
Blauwe bessen worden ook de snoepjes uit de  
natuur genoemd. En nu kun jij deze snoepjes zelf 
komen plukken! Aan de rand van Haelen, bij het  
bos met de vogels als achtergrondmuziek. Een leuk 
uitje voor het hele gezin. Wij heten jullie van harte 
welkom!

Kom zelf 
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Niet alleen mooi en lekker, maar vooral gezond! 
De blauwe bes is de Prinses van de Bessen. Zij 
heeft dit te danken aan haar bijzondere eigen-
schappen. De blauwe bes bevat niet alleen veel 
vitamine A, B en mineralen: ijzer en magnesium, 
maar ook veel anti-oxidanten die ontstekings-
remmend en cholesterolverlagend werken.

Wil jij komen plukken?
Meld je bij de zelfplukbalie voor een 
entreebewijs en een emmer. Hierna kun  
je zelf gaan plukken en vul jij je emmer  
met de lekkerste bessen. Stiekem een  
besje proeven mag natuurlijk ook.

Op ons tijdelijk terras kun je genieten 
van heerlijk blauwe bessen sap, een  
glas fris fruitwater of een andere  
lekkernij! Laat je verrassen!

De zelfplukperiode zal zijn in juli en 
augustus, houdt onze website of  
facebookpagina in de gaten voor  
meer nieuws hierover!

Je kunt je ook aanmelden voor onze  
nieuwsbrief; je ontvangt dan automatisch 
bericht over de start van ons blauwe  
bessenseizoen en de zelfplukperiode.



 

 

 

 Zelfpluk Criens Blauwe Bessen.  
 
Voor een gezellige plukmiddag of -ochtend meld jij je bij de 
zelfplukbalie.  
Hier haal je een entreebewijs en een (leen)emmer/bakje  
Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding 
van een volwassene.  
Eigen emmers op de plantage zijn niet toegestaan.  
Iedereen die de plantage betreedt, moet wel in het bezit zijn van een 
emmer. Ook als je een kind begeleidt. Kinderen ontvangen een klein 
plukbakje.  
Gelieve de instructies van het personeel te volgen bij deelname 
zelfpluk.  
We kunnen controleren in de plantage. Houd het entreebewijs dus 
bij je. Wij nemen geen bessen terug.  
Tussentijds wegen mag natuurlijk altijd.  
De zelfplukprijs is €4.50  
Minimale afname is 2 kilo voor een volwassene, voor kinderen jonger 
dan 14 jaar 500 gram.  
Tevens ook zelfpluk van aardbeien mogelijk, ook te combineren met 
de pluk van blauwe bessen.  
Bv 1 kilo bessen en 1 kilo aardbeien.  
 
Klaar met het plukken van onze vitaminebommetjes?  
Kom met je gevulde emmer naar de zelfplukbalie.  
Daar wegen we de ‘vangst’ en wordt deze afgerekend.  
Hierna kunt u nog even nagenieten op ons terras onder het genot 
van een kop koffie en wat lekkers!  
 
Openingstijden:  
Iedere maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 mits 
de weersomstandigheden goed zijn.  
Bij regen of andere slechte weersomstandigheden geen zelfpluk! 
Dit wordt dan vermeld op de website. 


