
Buggy Rally 

Een spectaculaire break! Ervaar zelf het rally gevoel en ga op pad met de 150cc Buggy’s;  

stoere open 2-persoons voertuigen, klein van stuk, laag over de grond maar slechts 250 kg. 

zwaar. Stoere voertuigen die geen 50 of 60, maar tot wel 70 km per uur kunnen! U rijdt met 

de gehele groep een mooie route door het Drentse landschap over kleine (land)weggetjes en 

door Drentse dorpen. Onderweg ontdekt u 2 uitdagende rally opdrachten. Tevens is er tijd 

om te stoppen bij een terrasje voor een verfrissend pauzedrankje. Daarna wisselt u van plek 

(de bijrijder neemt nu het stuur in handen) en gaat het 2e deel van de route van start.  Goed 

voor een gaaf 2 ½ uur durend programma. Afhankelijk van het weer kan warme kleding een 

pré zijn. 

Buggy Rally door Midden-Drenthe 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en plak Drentse koek  

 Buggy Rally inclusief opdrachten  

 Borrel met bittergarnituur bij terugkomst  

 Aansluitend culinair 3-gangen diner (excl. drankjes) 

 

Minimum aantal deelnemers: 8 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 

v.a. € 137,50 p.p. 

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  



Mountainbiken 

Een actieve en ontspannende dag in Drenthe. Verken de bossen van Midden-Drenthe en snuif 

de gezonde lucht op! Na de tocht is het heerlijk bijkomen bij Golden Tulip Midden-Drenthe 

onder het genot van een hapje en drankje in de sfeervolle bar. Na een gedegen introductie en 

instructie over het gebruik van de mountainbike gaat u onder begeleiding de prachtige bos-

sen rond Westerbork in. Een mooie toer door het fraaie Drentse landschap. Modder, mul 

zand, slingerpaadjes, kortom een ervaring die veel voldoening geeft. De fiets die u van ons 

mee krijgt beschikt over 27 versnellingen en voorvering. Op dit moment gebruiken wij de 

CUBE COMP LTD. Deze fiets is met Deore XT afgemonteerd. Er zit een Shock Rock voor-

vork in en de wielen hebben Deore LX naven. Aan de fiets zal het dus niet liggen…  

Mountainbiken op de Drentse hooglanden 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en plak Drentse koek  

 Mountainbiketocht (ca. 2 uur, inclusief uitleg)  

 ATB & helm (verplicht)  

 Koud & warm bitergarnituur in de bar (excl. drankjes) 

 

Minimum aantal deelnemers: 8 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 

v.a. € 28,50 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 



Ballonvaren 

Maak een ballonvlucht vanaf Golden Tulip Midden-Drenthe en geniet van een heerlijk diner. 

U vertrekt vanaf het hotel en voor u het weet zit u hoog boven de Drentse grond. Vanuit de 

rieten mand heeft u een prachtig uitzicht over het landschap. De wind neemt u mee op een 

ballonvaart van ruim een uur. Ballonvaren is een beleving!! Een ballonvlucht arrangement be-

staat uit een ballonvaart in Drenthe & een culinair 4-gangen diner in Restaurant Ruyghe Ven-

ne. Bij gunstige weersomstandigheden is dit arrangement te boeken vanaf 6 personen.  

Ballonvaren en dineren 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en plak Drentse koek  

 Vlucht met de luchtballon, vertrek vanaf het hotel 

 Aansluitend culinair 4-gangen diner in Restaurant Ruyghe Venne 

 

Minimum aantal deelnemers: 6 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 

v.a. € 179,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 



Keveruitje 

De echte Klassieke Keverrally: Samen met collega’s rijden in de populairste oldtimer ter  

wereld, de Volkswagen Kever! Jullie trekken erop uit voor een échte Klassieke Keverrally,  

en iedereen met een B-rijbewijs mag zelf rijden in onze oldtimer kevers en het “authentieke 

gevoel” beleven. Met zijn vieren per Kever rijden jullie een mooie puzzelroute, langs beziens-

waardigheden en een terrasje, en zo ontdekken jullie diverse uitdagende groepsopdrachten! 

In elke Kever treffen jullie bovendien een leuk rieten mandje aan (met drankjes, stroopwafels 

en autodrop voor onderweg). Welk team mag zich na afloop “de winnende equipe” noemen? 

Gezelligheid kent geen tijd, en na 3 uren arriveren jullie wederom bij de locatie. Tijdsduur is 

3 uren (desgewenst aanpasbaar). En weer of geen weer: 100% droog garantie. 

