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CATERING EN ACTIVITEITEN
bij Groepsaccommodatie SuyderZee

Hartelijk dank voor uw interesse in groepsaccommodatie SuyderZee van De Strandhoeve. Graag
informeren we u over de brede mogelijkheden die De Strandhoeve uw groepsuitje nog meer kan
bieden. In dit document staan deze opties uitgebreid omschreven.

Activiteiten, workshops en uitjes
U kijkt er al even naar uit. Gezellig bijkletsen met elkaar en samen de omgeving verkennen. Bent u
op zoek naar een leuk uitje voor uw groep? De Strandhoeve heeft een divers aanbod aan activiteiten
voor u in petto. De natuur in of de stadjes in de omgeving ontdekken en ondertussen diverse
opdrachten doen. Op het land of per kano de natuur in. Actief, recreatief of volgt u liever een
creatieve workshop? De mogelijkheden zijn eindeloos.

Catering en volledig verzorgd
Onze accommodaties beschikken over een volledig ingerichte keuken die van alle gemakken is
voorzien. Maar we kunnen ons voorstellen dat u vooral wilt genieten van elkaars gezelschap. Om
het u gemakkelijk te maken kunt u bij groepsaccommodatie SuyderZee gebruik maken van diverse
mogelijkheden op het gebied van catering, van een goed gevulde bar tot volledig verzorgd buffet.

Inhoud
–

–
–

–

Catering
– Koffie & thee arrangement
– Bier, wijn, gedistilleerd en frisdranken
– Ontbijt & Lunch
– Barbecues
– Pizza Party
– Dinerbuffetten
Prijslijst Catering
Activiteiten
– Ongedwongen gezellig
– Thema-programma's – bekend van...
– Voor de avonturiers!
– Creatieve workshops
– Er op uit!
Prijslijst Activiteiten
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Cateringmogelijkheden Groepsaccommodatie SuyderZee
De Strandhoeve biedt op Groepsaccommodatie SuyderZee een aantal smakelijke cateringmogelijkheden voor ontbijt, lunch en diner. Hieronder staan de verschillende gerechten en buffetten
op rij. Het is natuurlijk altijd mogelijk om uw buffet op maat samen te stellen. Graag bespreken we
uw wensen aan de hand van deze offerte.
Zelfverzorging, Catering of Volledig verzorgd?
De onderstaande gerechten en buffetten en de prijslijst is gebaseerd op catering. Bij catering
worden de gerechten op de afgesproken tijden (warm) aangeleverd. Het servies en de afwas
verzorgd u zelf; de accommodatie is uiteraard voorzien van professionele vaatwasser en een
uitgebreid servies.
Liever niet afwassen maar volledig verzorgd? Boek bij uw ontbijt, lunch of diner onze afwasservice.
De Strandhoeve verzorgt dan ook het servies en neemt al het vuile goed weer mee. U heeft er geen
omkijken naar!
Natuurlijk behoort zelf koken ook tot de mogelijkheden. Vraag dan naar onze boodschappenlijsten,
eventueel compleet met recept, voor u verblijf op basis van zelfverzorging.
Dieetwensen en allergieën
Met speciale dieetwensen en/of allergieën houden wij graag rekening. Geef deze tijdig aan ons door
en onze keuken bereid indien nodig een gerecht op maat.
Kinderen
Kinderen tot en met drie jaar worden bij ontbijt, lunch en diner niet meegerekend.
Bij kinderen van vier tot en met 10 jaar wordt 50% in rekening gebracht.
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Koffie & thee – arrangement
Gezellig samen koffiedrinken en theeleuten; dat is misschien wel de bekendste basis onder een
geslaagd groepsuitje. In groepsaccommodatie SuyderZee is dit natuurlijk niet anders.
Voor een vast bedrag per persoon verzorgt De Strandhoeve onbeperkt koffie en thee tijdens uw
verblijf. Hierbij staat de lokale bakkersspecialiteit Blokzijler Brok op de ontvangstdag voor u klaar.
Natuurlijk kunt u het arrangement ook uitbreiden met gemengd gebak.

