
Veenexpress arrangement

•  Met kar en trekker over de prachtige
 Hondsrug rijden. Uiteraard mag een
 bezoekje aan de hunebedden niet
 ontbreken.
•  Koffi  e/ thee + diverse hapjes voor 
 onderweg.

Duur 3 uur 
Minimaal 20, maximaal 40 personen

€ 12,50 p.p

Veenexpress de Luxe

•  Ontvangst met koffi  e en huisgemaakt gebak.
•  Met de Veenexpress verkennen we het hondsruggebied.  
 Uiteraard met een bezoekje aan de hunebedden.
•  Koffi  e/ thee + hapjes voor onderweg
•  Barbecuebuff et 
• Incl. onbeperkt drinken

Duur 6 uur
Minimaal 20, maximaal 40 personen

€ 48,50 p.p

Verjaardag vieren!

•  Koffi  e/ thee + huisgemaakt gebak
• Div hapjes (4x)
• Chips en nootjes op tafel
• Incl. onbeperkt drinken 

Duur 4 uur
Minimaal 20 personen

€ 21,50 p.p

Oud Hollandse spelletjes 

•  Barbecuebuff et 
• Oud Hollandse spelletjes
• Incl. onbeperkt drinken 

Duur 4 uur
Minimaal 15 personenMinimaal 15 personen

€ 37,50 p.p

Klootschieten & BBQ

• Klootschieten
•  Barbecuebuff et 
• Incl. onbeperkt drinken 

Duur 4 uur
Minimaal 20 personenMinimaal 20 personen

€ 27,50 p.p

High Tea middag 

• Zelf lekkere high tea hapjes maken 
 om die vervolgens samen op te eten
• Incl. onbeperkt thee
                        

Duur 4 uur
Minimaal 8 personen Minimaal 8 personen 

€ 19,00 p.p

Oud Hollandse spelletjes 

Klootschieten & BBQ

Blauwe Bessen Boerderij

sinds                       2008
Activiteiten op de 
Blauwe Bessen Boerderij

Kinderfeestje

•  Speuren om de boerderij en zoeken naar lekkere
 ingrediënten. 
• Vervolgens gaan we de keuken in om heerlijke   
 muffi  ns te bakken.
• Onbeperkt ranja
• Muffi  ns en koksmuts mogen de kinderen
 meenemen naar huis. 

Duur 2,5 uur
Minimaal 8 kinderen

€ 10,- p. kind

Dagje weg

•  Ontvangst met koffi  e en gebak
• Lunchbuff et 
• Oudhollandse spelletjes 
• Stamppotbuff et
• Incl. onbeperkt drinken

Duur 6 uur
Minimaal 20 personen

€ 41,50 p.p


