
Bjusterbaarlik Boerderijrecreatie

Verblijfsmogelijkheden

Boerderijcamping: 
15 kampeerplaatsen.

Vakantiewoningen: 
Twee vakantiewoningen naast de boerderij.
Woning Boer Theun (12 tot 14 personen)   
Boerin Baukje (2 tot 4 personen).

Boerderijrecreatie is gelegen op steenworp afstand van 
het Tjeukemeer. Hier kunt u heerlijk vissen, zwemmen, 
fietstochten maken en wandelen.

Bjusterbaarlik Boerderijrecreatie

Boerderij en de ligging
De boerderij ligt aan het Tjeukemeer en is centraal gelegen 
op slechts een klein uur rijden vanaf Amsterdam, Utrecht, 
Zwolle, Leeuwarden en Groningen. 
Er is ruime parkeergelegenheid (gratis).

Familie Holtrop
Marwei 124 B, 8508 RH Delfstrahuizen
Telefoon 0514 541 267 / 06 5264 3638 / 06 1001 8683
info@boerderijrecreatie.nl 
www.boerderijrecreatie.nl
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Bjusterbaarlik Boerderijrecreatie
Voor een bjusterbaarlik buitenleven

• Escape room 

• Koe-knuffelen 

• Fierljeppen

• Klompengolf

• Boerenspelen

• Catering

• Overnachten

• Melkveehouderijbedrijf



Bjusterbaarlik Boerderijrecreatie

Escape room (± 2 uur)
“De juwelen van Beppe Afke”
Spanning  in de 100 jaar oude Friese Stelpboerderij op 
zoek naar de “De juwelen van Beppe Afke”.  Puzzel met 
sleutels en codes om de juwelen te vinden voordat Sieberen 
Storm weer thuis komt. Gaat u de uitdaging aan? 

Klompengolf / Voetgolf (± 1,5 uur)
Klompengolf / Voetgolf is een variant op het bekende 
golf. Naast het Tjeukemeer ligt een prachtige baan met 
natuurlijke hindernissen. Het is een uitdagend spel voor 
jong en oud.  

Boerenspelen (± 1,5 uur)
De boerenspelen bestaan uit drie activiteiten; 
hooivorkdarten, boerenbowlen en boerenknotshockey. De 
boerenspelen zijn zeer geschikt voor jong en oud, omdat u 
zelf bepaalt hoe fanatiek u mee wilt of kunt doen. Daarnaast 
kunt u de activiteiten ook los van elkaar boeken. 

Arrangementen en catering op maat
Wij stellen graag in overleg met u een arrangement 
samen. Geschikt voor o.a. bedrijfsuitjes, teambuilding, 
vrijgezellenfeesten, familiefeesten, scholen en 
verenigingen. We houden waar mogelijk rekening 
met dieetwensen.

Veel geboekte arrangementen

• Escape room / Barbecue / Buffet 

• Koe-knuffelen / High Tea

• Koe-knuffelen / Yoghurt Barn

• Klompengolf / Voetgolf / Barbecue 

• Boerenlimpic 

• DeLuxe Arrangementen

Fierljeppen (± 1,5 uur)
Polsstokverspringen, beter bekend onder de Friese naam 
Fierljeppen. Het betekent letterlijk: ‘vér over het water 
springen.’ Deze sport wordt al meer dan duizend jaar 
beoefend. Na de instructie over het fierljeppen, gaat u met 
de polsstok de velden in. Naderhand is er gelegenheid tot 
douchen. 

Koe-knuffelen (± 1,5 uur) 
Koe-knuffelen is een unieke en ontspannende belevenis. 
Het knuffelen doe je niet zomaar. We nemen u gekleed in 
overall, rode kiel en laarzen mee door stal en weiland en 
laten u persoonlijk kennismaken met onze koeien en de 
boerderij. Komt u ook knuffelen met onze Sietske, Hiltsje, 
Renske of Sjoukje? Bent u met minder dan 6 personen? Kijk 
dan op de website voor onze speciale koe-knuffeldagen.

Voor meer mogelijkheden zie onze website 
www.boerderijrecreatie.nl


