
Team Renne 
heet u van harte welkom voor:

 Duurzame, originele relatie- en kerstpakketten
 Feestelijke gelegenheden / personeelsfeesten
 Groepsexcursies rond windenergie en natuur
 Zakelijke bijeenkomsten / vergaderarrangementen
 Bezoek aan de boerderijwinkel
 Windmoleninformatiecentrum

Waar vanuit een duurzame gedachte, 
ontspanning, beleving en 

genieten van (h)eerlijk eten en drinken 
samenkomen.

Wij ontmoeten u graag en heten u van harte welkom.
Het team van Renne staat voor u klaar!

Renne
Domineesweg 11, 8308 PG Nagele, tel. 0527 681458
Website www.rennestreekproducten.nl
 www.11beaufort.nl
 www.kluishof.nl
E-mail   info@rennestreekproducten.nl
 info@11beaufort.nl
 kluishof@solcon.nl

Openingstijden
Maandag tot vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag: 08.30 tot 17.30 uur
Buiten openingstijden op afspraak.

Routebeschrijving

Kampen

Emmeloord

Urk

Lelystad

Nagele

A6

N352

U vindt Renne via de A6, 
afslag Nagele/Urk.

Richting Urk, tweede 
boerderij links.

Renne



In de boerderijwinkel van Frans en Irma Renne kunt u 
streekproducten kopen die vrijwel allemaal afkomstig 
zijn van eigen boerderij of collega-boerderijen uit de 
regio! Van (h)eerlijk vlees tot ambachtelijk ijs, bij Renne 
weet u wat u eet!

‘Puur genieten van lekkernijen uit de streek 
is plezier beleven aan de natuur’

Dat is de filosofie van Renne Streekproducten in Nagele. 
De tijd nemen om te kijken, ruiken en proeven van 
oorspronkelijke producten rechtstreeks van het land. 

Precies weten waar uw maaltijd vandaan komt en 
ontdekken dat gezond ook erg lekker en gemakkelijk is. 

Het credo van ons is niet voor niets: weet wat je eet!

Beleef de kracht van windturbines bij 11BEAUFORT. 
Dé plek om op interactieve wijze meer te weten te 
komen over windturbines en duurzame energie in het 
algemeen. Kom te weten hoe een windturbine werkt, 
wat het nut ervan is en hoeveel geluid een windturbine 
maakt. Maar ook het belang van groene, duurzame 
energie en nog veel meer interessante 
wetens waardigheden, ontdek je bij 11BEAUFORT.

WIND EXPERIENCE
Windturbines van dichtbi j  ervaren?
Met een rondleiding en op een interactieve manier kom 
je alles te weten over windenergie, duurzame energie en 
Windpark Noordoostpolder.

KRACHTPATSERS
Ben jij een krachtpatser en bestand tegen windkracht 6?
Word samen met je vriendjes, vriendinnetjes of 
klasgenootjes expert in windenergie.
In het experience center beleef je op een interactieve 
manier hoe een windturbine werkt, hoe de wind voelt of 
hoe je zelf energie kunt opwekken.

De Kluishof is de perfecte locatie voor iedere 
feestelijke gelegenheid, dagtocht, workshop of 
vergadering. Of u het nu klein wilt houden of groots 
uit wilt pakken, bij De Kluishof is alles mogelijk. 

De Kluishof  is niet alleen voorzien van zakelijke 
gemakken, maar is ook uitermate geschikt voor 
gezinnen. Zo is er een luchttrampoline en zijn er 
spelelementen voor de kinderen. En niet te vergeten 
onze enige echte overdekte Zuid-Afrikaanse Braai op 
houtskool, de (h)eerlijke boerenlunch en onze warm 
& koud buffetten waarbij duurzaamheid en aandacht 
voor het dierwelzijn hoog in het vaandel staan. 

ARRANGEMENTEN
Welke vorm van vergaderen en buffet u ook kiest, wij 
maken voor u graag een offerte op maat. Wij adviseren 
u graag en bieden u van harte een passend voorstel.
 Bruiloft / feest   Vergaderen
 Workshops  Braai
 Kinderfeestjes   Terras


