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VUUR|KOFFIE, wat is het?
KoKoffie is er overal en altijd. Koffie aan de keukentafel of in de 
hippe koffiebar. Koffie als start van de dag, koffie voor de 
gezelligheid of koffie als ideale metgezel tijdens lange 
werkdagen. Koffie wordt door iedereen gedronken: arm en rijk, 
jong en oud. Een kop koffie drinken om bij te praten, op je 
gemak. Je handen warmend aan de mok. 

Niets is leuker dan spelen met vuuNiets is leuker dan spelen met vuur, fikkie stoken. Vuur geeft je 
warmte, bescherming en licht. De aangename warmte, geur en 
knisperingen. De vlammen waar je uren naar kan kijken. De 
beste gesprekken heb je rondom een haardvuur met een 
warme kop koffie in je handen. 

Een goed vuurEen goed vuurtje stoken en een goede kop koffie zetten zijn 
beiden ambachten die we veelal zijn verleerd. Wij hopen dan 
ook dat VUUR|KOFFIE ervoor zorgt dat je zin krijgt om een bijl 
te kopen en meer aandacht schenkt aan het zetten van koffie. 

Voor wie?
VUUR|KOFFIE maakt vuur en koVUUR|KOFFIE maakt vuur en koffie met groepen. Hakken met 
een bijl, zelf een goed vuurtje leren opbouwen en de lekkerste 
koffie maken op je zelfgemaakte houtkacheltje. Starend in de 
vlammen met een kop koffie ontstaan vurige verhalen en 
gesprekken. De ideale teambuilding activiteit voor teams die 
elkaar beter willen leren kennen, of gewoon een leuke middag 
samen willen hebben. Wedden dat je met VUUR|KOFFIE 
andeandere gesprekken hebt dan bij de koffieautomaat op het 
werk?

VUUR|KOFFIE is een activiteit voor de zakelijke markt: 
teambuilding, personeelsdagen en bedrijfsuitjes. Wij maken 
ook VUUR|KOFFIE op bijeenkomsten en festivals. Bezoekers 
maken dan zelf hun koffie op het vuur.
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STEL JE EIGEN MENU SAMEN

                  Je leert de basisprincipes van een goed          
         vuurtje maken. Je gaat zelf aan de slag met een    
         firesteel (magnesium staafje), tondel,  takjes en     
         hout. Je gaat hakken met een bijl en maakt fijne    
         houtjes met een mes. En als het vuur eenmaal      
         brandt, maken we met z’n allen de lekkerste       
         koffie of thee op grote vuren. En pak dan gerust    
                  een wafelijzer om heerlijke wafels te maken.

         Met eenvoudig gereedschap maak je de meest     
         kunstzinnige houtgasbrandertjes van een paar      
         conservenblikken. Super efficiënte brandertjes     
         waarmee je snel een kop koffie kan zetten. Altijd    
         handig om te kunnen!

         VUUR|KOFFIE daagt je uit voor spannende        
         vuurwedstrijden! Ga de strijd aan met je          
         teamgenoten of collega’s. Een goede            
         samenwerking en rolverdeling, creatieve          
         oplossingen en een goede strategie zijn nodig om  
         het vuur tot grote hoogtes te laten branden.

                  VUUR|KOFFIE opent nieuwe ingangen om met     
         elkaar in gesprek te gaan. Wij faciliteren ook het    
         gesprek binnen teams. Spelen er zaken binnen je   
         team die best eens besproken mogen worden, dan  
         is er geen betere plek dan rondom het kampvuur.

                  Op bijeenkomsten en festivals verzorgen wij       
         VUUR|KOFFIE op locatie. Bezoekers maken dan    
         zelf de lekkerste koffie op het vuur. Een mooie     
         vuurbreak van de dag!
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Overige informatie

Waar? 
VUUR|KOFFIE kan overal. Waar het veilig is om vuur te maken. 
VUUR|KOFFIE kan een aantal locaties aanbieden in het midden 
van het land. Maar we kijken graag of er bij jou in de buurt een 
mooie en bijzondere plek is.

Wie is VUUR|KOFFIE?Wie is VUUR|KOFFIE?
VUUR|KOFFIE is Rob Bisseling en Peter Barendse. Wij delen de 
passie voor bushcraft, zeilen, vuur maken en koffie. En elke keer 
komen we na een bak vuurkoffie tot de conclusie: een mens 
heeft niet meer nodig dan dit. En zo was de geboorte van 
VUUR|KOFFIE een feit! 

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op om aNeem dan contact met ons op om alle mogelijkheden te 
bespreken. Op basis van jullie wensen kunnen wij een pakket 
samenstellen en een offerte op maat aanbieden.

Disclaimer: deelname aan VUUR|KOFFIE kan ernsDisclaimer: deelname aan VUUR|KOFFIE kan ernstige 
bijwerkingen tot gevolg hebben, zoals enorme sfeerverhoging 
op de werkvloer, dwangmatige behoefte om een bijl te kopen, 
ongecontroleerde wens om de ander te leren kennen, en 
bovenal naar rook stinkende kleren, pleisters op je handen en 
roetvegen op je gezicht. Welkom bij VUUR|KOFFIE!

www.vuurkoffie.nl | Palissade 14 | 3831SH Leusden | info@vuurkoffie.nl  
06 216 495 97 | kvk 70803080 
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