
De Boer Op® 

Herstel Hotel 
 

 

 
   
 

gezond werk, gezond leven 

Natuurlijk woonplezier        > 

 
 
Een uniek interieur                       > 

 
 
Gezonde voeding uit eigen Keuken   > 

 
 
Met aandacht voor onze gasten      > 

 

Wanneer je werkzaamheden verricht op een van 
onze De Boer Op locaties is het mogelijk om 
hierbij gebruik te maken van een Herstel Hotel. Wij 
plaatsen deze woonhuisjes op wielen op het 
boerenbedrijf waar jij gaat werken.  
 
We hebben goed nagedacht over een efficiënte 
indeling dat gedurende het verblijf op de 
zorgboerderij voldoende comfort en gemak biedt. 
Het zal onze gasten werkelijk aan niets ontbreken. 
Ervaar zelf hoe plezierig het is om op slechts 8m2 
alles te hebben dat een mens nodig heeft. Laat je 
meevoeren naar het prachtige boeren achterland; 
onze basis. 
 
Het Herstel Hotel is voorzien van een keuken met 
toebehoren, een ruim bed, kledingkasten, 
linnengoed en een tafel met zitbanken. Er is 
literatuur en documentatie aanwezig dat inspireert 
tijdens jouw De Boer Op verblijf. Het nodige 
tuingereedschap, een overall, laarzen en klompen 
staan voor je klaar. Je kunt direct aan het werk! 
  
Dit unieke verblijf is te huur vanaf € 45,00 per dag. 
Gecombineerd met een De Boer Op overeenkomst of 
lidmaatschap gelden andere tarieven. Informeer daarom naar 
onze voorwaarden bij particulier of bedrijfsmatig gebruik. 
 
Gebruik van het Herstel Hotel is bedoeld voor: 
 
-  mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn 
-  familie/vrienden van bewoners van de boerderij 
-  personen met een burn out 
-  vrijwilligers die willen helpen bij de zorgboer 
-  boeren en boerinnen in het kader van uitwisseling 
-  bedrijven met een De Boer Op overeenkomst 
-  cliënten vanuit onze samenwerking met de GGZ 
-  leden van De Boer Op 
 
 
Er is altijd genoeg mooi werk te doen: 
tuinbouw:  teelt van groenten, kruiden en bloemen. 
fruitteelt:  appels, peren, bessen, pruimen en druiven. 
veehouderij: verzorging melkkoeien, kalfjes, schapen, 
geiten, kippen, ganzen en paarden. 
zuivelmakerij: het maken van melk, yoghurt, kwark, 
slagroom, roomboter en kaas. 
techniek: onderhoud aan boerderij, stal, schuur bestrating, 
hekken, machines en materieel. 
landschapsbeheer: onderhoud aan bomen, hagen, 
windsingels, slootkanten, vogelnestkasten en wandelpaden. 
streek producten: oogst en ambachtelijke 
verwerking van producten en het vervoer naar winkels en 
restaurants in de regio. 
 
 
Informeer naar de mogelijkheden voor 
werk en verblijf bij de boer. Wij bieden u een 
offerte op maat. 
 
 
 
contactpersoon:     bas van nieuwburg 
telefoon:   06 – 23 99 64 64 
e-mail:    info@deboerop.eu 
website:   www.deboerop.eu 