Bier, wijn, gedistilleerd en frisdranken
Beide woonkamers van de groepsaccommodatie zijn uitgerust
met een gezellige bar. In het deel NieuwLand kan deze bar op
verzoek worden voorzien met een kleine tapinstallatie geschikt
voor 6 liter fusten. Het deel OudLand is standaard voorzien van
grote tapinstallatie, geschikt voor 20 liter fusten.
Naast de tapinstallatie zijn beide bars voorzien van een
drankenkoelkast. Deze koelkast mag gebruikt worden voor uw
eigen dranken, of u kunt gebruik maken van het drankenassortiment van De Strandhoeve.
In het laatste geval wordt de koelkast voor u gevuld en wordt
het gebruik na afloop van het weekend geteld en doorberekend.

Standaardassortiment
Frisdranken
– In 1 en 1½ liter fles

Coca Cola
Coca Cola Light
Fanta Sinas
Appelsap
Sinaasappelsap
Chaudfontaine Sparkling

Pils/Bieren
– Fust 20 liter (OudLand)
– Fust 6 liter (NieuwLand)

Jupiler
Hertog Jan

Wijnen
– In 75 cl fles

RiddleCreek, Shiraz
RiddleCreek, Semillon Chardonnay
RiddleCreek, Rosé
Bereich Bernkastel, Rivaner, Mosel

Gedistilleerd
– In 1 liter fles

Rood
Droog wit
Rosé
Zoet wit

Berenburg
Jenever
Bessenjenever
Afrekening gaat op basis van hele flessen en fusten. Op aanvraag zijn andere frisdranken,
gedistilleerde dranken en speciaalbieren (zoals witbier, bokbier, etc) mogelijk.
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Ontbijt & lunch
Heerlijk ontbijten met warm afgebakken broodjes, kaas van de nabijgelegen kaasboerderij,
slagersvleeswaren en verse zuivel? Of breidt u de lunchtafel uit met een kop soep of kroket?
Basis
De Strandhoeve biedt een basisbroodmaaltijd voor zowel ontbijt als lunch met daarin:
– Warm afgebakken bolletjes
– Diverse broodsoorten
– Kaas & vleeswaren
– Roomboter & Zoetigheden
– Melk & karnemelk
Uitbreidingen
U kunt naar wens de maaltijd uitbreiden met:
– Boerenyoghurt en vruchtenyoghurt met ontbijtgranen
– Vers geperst sinaasappelsap
– Vers gekookt ei
– Zacht wit broodje met knakworsten
– Zacht wit broodje met kroket
– Soep
Courgette-Roomsoep, Tomatensoep, Groentesoep, Uiensoep of Champignonsoep
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Barbecues
Barbecueën: dat is natuurlijk altijd gezellig. Genieten van de avondzon, lekker eten en natuurlijk
van uw vrienden, collega's of familie. De Strandhoeve biedt een drietal pakketten aan met diverse
vleessoorten, salades en sauzen. Gebruik van de barbecue, inclusief gas, is uiteraard inbegrepen.
Barbecuepakket Basis
– Stokbrood met kruidenboter
– Vlees op schaal opgemaakt
Hamburger, kipdrumsticks, Speklap, Karbonade, Kipsaté
Vijf soorten, gebaseerd op vier stuks vlees per persoon

–

Twee opgemaakte salades
Pastasalade en rundvleessalade

–

Diverse sauzen, waaronder satésaus

Barbecuepakket Uitgebreid
– Stokbrood met kruidenboter
– Vlees op schaal opgemaakt
Biefstukspies, Runderburger, Karbonade, Kipsaté en Gambaspies
Vijf soorten, gebaseerd op vier stuks vlees per persoon

–

Twee opgemaakte salades
Pastasalade en rundvleessalade

–

Diverse sauzen, waaronder satésaus

Barbecuepakket Luxe
– Stokbrood met kruidenboter
– Vlees op schaal opgemaakt
Varkenshaas met zontomaatjes op spies, MegaBurger (rund), Kip op Stok (kipfilet met spek op spies), Ribeye
Steak, Gambaspies en Spareribs
Zes soorten, gebaseerd op vier stuks vlees per persoon

–

Twee opgemaakte salades
Pastasalade en rundvleessalade

–

Diverse sauzen, waaronder satésaus

Uitbreidingen
U kunt de barbecue naar wens uitbreiden met:
– Vegetarisch barbecuepakket
Reuzenchampignon gevuld met roomkaas, Groentespies, Aardappelpakketje, Italiaans groenteschaaltje
4 soorten, gebaseerd op 2 stuks per persoon

