
ROUTE

Maak kennis met 
onze locaties.!

BPC



BUITENPOORT CATERING
Al bijna 35 jaar vormen we met ons 
team een hechte familie en zijn we 
volledig op elkaar ingespeeld.
Buitenpoort Catering organiseert en 
verzorgt uw feest, huwelijk, diner, 
personeelsfeest, receptie en al het 
andere mogelijke waarvoor u een 
cateraar zoekt. Als cateraar beschik-
ken wij ook over locaties in eigen be-
heer. Een aantal van deze locaties zijn 
geopend voor lunch, koffie en borrel.

ROUTE BPC
De locaties van Route BPC zijn stuk 
voor stuk uniek en ze zijn allemaal 
geopend voor een heerlijke lunch, 
kop koffie met gebak of een gezellige 
borrel. Je kunt de locaties bereiken te 
voet, fietsend, hardlopend of met de 
auto. Iedere locatie biedt iets anders, 
zoals bossen, parken, musea, een 
fort, een kasteel, veel mooie land-
schappen en zijn ook nog eens leuk 
voor kinderen. 

Aan de symbolen bij de locaties kunt 
je precies zien wat er allemaal mo-
gelijk is. Er zijn leuke fietsroutes in de 
omgeving en als je van fietsen houdt 
dan kun je zelfs van locatie naar loca-
tie fietsen. Kortom, een leuk uitje met 
familie, vrienden, collega’s of alleen. 
En natuurlijk niet alleen op de fiets.

LET OP: De openingstijden verschil-
len per locatie. Wij raden je aan van te 
voren de openingstijden te checken. 

CONTACT
0481 45 11 20
Info@buitenpoort.nl 
WWW.BUITENPOORT.NL

 

WE STELLEN ONS GRAAG 
EVEN VOOR. Volg me..



DE WESTERBOUWING
OOSTERBEEK

T-HUIS 
PRESIKHAAF

ORANJERIE PETIT CAFE 
DIEREN

KASTEEL
DOORNENBURG



LUNCH

KOFFIE / THEE

BORREL

TE RESERVEREN VOOR 
FEESTEN EN PARTIJEN

ONTSPANNEN SFEER

BEREIKBAAR MET 
DE AUTO 
(SOMS STUKJE LOPEN)

MUSEUM EN 
RONDLEIDING

WAANZINNIG UITZICHT

BOS OF PARK

ROLSTOEL
VRIENDELIJK

LEUK 
GEZINSUITJE

FIETSROUTES

WANDELROUTES

HARDLOOPROUTES

TERRAS AANWEZIG

OMGEVING MET 
DIEREN

Start Tour BPC..!



Leuk dat je me bent gevolgd op de 
Fiets. je bevindt je nu op De Wester-
bouwing in Oosterbeek. Een unieke 
locatie met een waanzinnig uitzicht 
over de Rijn. Vanaf het ruime terras kijk 
je naar Nijmegen, Driel, Schuytgraaf en 
Arnhem. 

De Westerbouwing ligt pal naast het 
bos van de gemeente Renkum. Een 
ideale plek om na een mooie fietstocht 
of een stevige wandeling lekker te 
lunchen, een kop koffie te drinken of 
met vrienden en familie te borrelen. 

FEESTLOCATIE
De Westerbouwing is alleen op zondag 
geopend voor lunch. Andere dagen 
is De Westerbouwing geopend op         

reservering. Voor meer informatie over 
feesten en partijen zie de website.

OPENINGSTIJDEN
De Westerbouwing is in de zomer geo-
pend op zondag van 10.00 tot 18.00 
uur en in de winter van 10.00 tot 17.00 
uur.

CONTACT 
Westerbouwing 1
6862 VV Oosterbeek

0481 - 45 11 20 
info@westerbouwing.nl
WESTERBOUWING.NL

 

DE WESTERBOUWING
OOSTERBEEK

Er is meer.. Je kunt me nu 
volgen naar Presikhaaf...



Daar zijn we dan! Na een leuke tocht 
van een half uur met de fiets zijn we 
aangekomen bij het T-Huis in Park-
Presikhaaf en is het tijd voor een lekker 
kopje koffie. Dit bijzondere gebouw 
was het voormalig stationshalletje van 
Centraal Station Arnhem. Je kunt hier 
trouwens ook heerlijk lunchen en in 
combinatie met de stadsboerderij is het 
een leuk gezinsuitje. 

