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Wat een fantastisch openingsjaar
hebben we beleefd. 

Mede dankzij jullie support 
en steun.

Met zijn allen op naar 
een nog mooier 2020.

Gea en Jan Wietse
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 Ook als het ijs- 
en ijskoud is

altijd welkom 
voor koek en 

zopie
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T-shirts - Bij de Boefjes

VIP crew

  nl



Website - Bij de Boefjes

https://www.bijdeboefjes.nl/bij-de-boefjes.html


Flyer - Bij de Boefjes

Binnen
Beneden een langgerekte centrale 
ruimte, twee loungegedeelten, een luxe 
keuken met een gezellige bar. Daarnaast 
een studio met eigen ingang en keuken, 
mindervaliden toilet/douche en terras.

Boven
Hier zijn zeven ruime slaapkamers, allen 
uniek ingericht in de sfeer van een 
kunstdiscipline: een theaterkamer met 
veel rood, een muziekkamer waar je 
elpees kan draaien, een designkamer en 
een foto-en filmkamer. De kamers zijn 
voorzien van luxe boxspringbedden en 
vier beschikken over een eigen douche 
en toilet. 

 

Buiten      
• Samen zijn en genieten rond 
 de vuurkorf
•  Op blote voeten lopen door het gras
•  Lekker weg mijmeren bij fraaie   
 uitzichten 
•  Met een drankje staren naar 
 de ondergaande zon
•  Dieren spotten met je verrekijker

Klinkt dit je als muziek in de oren? Dan 
zijn wij de perfecte accommodatie voor 
jullie weekendje weg of vakantie.

Belangstelling?
Voor vragen of overleg bel je met 
gastvrouw Gea Messchendorp.
Telefoon: 06 21 99 83 87
Website: www.bijdeboefjes.nl
E-mail: info@bijdeboefjes.nl
De Fledders 10, 9335 TH Zuidvelde

Vakantieboerderij bij de boefjes
•  een luxe groepsverblijf voor 16-20 personen 
•  prachtig gelegen vlakbij het Fochtelöerveen en Veenhuizen in Drenthe
•  voor ontspanning, sport, natuurbeleving, koken, cultuur en spiritualiteit/zingeving

06 21 99 83 87
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Een inspirerende plek midden in 
de natuur met rust en ruimte 
Bij de boefjes is een sfeervol verbouwde 
boerderij gelegen in de natuur even 
buiten het Drentse Zuidvelde, dichtbij 
het Fochtelöerveen en Veenhuizen. 
U beschikt als groep over de gehele 
locatie, er zijn geen andere gasten 
aanwezig. 

Binnen
Op de benedenverdieping beschikt u 
over een ruime vergaderruimte, twee 
loungeplekken, een keuken voorzien van 
alle gemakken en een gezellige bar. 
Voor meerdaagse bijeenkomsten is er 
slaapgelegenheid voor 16 personen, 
verdeeld over zeven stijlvol en luxueus 
ingerichte slaapkamers en een studio.

  

Buiten
Het speels ingerichte erf rondom 
de vergaderlocatie heeft vele knusse 
hoekjes. Ideaal om u even terug te 
trekken of één-op-één gesprekken te 
voeren. Daarnaast zijn er twee terrassen 
waar u kan vergaderen, lunchen of 
’s avonds van de ondergaande zon kunt 
genieten.

Iets actiefs ondernemen? 
De boefjes bieden diverse activiteiten: 
mooie wandelingen, desgewenst met 
picknick of lunch, fiets- en mountainbike-
tochten, kookworkshops, handboogschieten 
en kunstzinnige workshops. 

Belangstelling?
Voor info of reserveringen kunt u bellen 
met gastvrouw Gea Messchendorp. 
Telefoon: 06 21 99 83 87
Website: www.bijdeboefjes.nl
E-mail: info@bijdeboefjes.nl
De Fledders 10, 9335 TH Zuidvelde

Vergaderen of trainingen bij de boefjes: 
inspirerend en uitdagend
•  sfeervol ingerichte locatie voor bijeenkomsten van maximaal 25 personen
•  comfortabel meubilair, goede presentatiemiddelen, draadloos internet (glasvezel) 
•  meerdaagse arrangementen met overnachting t/m 16 personen

06 21 99 83 87
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