–

Salades
Groene salade, Huzarensalade, Coleslaw, Verse eiersalade, Verse fruitsalade

–

Dessert
Boerenyoghurt & vruchtenyoghurt, Boerenijs, Bavarois

Barbecue + gas huren
Barbecueën op basis van zelfverzorging kan ook; de barbecue met gas is ook los te huur.
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Pizza Party
Italiaanse praktijken in het Nederlandse land
Bak uw eigen pizza's in onze handgemaakte karakteristieke, robuuste stenen houtoven. Perfect voor
een gezellige sfeervolle dag of avond. Deze ovens zijn geheel opgebouwd uit vuurvaste stenen en
houtgestookt. Door de ronde vorm houdt de oven zijn warmte zeer goed vast.
In eigen beheer
Heeft u het Mediterraanse bloed in de aderen stromen? Neemt u de pizza-spatel zelf ter hand? Maak
dan gebruik van de pizza-oven in eigen beheer. De Strandhoeve zorgt voor voldoende brandhout en
na een korte uitleg kunt u de oven zelf opstoken (dit duurt +/- 2,5 uur).
Het deeg voor de bodems krijgt u vanuit onze keuken aangeleverd. De bollen moeten nog wel tot
bodems worden verwerkt. Ook de verschillende pizza-toppings krijgt u voorgesneden aangeleverd.
Als intussen de oven op temperatuur is kunt heerlijk pizza's bakken! Hoe snel heeft u de slag te
pakken?
Inbegrepen in de Pizza Party – Eigen beheer is:
– Gebruik oven & voldoende brandhout
– Deeg voor Pizza-bodems
– Tomatensaus
– Kaas en diverse andere toppings
Verzorgd door De Strandhoeve
Laat u het bakken liever aan onze koks over? Laat dan de Pizza Party door ons verzorgen. Wij
stoken en bemannen de oven, en ook de bodems rollen we alvast voor u uit. De pizza's belegt u
natuurlijk nog steeds zelf. Verder wordt het buffet uitgebreid met salades en
stokbrood/kruidenboter.
Inbegrepen in de Pizza Party – Verzorgd is:
– Gebruik oven & voldoende brandhout
– Opstoken & bemanning oven
– Uitgerolde pizza-bodems
– Tomatensaus
– Kaas en diverse andere toppings
– Stokbrood met kruidenboter
– Groene salade
– Pastasalade
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Dinerbuffetten
Stel uw eigen buffet samen uit ons breed assortiment aan hoofd- en bijgerechten. Een heerlijke
keuzemaaltijd met voor ieder wat wils.
Het keuzebuffet bestaat uit twee hoofdgerechten, twee bijgerechten en een groente-gerecht voor
een vaste prijs. Voor een tweetal hoofdgerechten wordt een meerprijs gerekend, zie hiervoor de
prijslijst.
Hoofdgerechten
– Malse kipblokjes in milde satésaus
– Gehaktballetjes in tomatensaus
– Pittige kipkluifjes uit de oven
– Runderstoofpot van het huis
– Oosterse kipschotel met sperziebonen
– Varkenshaas in champignonroomsaus
(voor dit gerecht wordt een meerprijs gerekend)

–

Spareribs
(voor dit gerecht wordt een meerprijs gerekend)

Bijgerechten
– Aardappelgratin
– Aardappelpuree
– Gebakken aardappelpartjes
– Aardappelkrieltjes in roomsaus
– Mexicaanse rijst
– Nasi
Groente-gerechten
– Hollandse seizoensgroenten
– Oosterse wokgroenten
Uitbreidingen
U kunt het buffet naar wens uitbreiden met
– Soep met stokbrood & kruidenboter
Courgette-Roomsoep, Tomatensoep, Groentesoep, Uiensoep of Champignonsoep

–

Salades
Groene salade, Huzarensalade, Coleslaw, Pastasalade, Rundvleessalade, Verse eiersalade, Verse fruitsalade

–

Dessert
Boerenyoghurt & vruchtenyoghurt, Boerenijs, Bavarois
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Prijslijst catering-mogelijkheden
Hieronder vindt u de prijslijst van de verschillende onderdelen:
• Koffie & Thee Arrangementen
• Bier, wijn, gedistilleerd en frisdranken
• Ontbijt & lunch
• Barbecues
• Pizza Party
• Dinerbuffetten

