
 

 

 

Conference gids 

Vergaderen in een landelijke omgeving, aan de rand van het bos. Dat kan bij het 4-sterren  

Hotel Restaurant Ruyghe Venne, centraal gelegen in Noord-Nederland en eenvoudig te bereiken 

via de A28 en de N381. 

Net buiten Westerbork vindt u ons hotel met een 4-hamer vergaderclassificatie. Deze 

classificatie waarborgt de kwaliteit van uw bijeenkomst en door de persoonlijke begeleiding 

ontzorgen wij u tijdens deze dag.  

Tevens wordt het hotel geroemd om zijn gastvrijheid en het vriendelijke personeel, waarbij 

persoonlijke service hoog in het vaandel staat. 

Het hotel is vernoemd naar het vennetje wat achter het hotel is gelegen in een klein bosje. Het 

hotel logo verwijst naar de vlindersoort het “Heideblauwtje”, één van de bewoners van het 

vennetje achter het hotel. Daarnaast verwijzen de 4 vlakken zowel naar de 4-sterren als ook aan 

de 4-hamer vergader notatie van het hotel. 

Hotel Restaurant Ruyghe Venne beschikt over 6 vergaderzalen allen met veel daglicht. De 

ruimtes zijn voor meerdere doeleinden inzetbaar. Zo kunt u hier uitstekend brainstormen en 

vergaderen. Daarnaast behoort ook het organiseren van congressen of bedrijfsfeesten tot de 

mogelijkheden. Alle vergaderzalen beschikken over moderne audiovisuele middelen, 

airconditioning en gratis WiFi. 

De innerlijke mens wordt ook goed door ons verzorgd. De keuken bereidt voor u onder andere 

een ambachtelijke uitgebreide lunch. Hiernaast kunt u tijdens of na uw vergadering een break 

houden in onze hippe bar met een drankje en huisgemaakte hapjes of een lekkere bitterbal. 

Uiteraard staat het restaurant ook voor u tot uw beschikking. Hier kunt u genieten van culinaire 

streek gerechten. Onze koks werken met dagverse duurzame producten en houden rekening 

met uw wensen. 

Komt u van ver? Hotel Ruyghe Venne beschikt over 34 kamers waar u heerlijk kunt slapen en 

waar u gewekt wordt door de fluitende vogeltjes. Van een klassieke uitstraling tot landelijk 

modern, alle kamers zijn heerlijk ruim en beschikken over een extra lang bed. 

In deze gids vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden. Voor aanvullende informatie 

of een programma op maat staan wij u graag te woord. 

Hotel Restaurant Ruyghe Venne 

Beilerstraat 24a, 9431 TA Westerbork 

T: 0593-331 444, E: info@ruyghevenne.nl 
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Vergader arrangementen 

 

 
4-uurs arrangement:        € 14,50 per persoon 

 
 1 dagdeel zaalhuur  
 onbeperkt koffie en thee in plenaire zaal 
 pepermuntjes, koekjes, celebrations 
 ijswater 
 schrijfgerei  
 1 flipover 
 beamer en scherm 
 zalenservice 
 Wifi 

 
 
4- uurs arrangement inclusief uitgebreid lunch buffet:   € 28,50 per persoon 

 
 
 
8- uurs arrangement:        € 37,50 per persoon 

 
 2 dagdelen zaalhuur 
 onbeperkt koffie en thee in plenaire zaal 
 pepermuntjes, koekjes, celebrations, 
 ijswater 
 schrijfgerei 
 1 flipover 
 beamer met scherm 
 uitgebreide lunch in buffetvorm 
 zalenservice 
 Wifi 
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12-uurs arrangement:       € 65,00 per persoon 

 
 3 dagdelen zaalhuur 
 onbeperkt koffie en thee in plenaire zaal 
 pepermuntjes, koekjes, celebrations 
 ijswater 
 schrijfgerei 
 1 flipover 
 beamer met scherm 
 uitgebreide lunch in buffetvorm 
 3-gangen keuze diner 
 zalenservice 
 Wifi 

