
Op stap op Op stap op 
de boerderij!

Op stap op de boerderij, een fi etstocht voor gezinnen met onderweg 
kijken bij de kippen, melkkoeien en vleessti eren op de boerderij, zelf 
pannenkoek bakken en plukken in de bessentuin (uiteraard ook per 

auto mogelijk). Aantal kilometers ongeveer 25 km.

Donderdag 23 en 30 juli,
6 en 13 augustus 2020

Van 10.00 tot 16.00 uur
EEN

COMPLEET
DAGJE UIT!

VOOR: 

€ 17,50
P.P

Voor opgave en meer informati e bel je met Restaurant De Rheezerbelten 
via tel.: 0523-270012. Opgeven kan tot 1 dag van te voren van de 
betreff ende datum en wel tot 18.00 uur. Vol is vol.

Lijkt het jou leuk om mee te doen?
Geef je dan op!



Pluimveebedrijf van der Veen
Hardenbergerweg 27A, 7691 PC - (oud) Bergentheim.

Hier kun je kijken naar het verzamelen en verpakken van 
eieren en kun je via de skybox in de kippenschuur kijken. 

Daarna een lekker glas ranja, koffi  e of thee. 

Fam. Veurink
Rheezerweg 58, 7794 RH - Rheeze

 is genieten van de Limousin sti eren, dat is een 
oeroud ras uit Frankrijk. Heel groot! Daarna kun 

je “verdwalen” in het maisdoolhof.

De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1B, 7771 SX - Hardenberg

Inmiddels heb je vast grote trek gekregen, en eet je je 
zelfgebakken pannenkoek op met daarbij een glas fris. 

(Tegen meerprijs extra ingrediënten mogelijk )

De Bessentuin
Bruchterbeekweg 26, 7696 BA - Brucht

 Hier mag je mee het land op en ziet oneindige rijen 
bessenstruiken. Je krijgt van ons een bakje en daarin 

mag je van alle soorten bessen plukken.

Melkveebedrijf Familie Pullen
Rheezerweg 113, 7795 DB - Diff elen

Je mag een kijkje nemen bij de prachti g gekleurde
koeien en de boer zal je er veel over vertellen onder

het genot van een bekertje verse melk.

Dirk Scheele - Op de boerderij

€ 11,-

Dirk Scheele - Op de boerderij   2+
8 februari in De Voorveghter
13.30 en 16.00 uur

Dirk woont op een echte boerderij met veel dieren. Hij heeft 
het daar erg naar zijn zin, maar het is wel wat stil. Tijd voor een 
feestje! Via zijn postduif stuurt Dirk uitnodigingen rond. Maar 
vindt de postduif wel de juiste brievenbussen? En komt 
iedereen wel op tijd voor het feest?

Kom 8 februari kijken of iedereen op tijd is op Dirk zijn feestje!

Ga zelf op stap op de boerderij!

Zaterdag 1 februari   •  10.00 - 16.00 uur

Bij de Rheezerbelten krijg je een glas ranja 
en eet jij jouw eigen gebakken kinderpannenkoek. 
(voor ouders tegen meerprijs een pannenkoek met 
ingrediënten)
Grote Beltenweg 1, Hardenberg

We starten om 10.00 uur bij het Melkveebedrijf 
van familie Broekroelofs in Brucht. Hier krijg je 
een rondleiding door het bedrijf. 
Veenlandweg 2, Brucht

Bij De Bessentuin in Brucht gaan we het land 
op om bessenstruiken te bekijken. Daarna 
mag jij je eigen jam gaan maken!
Bruchterbeekweg 26, Brucht

Bij Pluimveebedrijf van der Veen in Oud 
Bergentheim krijg je een rondleiding met 
kleine opdrachten en vragen.
Hardenbergerweg 29, Bergentheim

De laatste stop is bij de familie Visscher in 
Stegeren. Hier kan je een klompje schilderen of 
boerengolf spelen!
Coevorderweg 28, Stegeren
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€ 13,50

Deelname bedraagt € 13,50
Voor opgeven en meer informatie bel je met 

Restaurant De Rheezerbelten via tel: 0523-270012
Opgeven kan tot en met donderdag 30 januari!

Ga zelf ook op stap op de boerderij
kijk snel op de achterkant!

Bestel kaarten (€ 11,-) via de website (www.voorveghter.nl), 
telefonisch (0523-280350) of aan de theaterkassa. Lijkt jou het leuk om mee te doen? 

Geef je dan op!

Op stap op de boerderij geeft jou de kans om op verschillende 
boerderijen een kijkje te nemen. We gaan kijken bij een 
melkveebedrijf, een bessentuin, een pluimveebedrijf en 
eindigen met een klompje schilderen of potje boerengolf!
(De aanwezigheid van een ouder is verplicht i.v.m. vervoer (op eigen gelegenheid) 
en verantwoordelijkheid. Volwassene en kind betalen beiden € 13,50)

Start -> 10.00 uur - Pluimveebedrijf van der Veen

plm 11.30 uur - fam. Pullen

plm 12.30 uur - De Rheezerbelten

13.30 uur - fam. Veurink

15.00 uur - De Bessentuin <- Einde
“De aanwezigheid van een ouder is verplicht ivm vervoer (op eigen gelegenheid) en 

verantwoordelijkheid. Volwassenen en kinderen vanaf 3 jr betalen € 17,50 p.p.

Route: (plm. 25 km)

deelnemers:

Melkveebedrijf
Familie Pullen