Koffie & Thee Arrangementen

(pagina 5)

Onderwerp
Kort Weekend Arrangement

á

Blokzijler Brok bij de ontvangst, het hele verblijf onbeperkt koffie & thee

Lang Weekend Arrangement
Blokzijler Brok bij de ontvangst, het hele verblijf onbeperkt koffie & thee

Midweek Arrangement
Blokzijler Brok bij de ontvangst, het hele verblijf onbeperkt koffie & thee

Week Arrangement
Blokzijler Brok bij de ontvangst, het hele verblijf onbeperkt koffie & thee

Keuze

€ 3,00



€ 3,50



€ 4,50



€ 5,75



+ € 2,00



á
€ 3,50
€ 28,00
€ 85,00
€ 30,00
€ 95,00
€ 7,50

Keuze







€ 20,00



Uitbreidingen
Gemengd gebak bij de ontvangst
Prijs per persoon

Bier, wijn, gedistilleerd en frisdranken
Onderwerp
Frisdranken en sappen
Jupiler
Jupiler
Hertog Jan
Hertog Jan
Wijnen (rood, wit, rosé, zoet wit)
Binnenlands gedistilleerd

per fles van 1 of 1,5 liter
per fust van 6 liter
per fust van 20 liter
per fust van 6 liter
per fust van 20 liter
per fles van 75 cl
per fles van 1 liter

Sonnema Berenburg, Ketel 1 Jonge Jenever, Hooghoudt Bessenjenever
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Afrekening van bier, wijn, gedistilleerd en frisdranken gaat op basis van hele flessen en fusten.
Op aanvraag zijn andere frisdranken, gedistilleerde dranken en speciaalbieren mogelijk.
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Ontbijt en Lunch
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Onderwerp
Broodmaaltijd
Uitbreidingen
Boerenyoghurt en vruchten- yoghurt, met ontbijtgranen
Vers geperste sinaasappelsap
Vers gekookt ei
Zacht wit broodje met knakworsten
Zacht wit broodje kroket
Soep: Tomatensoep
Soep: Groentesoep
Soep: Uiensoep
Soep: Champignonsoep
Soep: Courgette-roomsoep
Barbecues

Keuze


+ € 1,50
+ € 2,00
+ € 0,90
+ € 1,30
+ € 1,50
+ € 2,50
+ € 2,50
+ € 2,50
+ € 2,50
+ € 2,50












á
€ 15,00
€ 18,00
€ 21,00

Keuze




+ € 2,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,50
+ € 2,00
+ € 2,00
+ € 2,00
+ € 2,50
+ € 3,00











€ 25,00
per avond
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Onderwerp
Barbecuepakket Basis
Barbecuepakket Uitgebreid
Barbecuepakket Luxe
Uitbreidingen
Vegetarisch barbecuepakket
Salades: Groene salade
Salades: Huzarensalade
Salades: Coleslaw
Salades: Eiersalade
Salades: Fruitsalade
Dessert: Boerenyoghurt en vruchten- yoghurt
Dessert: Boerenijs met dessertsaus en slagroom
Dessert: Diverse smaken bavarois
Losse verhuur
Huur barbecue + gas (op basis van zelfverzorging)
Pizza Party

á
€ 10,00

(pagina 8)

Onderwerp
Pizza Party – In eigen beheer

á
€ 7,50

Gebruik oven + brandhout, pizza-deeg, tomatensaus en toppings

per persoon

+ € 25,00

Keuze


per avond

Pizza Party – Verzorgd door De Strandhoeve
Opstoken oven + brandhout, bemanning oven, stokbrood en kruidenboter, twee salades,
uitgerolde pizza-bodems, tomatensaus en toppings

€ 19,50



€ 25,00
per avond



Losse verhuur
Gebruik oven incl. hout (op basis van zelfverzorging)
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Dinerbuffetten
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Onderwerp
Keuzebuffet

á

Bestaande uit 2 hoofdgerechten, 2 bijgerechten en 1 groente-gerecht

Keuze

€ 15,00



---------------+ € 1,50
+ € 1,50









-------------------








-------




+ € 3,00
+ € 3,00
+ € 3,00
+ € 3,00
+ € 3,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,50
+ € 1,50
+ € 1,50
+ € 2,00
+ € 2,00
+ € 2,00
+ € 2,50
+ € 3,00

