 
 
24-uurs arrangement:       € 128,50 per persoon 

 
 2 dagdelen zaalhuur 
 onbeperkt koffie en thee in plenaire zaal 
 pepermuntjes, koekjes, celebrations 
 ijswater 
 schrijfgerei 
 1 flipover 
 beamer met scherm 
 uitgebreide lunch in buffetvorm 
 3-gangen keuze diner 
 overnachting  
 uitgebreid ontbijtbuffet 
 zalenservice 
 Wifi 

 
 
32-uurs arrangement:        € 152,50 per persoon 

 
 4 dagdelen zaalhuur 
 onbeperkt koffie en thee in plenaire zaal 
 pepermuntjes, koekjes, celebrations 
 ijswater 
 schrijfgerei 
 1 flipover 
 beamer met scherm 
 2 keer een uitgebreide lunch in buffetvorm 
 3-gangen keuze diner 
 overnachting 
 uitgebreid ontbijtbuffet 
 zalenservice 
 Wifi 
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56-uurs arrangement:        € 250,00 per persoon 

 
 6 dagdelen zaalhuur 
 onbeperkt koffie en thee in plenaire zaal 
 pepermuntjes, koekjes, celebrations 
 ijswater 
 schrijfgerei 
 1 flipover 
 beamer met scherm 
 2 keer een uitgebreide lunch in buffetvorm 
 2 keer een 3-gangen keuze diner 
 2 keer een overnachting  
 2 keer een uitgebreid ontbijtbuffet 
 zalenservice 
 Wifi 
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Uitbreiding  
vergader arrangementen 

 

Drentse Krentenwegge bij ontvangst of in de koffiepauze, per snee   € 01,50  

Cake of koek bij ontvangst of in de koffiepauze, per plak    € 0 0,95  

Ontvangst met koffie/thee buffet in de lounge     
 
Koffie, per thermoskan       € 14,00 

 Thee, per thermoskan        € 11,00 

Petit Four bij ontvangst of in de koffiepauze, per stuk    € 02,50  

Petit Four met (bedrijfs-) logo        € 02,75  

Gesorteerd gebak bij ontvangst of in de koffiepauze, per stuk   € 02,50  

Frisdrank in de zaal, per flesje         v.a. € 02,30  

Mineraalwater in de zaal 0,5 liter Sourcy Pure      v.a.  €   4,75 

Warme snack, per stuk         € 04,50 

 Kipsaté met stokbrood 
 Mini pizza 
 Quiche Lorraine 
 Saucijzenbroodje  
 Snack Hawai 
 Broodje warm vlees 

 
Vitaminekick: vers fruit in de zaal, per persoon     € 01,50 

Bittergarnituur         v.a. €   5,00  

Koffie dessert (koffie met huisgemaakte roomboter koekjes, 
bonbons en een glaasje Drentse heidelikeur), per persoon    €   4,75  

Huiswijn tijdens het diner, per glas        v.a. € 03,75  
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Overzicht zalen 

 
 

Reserveringen tot 12 personen worden standaard (naar beschikbaarheid) geplaatst in zaal 

Nagtegaal of Boardroom. Een voorkeur voor een grotere zaal heeft een meerprijs van 

€ 80,00 per dagdeel. 