Klassieke keverraly v.a. € 139,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en Drentse krentenwegge 

 Klassieke keverrally incl. opdrachten 

 Rieten mand met lekkers voor onderweg 

 Prijsuitreiking 

 Aansluitend diner, barbecue of koud- en warm buffet 

 

Minimum aantal deelnemers: 12 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



Scoeter toer 

Retro Vespa toeren, maar dan duurzaam en elektrisch: Beleef zelf het retro gevoel en ga op 

pad met onze “Scoeters”. Dat zijn stoere Italiaanse scooters met een gave retro look, maar 

dan elektrisch. MVO is tegenwoordig erg belangrijk en dat betekent vandaag even geen ben-

zine dampen, geen olievlekken en al helemaal geen herrie. Dit is écht geruisloos toeren,  

optimaal genieten en de wind door de haren… Ciao Bello!   Je mag bij ons namelijk zelf een 

Scooter berijden en helemaal geruisloos rijden. Dat is echt bijzonder! Onze begeleider rijdt 

met jullie mee, en zo  stoppen wij onderweg bij een terrasje, doen we een opdracht of stop-

pen desgewenst bij een Biologische kijkboerderij, kaasmakerij of ijsboerderij. Of gaan jullie 

onderweg liever boogschieten? Het kan allemaal, en dat milieuvriendelijk. 

Duurzaam scooter toeren 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en plak Drentse koek  

 Scoeter toertocht incl. begeleiding  

 Borrel (3 consumpties pp) met bittergarnituur bij terugkomst  

 Aansluitend culinair 3-gangen diner (excl. drankjes) 

 

Minimum aantal deelnemers: 10 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 

v.a. € 107,50 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 



Limousine 

 dropping 

Het neusje van de zalm, of toch niet? We ontvangen jullie in de meest luxe zaal. Plots rijdt 

een indrukwekkende limousine voor. Zou het allemaal nog luxer gaan worden? Iedereen ver-

heugt zich al helemaal op een luxueuze middag! De chauffeur schenkt alvast een glas cham-

pagne in en één voor één stappen we in. Wat een luxe! Totdat de limousine midden in het 

bos stopt en jullie abrupt de deur wijst. Van daar af zijn jullie op elkaar aangewezen, en moet 

een leuke tocht richting de locatie worden gevonden. Onderweg treffen jullie leuke en uitda-

gende team opdrachten. Wie mag aan het einde nogmaals de champagne ontkurken? Een 

nieuw en erg verrassend programma!  

 

TIP: ook leuk en indrukwekkend met helikopters…. 

Limousine dropping v.a. € 119,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en gesorteerd gebak  

 Middagvullend programma waarbij u met de limousine wordt gehaald  

en plotsklaps wordt gedropt op een onbekende locatie… 

 Uitdagende teamopdrachten 

 Aansluitend culinair 3-gangen diner of luxe buffet (excl. drankjes)) 

 

Minimum aantal deelnemers: 20 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



Herbie Hunt 

De bekendste Kever aller tijden – Herbie – wordt vermist, en de lokale autoriteiten vragen u 

om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Zo vormt u –samen met 7 tot 10 collega’s– 

een onderzoeksteam, en ontvangt u een kopie van het politiedossier. Ook stelt de lokale  

politie één oldtimer Volkswagen Kever per team beschikbaar, welke u tijdens de middag vrij 

kunt gebruiken. De diverse hints en gevonden materialen zijn amper voldoende om het  

onderzoek op te starten, maar al puzzelend vergaart uw team meer en meer  informatie… 

Kunnen jullie goed samenwerken, de raadsels oplossen, locaties ontdekken en gezamenlijk 

logische verbanden leggen? The Herbie Hunt is on! 

The Herbie Hunt 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en plak Drentse koek  

 Herbie Hunt programma  

 Aansluitend culinair 3-gangen diner of koud- en warm buffet (excl. drankjes) 

  

Minimum aantal deelnemers: 25 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 

v.a. € 115,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 



Ik hou van  

Holland! 

Speel de bekende ’Ik hou van Holland’ show van TV als interactieve feestavond!  

Wat weten jullie nog van de Elfstedentocht, bekende Hollandse nummers en oude TV series? 

Een erg leuke feestavond waarbij iedereen mee kan doen, en het beste Oranje team  

uiteindelijk zal winnen. Een ludieke presentator zorgt voor diverse leuke vragen rondes,  

zaalaankleding, muziek en bovenal heel veel fun! Met recht dé hit van dit jaar en daarom  

extra voordelig te boeken! 