Hoofdgerechten
Kies 2 gerechten uit de lijst

Malse kipblokjes in milde satésaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Pittige kipkluifjes uit de oven
Runderstoofpot van het huis
Oosterse kipschotel met sperziebonen
Varkenshaas in champignonroomsaus
Spareribs
Bijgerechten
Kies 2 gerechten uit de lijst

Aardappelgratin
Aardappelpuree
Gebakken aardappelpartjes
Aardappelkrieltjes in roomsaus
Mexicaanse Rijst
Nasi
Groente-gerechten
Kies 1 gerecht uit de lijst

Hollandse Seizoensgroenten
Oosterse Wokgroenten
Uitbreidingen
Soep: Tomatensoep met stokbrood & kruidenboter
Soep: Groentesoep met stokbrood & kruidenboter
Soep: Uiensoep met stokbrood & kruidenboter
Soep: Champignonsoep met stokbrood & kruidenboter
Soep: Courgette-roomsoep met stokbrood & kruidenboter
Salades: Groene salade
Salades: Huzarensalade
Salades: Coleslaw
Salades: Rundvleessalade
Salades: Pastasalade
Salades: Eiersalade
Salades: Fruitsalade
Dessert: Boerenyoghurt en vruchten- yoghurt
Dessert: Boerenijs met dessertsaus en slagroom
Dessert: Diverse smaken bavarois
Volledig verzorgd
Onderwerp
Volledig verzorgd + afwasservice

á

De Strandhoeve verzorgd bij uw maaltijd ook het servies en de afwas

+ € 1,00

Keuze


Alle prijzen inclusief btw, per persoon (tenzij anders aangegeven) en gebaseerd op minimaal 15 personen. Kinderen tot
en met 3 jaar worden niet meegerekend, kinderen van 4 t/m 10 jaar worden voor 50% gerekend, m.u.v. de afwasservice.
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ACTIVITEITEN
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Activiteiten bij Party- en Activiteitencentrum De Strandhoeve
De Strandhoeve is specialist in leuke, gezellige en bijzondere groepsuitjes. Geschikt voor jong en
oud, klein en groot, dik en dun: voor iedereen dus! Sommige activiteiten kunnen in of om de
groepsaccommodatie worden uitgevoerd. Voor andere programma's gaan we naar het Party- en
Activiteitencentrum van De Strandhoeve (vlak bij de accommodatie), of trekken we het Nationaal
Park Weerribben -Wieden in.
Hieronder vindt u alvast een voorproefje van de mogelijke activiteiten uit ons assortiment. Graag
bespreken we uw programma op maat!

Ongedwongen gezellig
Hand- en kruisboogschieten

Bij SuyderZee of bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Combineer concentratie, lichaamsbeheersing met plezier; Schiet u in de roos?
Wie kent niet de verhalen van Robin Hood; de man die de ene pijl in tweeën
splitste met de andere. Ontdek de verborgen talenten van uw collega's,
vrienden of familie en vergelijk uw doelgerichtheid!
Heeft u de beheersing om met dit krachtige wapen in de roos te schieten?
Verbonden aan de kruisboog zijn uiteraard de naam Wilhelm Tell en
Zwitserland. Maar ook de Grieken, Romeinen en Chinezen maakten al gebruik
van deze scherpschiettechniek. Beleef nú zelf het gevoel en kijk of ook u in
deze geschiedenis naam kan maken.
Teamspelen Meerkamp

Bij SuyderZee of bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

De deelnemers gaan verschillende spelen af waarbij samenwerking en plezier
voorop staan. De activiteiten kunnen alleen tot een goed einde gebracht
worden als er wordt gecommuniceerd en de groepsleden elkaar ondersteunen.
Een 4-tal activiteiten, toegespitst op communicatie, samenwerking,
doelgerichtheid en kracht, wisselen elkaar af. Er wordt telkens tegen een ander
team gestreden waarbij de punten nauwgezet worden bijgehouden.
Daarna volgt de finale! Welk team heeft het meeste vuur in zich?!
Welk team werkt het beste samen en wint de meerkamp?
Sherlock Holmes

In en om Blokzijl

Moord, spanning en sensatie! De bestseller onder de PDA-games – waarbij u
met behulp van PDA en GPS zélf op pad gaat om dit mysterie op te lossen.
Na een uitleg over het gebruik van de PDA wordt door niemand minder dan
Sherlock Holmes het mysterie uitgelegd. In het nabije stadje Blokzijl zijn
aanwijzingen gevonden over de moord en met behulp van de PDA kunt u ze
vinden en de antwoorden ingegeven. Wie van u kan als eerste de complete
toedracht van dit mysterie achterhalen?
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Thema-programma's, bekend van …
Wie is de MOL?