 

Maximum capaciteit per zaal 

  

     

  Theater Carré U-vorm School / Cabaret Blok 

 Van Drielst (1) 50 40 30 30 40 

 Van Ravenswaay (2) 50 40 30 30 40 

 Drentse Schilders (1+2) 140 64 50 80 64 

 Van Dulmen 94 52 42 55 52 

 Roessingh 38 22 18 20 22 

 Boardroom  - - - - 18 

 Nagtegaal 24 16 12 14 16 
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Afmetingen van de zalen 

 Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Oppervlakte  (m²) 

Van Drielst (1) 

 
8,0 9,5  3,5  76,0  

Van Ravenswaay (2) 

 
8,0 9,5  3,5  76,0  

Drentse Schilders (1+2) 

 
16,0 9,5  3,5  152,0  

Van Dulmen 

 
9,6 13,0  3,0  125,0  

Roessingh 

 
9,0 5,0  2,6  45,0   

Boardroom 

 
9,0 5,0  2,45  45,0  

Nagtegaal 

 
7,0 4,5 2,45 32,0 

 

 

Dagdelen 
Ochtend    08:00 – 12:30 uur 
Middag    13:00 – 17:30 uur 
Avond     18:00 – 23:30 uur 

Zaalhuur 

 

 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Van Drielst (1) 

 
€ 143 € 215 € 258 

Van Ravenswaay (2) 

 
€ 143 € 215 € 258 

Drentse Schilders (1+2) 

 
€ 245 € 368 € 441 

Van Dulmen 

 
€ 229 € 344 € 412 

Roessingh 

 
€ 105 € 158 € 189 

Boardroom 

 
€ 128 € 192 € 230 

Nagtegaal 

 
€ 118 € 177 € 212 
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Audiovisuele apparatuur 

 

Flipover         € 15,00 per dag 

Projectiescherm        € 10,00 per dag 

Whiteboard         € 15,00 per dag  

Katheder         € 12,50 per dag 

Beamer XGA 2000A        € 65,00 per dag 

Beamer in combinatie met laptop      € 95,00 per dag 

Draadloze handmicrofoon       € 45,00 per dag 

Revers microfoon        € 45,00 per dag 

Microfoon met draad        € 15,00 per dag 

Geluidsinstallatie                 Standaard aanwezig 

WiFi          Gratis 

Televisie         € 35,00 per dag 

Fotokopie, per stuk        € 0,25  

Telefoon, per impuls        € 0,34 

Fax per A4         € 1,20 

Fax naar buitenland per A4       € 1,80 

  

 

 

Voor specifieke wensen kunt u contact met ons opnemen; wij informeren u graag over de 

mogelijkheden. 
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Incentives 

 

Combineer uw bijeenkomst met een incentive!  

De unieke combinatie van een zakelijk bijeenkomst met een (buiten) activiteit doet wonderen 

voor de productiviteit. Even ontspannen tussen de bedrijven door kan zeer bevorderend werken 

voor het behalen van het beoogde resultaat.  

Wij zijn u graag van dienst bij het organiseren van een passende activiteit. Door de directe ligging 

aan de bosrand en dankzij de prettige samenwerking met een aantal professionele 

evenementenbureaus zijn wij in staat om een voorstel op maat te maken. Neem gerust contact 

met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Met uw doelstelling, budget en wensen als 

uitgangspunt stellen wij graag een offerte samen. 

 

Enkele suggesties: 

 

Hand– en kruisboogschieten 

Boogschieten is een concentratiesport. Na een gedegen uitleg van de techniek en 

veiligheidsinstructies kan er worden begonnen. Er zijn rechtshandige en linkshandige bogen en 

eenieder wordt persoonlijk begeleidt. Houding en techniek zijn erg belangrijk.  

 

Hole in One 

Hole in One,in de volksmond ook wel short-golf genoemd wordt gespeeld op een 9 kleine holes 

golfbaan. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de 30 en 70 meter. 

Mede hierdoor is Hole in One geschikt voor iedereen; jong, oud, ervaren maar zeker ook voor 

beginners. De baan bevindt zicht tegenover het hotel.  

