citroengras en citroenschil 
 
 5 AFTER EIGHTTHEE 
     Zwarte thee met cacaodoppen en pepermunt 
 
 6 WARM ONTHAAL 
     Uitnodigende thee met de geur en smaak van warme appeltaart 
 
 
R O O I B O S T H E E 
 
 7 ROOIE REINHEID 
     Rooibos, verder niets! 
 
 8 ROOIE RAKKER 
      Pittige rooibosthee met gember en citroengras 
 
    
 
 
PRIJZEN  
Per kopje             € 2,00 
Per theepotje             € 4,50 



 

 G R O E N E  T H E E 
 
9 BLOEMENFESTIVAL  
   Groene jasmijnthee met rozenbloesem, lavendel, korenbloem,  
    lindebloesem en kamille  
 
10 BOSVRUCHTENTHEE 
    Lichtzoete thee met appel, hibiscus, bramenblad, frambozen en  
     aardbeien  
 
11 MAARGIES THEE 
     Thee met citroengras, vlierbloesem, lindebloesem en maretak 
 
12 KALLENKOTER THEE 
     Thee met bergamotolie, roos, maretak en cranberry 
 
13 OPKIKKER THEE 
     Groene thee met gember, kaneel, zoethout, kurkuma en kardemom 
 
 
K R U I D E N -  E N  V R U C H T E N T H E E  
 
14 FRUITMANDJE 
     Het beste uit een goed gevulde fruitmand. Cafeïnevrij 
 
15 KRUIDENTUINTJE 
     Het allerbeste uit de kruidentuin. Looizuur– en cafeïnevrij 
 
 
L U X E  T H E E  
 
16 VERSE MUNTTHEE MET HONING  € 2,85  
     (Indien voorradig) 
 
17 CHAI LATTE     € 3,00 
     Kruidige thee met opgeschuimde warme melk  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
W A R M E  D R A N K E N 
 
 Koffie     € 2,00 
 Koffie (cafeïne vrij)    ¼ 2,25 
 Espresso    € 2,00 
 Dubbele espresso    ¼ 3,50 
 Cappuccino     € 2,25 
 Latte Macchiato    ¼ 3,00 
 Warme chocolademelk  € 2,50  
 Warme chocolademelk de luxe  € 3,25 
        Warme melk met een heerlijke chocoladebol  
        om hierin op te lossen. Keuze uit de smaken  
        puur, wit, caramel-zeezout en hazelnoot. 
 Slagroom     ¼ 0,50 
  
K O U D E  D R A N K E N 
 
 Coca Cola     € 2,00 
 Coca Cola light   ¼ 2,00 
 Fanta     € 2,00  
 Sprite     € 2,00 
 Bitter Lemon    ¼ 2,00` 
 Cassis     ¼ 2,00 
 Spa Rood    ¼ 2,00 
 Spa Blauw     ¼ 2,00 
 Rivella     € 2,25 
 Ice Tea    € 2,25 
 Ice Tea Green    ¼ 2,25 
 Dubbelfris (appel/perzik)   € 2,25 
 Jus ‘d orange    € 2,25 
 Troebele appelsap, 100% sap  € 2,50 
 Limonade    € 1,00 
  
   
    



 

 
Z U I V E L 
 
 Glas melk     € 2,00 
 Glas karnemelk   € 2,00 
 Fristi     € 2,25 
  Chocolademelk   € 2,25 
 
S M O O T H I E S  
  
 Smoothie aardbei banaan  € 3,75 
 Smoothie ananas mango  € 3,75  
 Smoothie  framboos aardbei  € 3,75 
 Groene smoothie met spinazie,  
 broccoli, pastinaak en appel   € 3,75 
 
Alle smoothies zijn gemaakt van 100% fruit en groente.  
 
 
B I E R   O P  F L E S  
 
 Hertog-Jan    € 2,50 
 Amstel 0.0    € 2,25 
 Radler     € 2,50 
 Radler 0.0    € 2,50 
 
W I J N  
 
 Droge witte wijn   € 2,75 
 Zoete witte wijn   € 2,75 
 Rode wijn     € 2,75 
 Rosé      € 2,75 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
G E B A K 
 
 Appelgebak       € 2,25 
 Kwarkgebak       € 2,25 
 Monchougebak      € 2,25 
 Taart van de week (indien voorradig)            € 2,50 
 Slagroom       € 0,50  
 Gevulde koek       € 1,00 
 
 
B R O O D J E S 
 
 Saucijzenbroodje      € 2,50 
 
 Tosti ham/kaas      € 2,75 
  
 Panini ham/kaas      € 4,25 
 Met tomatensaus en een vleugje mosterd  
 
 Panini kip/pesto      € 4,25 
 Met gegrilde kip, kaas en groene pesto  
 
 Panini geitenkaas      € 4,25 
 Met gerookte hamblokjes en honingmosterdsaus  
  
 Panini tonijn       € 4,25 
 Met kaas en fijn gekruide tomatensaus  
  
 Panini caprese        € 4,25 
 Met mozzarella, tomatentapenade en pesto (vegetarisch)  
 
C H I P S 
 
 Naturel  of Paprika      € 1,00 
 
  
 


