Welkom op de

Westernboerderij!
Groepsuitjes specialist van Gelderland
365 dagen
per jaar

indoor & outdoor
activiteiten!

Op zoek naar
de ideale locatie?
Bijvoorbeeld voor uw familiefeest,
gezinsuitje, vrijgezellendag, personeelsfeest,
teamuitje, jubileum, huwelijksfeest,
verjaardag of verenigingsuitje…

Howdy! Kom en geniet van
een onvergetelijke dag!
• Alles op één locatie: eten, drinken, vermaak en overnachten
• Leuke activiteiten zoals quad rijden, paintball, kleiduiven
schieten, countrygolf én onze unieke westernspelen.
• Sfeervolle ruimtes van klein tot groot
• Teambuilding & vergaderen
• Een grote slechtweer accommodatie
• Origineel: overnachten in een heuse tipi!

www.westernboerderij.nl
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Supertip!

Het zondagmiddag familie arrangement
Een compleet verzorgde middag
van 14.00 tot 19.00 uur voor jong & oud!
Zeer geschikt voor familiefeesten, gezinsuitjes, personeels- of verenigingsuitjes

•	Ontvangst met een mok koffie/thee en voor de kids

ranja of fris én onze huisgemaakte muffin.
•	Aanvang van de westernactiviteiten met o.a.
boogschieten, buks schieten, spijker slaan, skilatten- en
klompenrace, spijkerbroekhangen, gladiatorenkussen,
bierpulschuiven, levend tafelvoetbalspel, de rodeostier,
etc. Met de gouden dukaten kunt u elkaar uitdagen!
Spelbegeleiding aanwezig.
•	Extra: voor de kinderen: ponytritjes, springkussen,
speelhoek & speeltuin. Ook een ritje met de huifkar
is inbegrepen, voor jong en oud. U krijgt twee keer
een lekker hapje tijdens de activiteiten.
•	Inclusief uitgebreid en onbeperkt 3-gangen
grillbuffet!
• Uiteraard: frietjes en snacks voor de kids.
• Gezellig afsluiten met een mok koffie en bonbon.
• Reserveer tijdig!

€ 39,95 p.p.
excl. drankjes

€ 49,95 p.p.
incl. drankjes

Kinderen:

Leeftijd
0 t/m 3 jr.
4 t/m 8 jr.
9 t/m 13 jr.

Excl.
Incl. drankjes
Gratis
€ 10,00 € 12,50
€ 20,00 € 25,00

Vrijwel iedere
zondag.
Al vanaf 4 pers.
te reserveren

Slecht weer?
Geen zorg, wij hebben een
ruime overdekte binnenarena

De leukste groepsuitjes

het hele jaar door!

Speciale korting!

17 en 24 november & 1, 8, 15, 22
en 29 december 2019

Waar is dat feestje?

Eindejaarsdeals
op Zondag
Het zondagmiddag-arrangement;
+ Gratis drankjes!!!
+ Kinderen gratis!!!*
Prijs volw. € 39,95 p.p.
+ Prijs is all inn!
* Kinderen in aanwezigheid van ouders

Vier het leven op onze mooie
en unieke locatie.
Verjaardag - Abraham
Huwelijksfeest
Jubileum - Halve Sarah
Familiefeest
Bekijk online de diverse
zaalruimtes voor kleine en
grote groepen of kom
eens langs.

Beleef een sfeervolle kerst
op de Westernboerderij!
Op 1de en 2de kerstdag bieden wij
u graag iets extra’s. Alles van het
zondagmiddag arrangement mét;
+ Kerstman en glühwein
+ Extra wild- en visgerechten
+ Leuke attentie

Een witte kerst kunnen
wij u niet beloven maar wel
een onvergetelijke, compleet
verzorgde middag waarbij niemand
zich hoeft te vervelen.

Reserveer tijdig!

Prijs volw. € 59,50 p.p.

Ook het hele jaar door de leukste avondprogramma’s
Ik hou van
Holland
anno 2019

•O
 ntvangst: koffie met
huisgemaakte muffin
•D
 iverse ‘Hollandse’
spelrondes met de ‘bom’ in
de finale!
•D
 rankjes naar keuze
•N
 ootjes en 3x warme hapjes
• Tijdsduur: 4 uur

Prijs volw. € 41,- p.p.

Westernparty

Rawhide!

• Ontvangst: koffie met
huisgemaakte muffin
• Westernactiviteiten
• Drankjes naar keuze
• Soep + grillbuffet B + ijsje
• Tijdsduur: 5 uur
• Prijs all-in, incl. hoed &
shawl als souvenir

Prijs volw. € 67,- p.p.

Pubquiz
met
grillbuffet

• Ontvangst: koffie met
huisgemaakte muffin
• Drankjes naar keuze
• Uitgebreid grillbuffet
B met westernijsje
• Leuke interactieve
pubquiz met buzzers
• Tijdsduur: 5 uur

Prijs volw. € 59,- p.p.

Bekijk de volledige arrangementen op de www.westernboerderij.nl

Dé leukste uitjes
zeker met collega’s!

Of het nu gaat om een bedrijfsuitje, een personeelsfeest, een vergadering of
teambuildingsdag op onze locatie bieden wij talloze mogelijkheden aan.

Feestavond

NIEUW!

TIP

Archery Tag

Personeelsdag!

Teambuilding

Skippyslang

Het complete Westernarrangement

Daag elkaar uit tijdens de westernactiviteiten met de dukaten.

Een spannend en uitdagend
handboogspel.

Wie wordt de beste cowboy?
- Ontvangst: koffie met huisgemaakte muffin
- L euke westernactiviteiten
incl. de rodeostier, geschikt voor
jong en oud en kleine en grote groepen
-A
 ansluitend een heerlijk, onbeperkt
3-gangen grillbuffet

d!
De nieuwste tren

- Tot slot een mok
koffie/thee en bonbon
- Tijdsduur: 5 uur

- Een mix van trefbal en paintball,
maar dan met pijl en boog!
- Geen blauwe plekken, de pijlen
hebben foam tops!
- Bepaal de juiste strategie en
elimineer je tegenstander óf
verover de vlag!

Prijs volw. vanaf € 39,- p.p.

Een geslaagde teambuildingsdag
Een uitdagende dag met leuke activiteiten waarin
samenwerken en overleg met elkaar centraal staan.
Met onder andere:
- Geblinddoekt quad rijden

- Actie en spanning
gegarandeerd!

- Countrygolf
- Zeskampopdrachten

Geen zorgen over het weer!
De activiteiten vinden bij
slecht weer plaats in onze
verwarmde binnenlocatie.

- S ta je op scherp? Buksschieten,
boogschieten en dé rodeostier

Beleef een onvergetelijke teamdag
op de Westernboerderij!

Prijs a.d.h.v. groepsgrootte, informeer gerust.

De Westernboerderij
Baarleweg 4, 6941 RD Didam

Bekijk de online
rondleiding op:
www.westernboerderij.nl

Reserveren? Mail info@westernboerderij.nl of bel ons: 0316 200 200!