 

Wijnproeverij 

Onze eigen wijnleverancier laat u op ontspannen wijze kennismaken met een aantal mooie 

wijnen. Er wordt verder praktische informatie gegeven die van pas komt bij het kiezen van wijn 

én het combineren van wijn en spijs. Bij de proeverij wordt stokbrood geserveerd (voor het 

neutraliseren van de smaken). 
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Bier- kaas proeverij 

Een proeverij van echte streekproducten uit Drenthe. Bierbrouwer Maallust uit Veenhuizen  

brouwt met toewijding en passie smaakvolle, authentieke bieren. Bieren met smaak van vroeger. 

Proef de smaak van ambacht en toewijding in de kazen van Kaaslust en bieren van Maallust in 

een proeverij. 

 

Klootschieten 

Klootschieten is zowel een sport als spel. Het komt bij het klootschieten aan op behendigheid, 

spierkracht (snelheid) en wie in die combinatie het verst kan gooien. Klootschieten kan in 

principe het hele jaar door worden beoefend en is snel te leren voor jong en oud.  

 

 

Hierboven hebben wij een aantal mogelijkheden weergegeven, maar uiteraard zijn er nog veel 

meer opties. Onder andere Segway rijden, solex rijden, helikopter dropping een kever rally etc. 

 

Graag informeren wij u over deze en andere mogelijkheden. Bezoek onze website 

www.ruyghevenne.nl voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruyghevenne.nl/
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Lunch suggesties  

 

 

 

Van Dulmen lunchbuffet       € 15,50 per persoon 

(minimaal 10 personen)  
 
Crème soep of rijkelijk gevulde consommé 

*** 
Bakkersmand met wit- en bruinbrood, Drentse ronde broden 
Diverse harde en zachte broodjes, muesli- en krentenbollen 
Roggebrood, knäckebröd en beschuit 

*** 
Gesneden vleessoorten zoals rosbief, achterham, kalfsfricandeau en kiprollade 
Selectie Hollandse kaassoorten 

*** 
Honing en zoetwaren 
Diverse soorten jam 
Roomboter en dieet margarine 

*** 
Rauwkost salade met dressing 
Een dagelijks wisselend tussengerecht 
Etagère met divers handfruit 
Wisselend dessert  

*** 

Koffie, thee, melk en karnemelk, ijswater, jus d’orange en multi-vruchten 

 

Werklunch         € 15,50 per persoon 
 
(uitsluitend in vergaderzaal geserveerd) 

Kopje crème soep of rijkelijk gevulde consommé 
Sandwiches 
Warm item 
Etagère met divers handfruit 

*** 
Koffie, thee, melk en karnemelk, ijswater, jus d’orange en multi-vruchten 
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Diner suggesties 

 
 

Voor het diner hebben wij een aantal gerechten geselecteerd waaruit u uw eigen 3-gangen 
keuzemenu kunt samenstellen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met dieet wensen.   

Naast deze standaard suggesties kunnen wij uiteraard een menu samenstellen dat aan speciale 
wensen voldoet.  

Voorgerechten en soepen worden geserveerd met ovenvers brood en gezouten boter. 

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met één seizoen groente, gebakken aardappelen en salade.  
U kunt de garnituren onbeperkt bijbestellen. 

 

Soep – hoofdgerecht – dessert       € 25,00 per persoon 

Voorgerecht – hoofdgerecht – dessert      € 25,00 per persoon 

Koffie of thee met lekkernijen en een glaasje heidelikeur:   € 4,75 per persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

Buffet suggesties 

 
 

Uit onze buffetten heeft u een ruime keuze uit allerlei uitgebreide schotels. In overleg kunnen wij 
de soep en/of het voorgerecht aan tafel uitserveren. 