Ik hou van Holland 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met glas bubbels 

 Culinair koud en warm buffet deluxe 

 Interactief feestprogramma met spelshow, DJ - discoshow, presentator,    

& prijsjes 

 Gedurende het programma onbeperkt dranken (binnenlands  

gedistilleerd) 5x rondgang luxe bittergarnituur 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 

v.a. € 95,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 



Casino & Poker 

competitie 

Speel zoals James Bond in het casino, en waag een gokje aan professionele black-jack,  

roulette of pokertafels. Bij de speeltafels spelen de roulettekogel en de kaarten hun eigen 

spel. Als “Faites vos Jeux”, “Big Blind” en “Rien ne Va Plus” geklonken hebben en alle kaar-

ten zijn verdeeld is het moment daar. De spanning en tegelijk ontspanning laten u de charme 

van het casinospel beleven. Alle casino tafels worden professioneel begeleid door correcte 

croupiers, met leuk casino geld (er wordt nooit om echt geld gespeeld) en fiches. Desgewenst 

sluiten we af met een veiling. Van 1 tot 10 speeltafels! 

Casino & Poker competitie v.a. € 109,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met koffie/thee en petit four 

 Bittergarnituur luxe, 5 hapjes p.p. 

 Casino spelen met ervaren croupiers, roulette, black jack en pokertafels 

 Een pokerface spiegelbril (die u mag houden) 

 Onbeperkt dranken (binnenlands gedestilleerd) 

 

* De prijs is gebaseerd op een groep vanaf 50 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



Dinershow 

Vanavond maakt u een verrassende reis door Europa. De reis start op het vliegveld, waar uw 

gasten worden opgewacht door een leuke beveiliger. Wat zit daar in uw tasje? Na de ont-

vangst nemen de gastvrije stewardessen de veiligheidsmaatregelen door en dan start de 

“vlucht”. Tijdens de avond ontdekt u Frankrijk (live zang vertolking van Edith Piaff), the USA 

(Elvis Presley & Tina Turner), Duitsland (Heino & Marianne Rosenberg) en eindigt de vlucht 

weer op Schiphol (Astrid Nigh). Tussen de optredens door wordt een goed verzorgd diner of 

buffet geserveerd, aangepast op de bezochte landen. Na het eten neemt de DJ het voortouw, 

en danst u de avond uit… Een 3 tot 4 uur durende swingende Reis om de wereld! 

Dinershow ‘Reis om de wereld’ v.a. € 95,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met kopje koffie/thee en plak Drentse koek  

 Compleet dinershow programma met  

 Culinair 3-gangen diner of koud en warm buffet 

 Onbeperkt dranken (binnenlands gedestilleerd) 

 Bittergarnituur luxe, 5 hapjes p.p. 

 

* De prijs is gebaseerd op een groep vanaf 50 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



James Bond  

party 

Eerbiedig aan de superspion worden uw gasten stijlvol ontvangen: de rode loper is uitgerold 

en een glas bubbels staat gereed. Tijdens de avond wordt een lekker buffet geserveerd, maar 

de wetenschapper “Q” zal testen wie van uw gasten zich tot een echte superspion ontpopt! 

Als bonus ontvangen alle gasten een toegangskaart tot het grootse eindfeest, waar een swin-

gende DJ voor de kroon op het feest zal zorgen! 

James Bond party v.a. € 119,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met glas bubbels 

 Programma met DJ - discoshow en typetjes  

 Culinair 3-gangen diner of koud en warm buffet 

 Gedurende het programma onbeperkt dranken (binnenlands gedestilleerd) 

 Bittergarnituur luxe, 5 hapjes p.p. 

 

* De prijs is gebaseerd op een groep vanaf 30 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



Seventies 

party 

The Saturday Night Express is een waar D.I.S.C.O. feest! 70’s Johnny inspecteert jullie the-

makleding, en showt zijn moves op de immense verlichte dansvloer. Na een uitstekend 70's 

buffet is er tijd voor echt 70’s vermaak: Rubiks Cubes, Jojo’s, een flipperkast en een Black-

Jack tafel, dé casino sensatie van de 70’s! Relaxen kan intussen in de bontgekleurde 70’s  

lounge, en tijdens de avond spelen we een leuke 70’s Quiz en Showcontest. En natuurlijk mag 

er volop gedanst worden op die tijdloze 70’s hits! You should be dancing, yeah! 