SOCIALE ONDERNEMING 
Het T-HUIS is een sociale onderneming 
waar mensen met een arbeidshandicap 
de fijne kneepjes van het horeca vak 
leren. 

FEESTLOCATIE 
Het T-HUIS is ook geopend voor kleine

feestjes of borrels. Voor meer informa-
tie verwijzen wij je graag door naar de 
website van het T-HUIS.

OPENINGSTIJDEN
Het T-HUIS is in de zomer geopend van 
woensdag tot zondag van 10.30 tot 
18.00 uur en in de winter van 10.30 tot 
17.00 uur.

CONTACT 
Laan van Presikhaaf 3 
6826 HA Arnhem 
026 362 2392 
info@t-huisarnhem.nl  
WWW.T-HUISARNHEM.NL 

T-HUIS 
PRESIKHAAF

Naar de volgende 
locatie...



ORANJERIE PETIT CAFE 
DIEREN

Na een rit van 50 minuten fietsen zijn 
we aangekomen bij de Oranjerie 
Petit Café in Dieren een gezellige 
ontmoetingsplek, waar je na een kleine 
wandeling in het Carolina Park of een 
mooie fietstocht heerlijk kunt lunchen 
of een drankje kunt nuttigen.

SOCIALE ONDERNEMING 
De Oranjerie Petit Café is een 
sociale onderneming waar mensen 
met een arbeidshandicap de fijne 
kneepjes van het horecavak leren.

FEESTLOCATIE 
De Oranjerie is ook geopend voor 
kleine feestjes of borrels. Voor meer 
informatie verwijzen wij je graag door 
naar de website van De Oranjerie 
Petit Café.

OPENINGSTIJDEN
De Oranjerie Petit Cafe is geopend 
van woensdag tot en met zondag van 
10.30 tot 18.00 uur.

CONTACT 
Hogestraat 9a 
6953 AN Dieren 

0313 450 239 
info@oranjeriepetitcafe.nl 
WWW.ORANJERIEPETITCAFE.NL 

Ik neem je nu mee 
naar Doornenburg...



Na iets langer dan 1,5 uur fietsen, 
waarvan het laatste stukje met de 
pont, zijn we aangekomen bij Kasteel 
Doornenburg. Een echt familiekasteel 
waar je heerlijk een dagje met de 
familie en kinderen kan vertoeven. 
Naast lekker eten en drinken zijn er in 
de directe omgeving volop activiteiten 
zoals een speeltuin en prachtige 
wandel- en fietsroutes. En wil je het 
Kasteel wat beter leren kennen dan zijn 
rondleidingen voor jong en oud  ook 
mogelijk.

FEESTLOCATIE
Kasteel Doornenburg is een unieke 
locatie voor een zakelijk evenement en 
particuliere feesten en partijen of een 
trouwfeest. Voor meer informatie 
verwijzen wij je graag door. 

naar onze website BUITENPOORT.NL.
Wil je meer informatie over het Kasteel 
of de rondleidingen ga dan naar 
KASTEELDOORNENBURG.NL.

OPENINGSTIJDEN 
voor de actuele openingstijden check 
de website van Kasteel Doornenburg 

CONTACT
Kerkstraat 27
6686 BS Doornenburg
06 22 850 331
WWW.KASTEELDOORNENBURG.NL

Nog een klein ritje naar 
wat extra informatie..

KASTEEL
DOORNENBURG



Maak kennis met de 
speciale routekaart. 
Vraag naar de route-stempelkaart bij 
een van onze medewerkers en ver-
zamel een stempel bij alle locaties. Is 
je kaart vol dan ontvang je op vertoon 
van een volle kaart een kop koffie 
met gebak gratis, op een locatie naar 
keuze. 

DE LOCATIES ZIJN OOK 
LEUK OM EEN BEZOEKJE 
TE GEVEN MET DE AUTO 
OF WANDELEND..  

Download Route BPC op 
buitenpoort.nl/routeBPC

Kom voor een his-
torische rondleiding naar 
Kasteel Doornenburg. 
Leuk voor het hele gezin!

TIPS DIE DEZE ROUTE NOG 
LEUKER MAKEN..!

        Volg ons op Social 
Media en Post je foto’s 
met #routeBPC



JE KUNT EEN ORGINELE VERSIE VAN DIT BOEKJE 
GRATIS MEENEMEN BIJ EEN VAN DE LOCATIES. 