 

Standaard buffet         € 19,50 per persoon 

Buffet de Luxe          € 24,50 per persoon 

Buffet Excellent         € 29,50 per persoon 
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Buffet Standaard          € 19,50 per persoon 
 
 Vanaf ca. 20 volwassenen 

 
Starter 

• Soep naar keuze 
 
Koud buffet 

• Huzarenvlees salade 
• Haring met rode ui 
• Ardenner ham met meloen 
• Komkommer salade 
• Ardenner paté 
 
Diversen 

• Stokbrood 
• Boter en kruidenboter 
• Dressings en sauzen 

 
Warm buffet 

• Kip met saté saus 
• Gebakken schnitzel met Stroganoff saus 
• Stoofschotel van gemengde vissoorten met witte wijnsaus 
• Ambachtelijk gebraden rollade in jus 
 
• Roerbak van rijst 
• Gebakken aardappelen 
• Frites met mayonaise 
• Gemengde warme groenten 
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Buffet De Luxe          € 24,50 per persoon 
 
Vanaf ca. 20 volwassenen 

  
Starter 

• Soep naar keuze 

 

Koud buffet 

• Aardappel salade 
• Gerookte zalm 
• Gerookte kalkoen met waldorf salade 
• Komkommer salade 
• Runder carpaccio 
• Diverse soorten paté  

 

Diversen 

• Breekbrood 
• Gezouten boter en tapenade 
• Dressings en sauzen 

 

Warm buffet 

• Varkenshaas met champignonsaus 
• Kabeljauw met saffraansaus 
• Kip met kerrie saus, ananas en paprika 
• Huisgemaakte rundvlees stoofpot 

• Roerbak van rijst 
• Aardappel gratin 
• Frites met mayonaise 
• Groente quiche 
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Buffet Excellent        € 29,50 per persoon   
 
Vanaf ca. 20 volwassenen 

 
Starter 

• Soep naar keuze 

 
Koud buffet 

• Kip kerrie salade 
• Gerookte hele zalmforel 
• Noorse garnalen in cocktail saus 
• Drents nagelhout met gemarineerde ananas 
• Gemengde salade 
• Lamsham met zoet zuur van prei 
• Vlinder pasta met olijven en zongedroogde tomaat 

 
Diversen 

• Forcaccia 
• Gezouten boter en tapenade 
• Dressings en sauzen 

 
Warm buffet 

• Ossenhaaspuntjes met rode wijnsaus 
• Zalmfilet met witte wijnsaus 
• Victoriabaars met Hollandaise saus 
• Varkenshaas met champignons, spek en ui 
• Beenham met honing mosterdsaus 
• Hoenderfilet met abrikozensaus 

• Roerbak van rijst 
• Kriel aardappelen in room en knoflook 
• Frites met mayonaise 
• Ratatouille 
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Mogelijkheden voor het dessert 

Dessert Ruyhge Venne; Proeverij van vier desserts op bord geserveerd   € 7,50 p.p. 

Dame Blanche; 3 bolletjes vanille ijs met warme chocoladesaus    € 5,75 p.p. 

Huisgemaakt bavarois; met sorbet ijs en slagroom      € 5,75  p.p. 

  

Dessert buffet          € 12,50 p.p. 

• Slagroom soesjes 
• Huisgemaakte vruchten bavarois 
• Vers fruit 
• Diverse soorten ijs 
• Chocolade fontein met fruit en marshmallows 
• Chocolade mousse 
• Parfait van het seizoen 
• Slagroom 
• Diverse soorten ijs 

  

Een dessertbuffet kan naar wens worden uitgebreid met 3 kaassoorten à € 2,95 p.p. extra. 
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Bittergarnituur suggesties 
 
 

Bittergarnituur standaard        € 5,00 per persoon 

Koud 

Blokje jonge kaas met augurk en zilverui 
Gevulde eieren 
Meloen met Ardennerham 
Haring op roggebrood met gesnipperd uitje 
Crostini met mousse van gerookte kipfilet 
Gerookte zalmtartaar in krokant bakje 

Warm 

Assortiment van onder andere bitterbal, gehaktbal en kaas krokantje 

 

Bittergarnituur luxe        € 7,50 per persoon 

Koud 

Canapés met gerookte zalm en dille dressing, brie met honing, carpaccio met pesto 
Amuseglas met gerookte kalkoenfilet met bleekselderij en crème fraîche 
Schoteltje met geplisseerd cherrytomaatje op geraspte Parmezaanse kaas 

Warm 

Assortiment bestaande uit mini saucijzen broodje, mini quiche, mini loempia, gevuld 
korstdeeghapje 

 

Bovenstaande bittergarnituren zijn te reserveren vanaf 10 personen 

en bestaan uit 3 koude en 2 warme hapjes per persoon. 
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Amuse hapjes         € 2,25 per hapje 

Te reserveren vanaf 10 personen & minimaal 5 hapjes per soort.  

