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Geachte mevrouw, mijnheer,  
 
 
 
Hartelijk dank voor de door u getoonde interesse in onze groepsaccommodatie. 
 
Recreatieboerderij Te Boomsgoed ligt in de Achterhoek op 4 km afstand van Doetinchem en  
’s Heerenberg en op 10 km van de stad Emmerich. Omgeven door heuvellandschap, uitgestrekte bossen en 
een schoon recreatiemeer met prachtig strand en allerlei voorzieningen. In de omgeving zijn veel 
bezienswaardigheden; er is een ruime keuze uit fiets-, wandel of paardrijdroutes. 
 
De prijzen voor de groepsaccommodaties zijn als volgt: 
   
Prijzen per persoon, per nacht, excl. toeristenbelasting en milieuheffing *) 
/ minimaal 2 overnachtingen en 20 personen 
Volpension kinderen t/m 12 jaar € 32,35  
Volpension volwassenen € 36,50  
Halfpension kinderen t/m 12 jaar € 25,65  
Halfpension volwassenen € 29,25  
Zelfverzorging € 14,90  
Logies en ontbijt € 22,10  
    
*) het tarief toeristenbelasting bedraagt € 1.25 p.p.p.n    
*) milieuheffing: € 0,70 p.p.p.n    

• Warm / koud buffet vanaf € 29,00  
• Koud buffet vanaf € 23,50  
• Barbecue € 19,50  
• Brunch vanaf € 15,00  
• Lunch vanaf € 11,00  
• Diner vanaf € 19,00  
• Consumpties vanaf € 2,20  
• Koffie/thee € 2,50  
• Koffie met gebak € 6,25  
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Indien u dit wenst verzorgt Te Boomsgoed voor u een compleet programma aan activiteiten. 
Hieronder treft u enkele suggesties.    
    
Activiteiten    

• Midgetgolf  € 3,50 (per persoon) 
• Speeltuin   Gratis  
• Tafeltennis / voetbalspel   Gratis  
• Klootschieten per groep van 5 personen  € 25,00  
• Zeskamp (per groep)  € 35,00  
• Als alternatief bij slecht weer: diverse Oudhollandse spelen  € 7,50 (per persoon) 
• Paardrijden  (per uur) € 25,00 (per persoon) 
• Ringsteken te paard  € 7,50 (per persoon) 
• Hooivorkdarten  € 7,50 (per persoon) 
• Boerengolf  € 8,00 (per persoon) 
• Outdooractiviteiten         prijs op aanvraag 
• Kabelwaterskibaan         prijs op aanvraag 

 
Uiteraard kan het programma geheel aangepast worden aan uw eigen wensen en zijn vele combinaties 
mogelijk. U kunt ook zelf uw programma verzorgen. Hierbij kunt u gebruik maken van diverse voorzieningen 
op ons terrein en staat het sportveld tot uw beschikking.  
 
Misschien heeft u zelf nog ideeën, wij organiseren dit graag voor u. 
    
Verblijf van uw paarden    

• Huur paardenbox per dag, excl. hooi en hardvoer € 8,50  
• Weidegang per dag € 8,50  

 
Voor de toegang tot het Bergherbos is een dagvergunning nodig. Deze kost normaliter € 10,00 per paard per 
dag. Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze accommodatie, zodat u een beeld krijgt van hetgeen 
wij u kunnen bieden. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Luc en Silvia Dellemann. 


