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De Buurtboerderij biedt mogelijkheden voor uw (kinder)feestje, babyshower, 

huwelijk, vergadering, workshop, cursus, receptie, lunch en diner. 

Daarvoor zijn er twee binnenruimtes en de voortuin beschikbaar: 

 

Huiskamer 
 Geschikt voor vergaderingen tot circa 12 personen en in informele opstelling 

tot circa 25 personen 

 Afmetingen: 5,5 bij 5,5 meter 
 

o €   19,50   per uur 

o € 130,00   per hele dag 

 

 
       huiskamer      boerderijzolder 

 

Boerderijzolder 
 Geschikt voor vergaderingen maximaal 50 (afhankelijk van de zaalopstelling) 

 Afmetingen: 6,5 bij 8,5 meter 

 De zolderruimte is leeg en je mag er naar eigen wens tafels en stoelen 

plaatsen; na afloop dient het meubilair weer netjes opgeruimd te worden 
 

o €   32,50   per uur 

o € 220,00   per hele dag 

 

  



V E R H U U R 

 

 

 

Voortuin 
 

 Maximaal 70 personen 

 U kunt gebruik maken van maximaal 3 aanwezige houten picknicktafels en 

circa 25 stoelen 

 U dient zelf  zorg te dragen voor eventueel extra meubilair, borden en bestek 

 Eten en drinken kan worden besteld aan de bar of  wij creëren een 

drankenbuffet voor u 

 Vanaf  3 uur voor aanvang van uw reservering kunt u in de voortuin terecht 

voor opbouw, aankleding en/of  andere voorbereidingen 

 Tenten zijn in overleg toegestaan; het gebruik van grote haringen en het 

maken van gaten in de tuin is niet toegestaan 

 Drank dient in principe bij ons te worden afgenomen 

 Het is mogelijk om eigen wijn, Prosecco/Champagne te gebruiken. Daarvoor 

brengen wij kurkengeld (€ 10,00 per geopende fles) in rekening 

 Het is toegestaan om eigen taart mee te nemen 

 Voor hapjes, lunch en/of  diner kunt u gebruik maken van onze vaste 

cateraar:  Kok op Stelten (www.kokopstelten.nl) 

 Uw mag ook zelf  eten (laten) verzorgen 

 In dat geval brengen wij € 3,50 per persoon in rekening 

 Uiterlijke eindtijd: 22.00 uur 

 Uiteraard geldt dat de boerderij en de omliggende tuin/natuur te allen tijde 

met respect worden behandeld 

 Wij verzoeken u vriendelijk om de tuin na afloop weer netjes achter te laten 

 

o € 275,00  per dagdeel (4 uur) 

o €   75,00  per (extra) uur 
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Algemeen 
 Hapjes en drankjes kunnen worden besteld aan de bar 

 Op verzoek kunnen we ook een klein drankenbuffet creëren in de huiskamer 

op zolder of  in de voortuin 

 Gratis flip-over met papier en stiften 

 Beamer en scherm à € 17,50 

 Na afloop dient de ruimte leeg achter gelaten te worden laten 

 

Lunch 
Tot 8 personen is het mogelijk om à la carte te lunchen. 
 

Bij meer dan 8 personen kan er gekozen worden uit: 

 1 belegd broodje à € 7,00 per persoon 

 Soep van de dag + 1 belegd broodje à € 10,50 per persoon 

 2 belegde broodjes à € 11,50 per persoon 

 Soep van de dag + 2 belegde broodjes à € 14,50 per persoon 

 Al deze lunches zijn inclusief  koffie, thee, melk, sappen en fruit 

Hierbij maken wij een combinatie van broodjes van onze kaart. 

 

FEEST IN DE DEEL (alleen op zaterdag) 
De Deel is de werkruimte in de stal of  schuur van een boerderij; via de deeldeuren 

konden de wagens naar binnen worden gereden om gelost of  geladen te worden. 

De Deel werd ook gebruikt om het graan te dorsen. De Deel was vaak geheel of  

gedeeltelijk voorzien van een hooizolder.  

Bij Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ is De Deel het bar-restaurant gedeelte aan de 

achterzijde. 
 

Op zaterdagavond kan deze ruimte gebruikt worden voor uw feest en partij. 

Hoe werkt dit? 

De Deel dient te allen tijde een openbare ruimte te zijn en kan niet exclusief  

worden afgehuurd. 

Echter; indien u minimaal 40 maaltijden vanaf  € 12,50 p.p. bij ons afneemt dan 

nemen wij op die avond géén andere dinerreserveringen aan. In praktijk betekent 

dit dat u vanaf  ongeveer 18.30 uur de ruimte nagenoeg voor uzelf  heeft. 
 

Eindtijd op zaterdag is 22.00 uur; dit kan verlengd worden tot uiterlijk 00.00 uur; 

na 22.00 uur betaalt u € 125,00 per uur. 

U mag uw eigen (live) muziek afspelen. 

Drankjes dienen allemaal bij ons afgenomen te worden. 