 
 

Seventies Party v.a. € 135,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met huiscocktail  

 Totaalprogramma ’Seventies party’  

 Koud en warm buffet 

 Gedurende het programma onbeperkt dranken (binnenlands gedestilleerd) 

 Bittergarnituur luxe, 5 hapjes p.p. 

 

* De prijs is gebaseerd op een groep vanaf 30 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



VIP 

party 

We laten jullie graag meedelen in de heerlijkheid van het V.I.P. leven. De rode loper is  

uitgerold, een paparazzi fotograaf verdringt zich bij de entree en een beveiliger controleert 

de strikte gastenlijst. Maar dan gaat de VIP avond ook van start, en kun je een gokje aan de 

roulettetafel wagen en een VIP foto laten maken! Waag u op de VIP dansvloer en dans uit 

het zicht van de camera’s… Als aandenken ontvangt u de leuke VIP foto’s na afloop… 

VIP party v.a. € 92,50 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 •Ontvangst met huiscocktail   

 •Totaalprogramma met DJ - discoshow, paparazzo, beveiliger en roulette  

 •VIP foto stand waar u gedurende de avond  VIP foto’s kunt maken.  

 •Culinair 3-gangen diner of koud en warm buffet 

 •Gedurende het programma onbeperkt dranken (binnenlands gedestilleerd) 

 •Bittergarnituur luxe, 5 hapjes p.p. 

 

* De prijs is gebaseerd op een groep vanaf 30 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  sales@ruyghevenne.nl of bel met 0 359  331 444 



Golf spelen & 

kaas maken 

Pitch & Putt golfspel in Westerbork en kaas maken bij de Kaasmakerij in Orvelte of op een 

biologische kijkboerderij: Ontvangst bij Golden Tulip Midden-Drenthe met koffie, thee en 

plak Drentse koek. Rondje klootschieten of pitch & putten in Westerbork. Vervolgens kunt u 

genieten van een heerlijke lunch. Aansluitend vertrekt u (op eigen gelegenheid) naar een na-

bijgelegen kijkboerderij om daar een workshop kaas maken te volgen. De biologische melk-

veehouderij is uitgebouwd tot een echte Kaas-Kijk-boerderij. Via een loopbrug over de voer-

gang en stallen kunt u het boerenbedrijf met de moderne melkrobot bekijken. Op de eerste 

verdieping is een multimedia-zaal annex huisbioscoop, waar permanent videopresentaties 

worden vertoond. Na de bezichtiging van de boerderij gaat u zelf kaas maken. 

Pitch & Putt golfspel en kaas maken v.a. € 49,50 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met glas bubbels 

 Ontvangst met koffie/thee en Drentse koek 

 Naar keuze: klootschieten of Pitch & Putt golfen 

 Lunch bij Golden Tulip Midden-Drenthe  

 Kaasworkshop (zie hieronder)  

 

* De prijs is gebaseerd op een groep vanaf 15 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 



Ontspannen  

rit + show 

Na een gezamenlijke ontvangst stapt u met z'n allen gezellig in de een klassieke paardentram 

om in stijl een tocht te maken door het mooie Drentse landschap. Tijdens deze tocht beleeft 

u de prachtige natuur vanuit een authentiek vervoersmiddel. De koetsier neemt u mee naar 

de mooiste plekjes rondom Westerbork en vanuit het hotel krijgt u een mand met lekkers 

mee voor onderweg. 

 

Bij terugkomst wordt u opgewacht door een valkenier en kunt u een heuse roofvogelshow 

meemaken. Tijdens een spectaculaire demonstratie zult u oog in oog staan met de prachtige 

vogels. Tevens wordt uitleg gegeven over de valkerij, roofvogels en uilen. Al met al een  

onvergetelijke belevenis!  

Paardentram & vogelshow v.a. € 65,00 p.p. 

groepsuitje | teambuilding | outdoor activiteit | event | familiedag  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne  Beilerstraat 24a  

9431 TA  Westerbork   0593 331 444  info@ruyghevenne.nl 

www.ruyghevenne.nl 

Dit arrangement is inclusief: 

 Ontvangst met welkomstdrankje in de bar en bij mooi weer op het terras  

 Tocht met paardentram  

 Lekkers voor onderweg 

 Roofvogeldemonstratie   

 Culinair 3-gangen diner 

 

* De prijs is gebaseerd op een groep van 30 personen. 

 

Meer informatie of een offerte op maat:  

sales@ruyghevenne.nl of bel met 3059  331 444 