  
Verschillende kleine gerechten geserveerd op een lepeltje of een schoteltje 

Koud 

Huisgemaakte rolleau van gerookte zalmfilet met kruidenkaas 
Carpaccio van rode biet met gerookte eendenborst 
Truffel van geitenkaas met honing dressing 
Wrap gevuld met gegrilde kip, pesto en rucola 
Tartaar van gerookte forelfilet met dille crème fraîche 

Warm 

Espresso soepje van kreeft of bospaddestoelen 
Spies van kipfilet met pindasaus 
Gegrilde rode mul op ratatouille 
Huisgemaakte kroket van Orvelter kruidenkaas 
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Hotel kamers 

 
 

Hotel Restaurant Ruyghe Venne heeft verdeeld in verschillende categorieën:  

Superior kamers en Luxe kamers. 

 

Superior kamer 

De ruime Superior kamers bieden optimaal comfort dankzij diverse extra’s. De luxe open 
badkamer heeft een spa whirlpool met separate douchecabine en een dubbele wastafel. Verder 
is de Superior kamer uitgerust met bureau, gratis Wifi, zithoek, televisie met radio en klok, 
bureau, minibar, telefoon en safe.  

 

Luxe kamer 
De Luxe kamer is comfortabel ingericht en voorzien van televisie met radio en klok, telefoon en 
safe. Alle Luxe kamers hebben een bureau met gratis Wifi, zithoek, minibar en een badkamer 
met douche/bad, en toilet. 

 

De Superior Terras kamers en Luxe Terras kamers gesitueerd op de begane grond beschikken 
over een privé terras, de Superior en Luxe kamers op de eerste etage (per lift bereikbaar) 
hebben een Frans balkon.  
 
 

 

Kamertarieven 

Voor actuele kamertarieven kunt u onze eigen website raadplegen; www.ruyghevenne.nl of 
telefonisch contact met ons opnemen. 

Alle kamerprijzen zijn inclusief service en BTW, exclusief ontbijtbuffet à € 12,50 per persoon en 
milieu & verblijfsbelasting à € 2,20 per persoon per nacht. 

 

 

 

 

http://www.ruyghevenne.nl/
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Routebeschrijving 
 

 

Hotel Restaurant Ruyghe Venne ligt in een bosrijke omgeving, op minder dan 10 minuten rijden van 
de A28. Zowel met het openbaar vervoer als met de auto is het hotel goed bereikbaar. Uw auto 
parkeert u gratis op de ruime parkeerplaats. 

 

Vanuit de richting Zwolle/Assen (A28) 

 volg de A28/E232 richting Beilen 

 Neem afslag Beilen (nummer 30) en volg vervolgens de borden Westerbork 

 Na ± 8 km vindt u Hotel Restaurant Ruyghe Venne aan de linkerkant 
 

Vanuit de richting Emmen/Drachten  

 volg de N31 (Drachten - Emmen) tot de afslag Westerbork 

 volg de borden Westerbork en vervolgens de borden richting Beilen 

 ± 1 km buiten de plaats Westerbork vindt u Hotel Restaurant Ruyghe Venne 
 aan de rechterkant 

Openbaar vervoer 

 Met de trein naar NS station Beilen. 

 U bereikt het hotel vervolgens per bus (lijn 22, bushalte voor het hotel) of per (trein)taxi.  
 

 

 