In en om Blokzijl

Niemand is te vertrouwen en niets is wat het lijkt! Gebaseerd op het bekende
tv-programma, speelt u zélf het spel Wie is de Mol.
De spanning begint al voor de dag van uw uitje door de vragenlijst die iedereen
per email krijgt thuisgestuurd. Aan de hand van deze vragen wordt De Mol
bepaald...
Op de dag van uw eigen 'aflevering' van Wie is de Mol? start u met koffie, thee
en Blokzijler Brok. Al snel worden het doel en de regels van het spel duidelijk.
Vervolgens nemen de presentatoren van De Strandhoeve u mee naar het nabije
havenstadje Blokzijl.
Tijdens de verschillende opdrachten, begeleid door professionele instructeurs,
probeert u zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar onder u bevindt zich één
saboteur; de MOL. Hij of zij zal vertragen, bedriegen, liegen, lachen, huilen...
en dit alles om de opdrachten te laten mislukken. Wie? Dat is nu juist de vraag!
Twee keer wordt u getest met vragen over de identiteit van de Mol. Wie het
meeste weet over het doen en laten van de Mol wint het spel!
Nadat de Mol is ontmaskerd en de winnaar bekendgemaakt kunt u nog gezellig
naborrelen. Of sluit uw dag af met een heerlijk buffet of barbecue!
Wie is de MOL? Een dag om nooit te vergeten!

Ik hou van Holland!

In Partycentrum De Strandhoeve

Tijdens dit avondvullende programma, gebaseerd op bekende tv-show, bent u
zélf deelnemer van deze quiz!
Begeleid door onze eigen Quizmaster doorloopt u in teams de diverse rondes
van dit spel. Diverse beroemde – en beruchte – onderdelen komen aan bod;
Van 'De Spellingsronde' tot 'Namen raden' en van 'Kennisvragen' tot 'Raad het
lied of Niet'. Natuurlijk sluiten het programma met de spetterende finale met
'Het Rad'!
Natuurlijk is er tijdens het programma ruimte voor een drankje en in de pauzes
(de 'reclame') worden oer-Hollandse hapjes geserveerd.
Anders dan op TV speelt bij dit programma iederéén een rol. De verschillende
onderdelen worden afwisselend met alle teams tegelijk tegen elkaar gespeeld,
maar ook als duel waarbij twee teams het strijdveld betreden. Zo ontstaat een
afwisselend programma waaraan alle deelnemers vol vuur zullen deelnemen.
Houdt u ook zo van Holland?
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Casino Royale!

In Partycentrum De Strandhoeve

Beleef samen met uw familie, vrienden of collega's een onvergetelijke,
compleet verzorgde feestavond.
Aan het begin van de avond krijgt ieder zijn eigen stapel 'chips': het
startkapitaal. Waag een gokje aan de Roulette tafel, bluf tijdens het Pokeren,
wees cool als 007 bij de BlackJack tafel of dobbel het grote geld binnen met
Craps.
Tijdens de avond is er voldoende ruimte voor een drankje en wordt er
rondgegaan met bittergarnituur en luxe hapjes.
Wie weet uiteindelijk met het meeste chips te eindigen? Wie heeft het meeste
geluk – of draait het om de skills? – en wie is de grootste pechvogel? Beleef
het zelf tijdens 'Casino Royale'!
Voor het beste resultaat nodigt u uw gasten uit met een passend kledingadvies!

De Grote TV-Quiz-Mix

In SuyderZee of in Partycentrum De Strandhoeve

Een zinderende show met de bekendste en grootste televisie quizzen en
spelshows van de Nederlandse TV.
Altijd al deelnemer willen zijn van 'Rad van Fortuin', 'Lingo', 'Tien voor Taal',
'Ik hou van Holland' en 'Get the Picture'? Dit is uw kans!
Begeleid door onze eigen Quizmaster doorloopt u in teams de diverse
Nederlandse quizzen. Het zal aankomen op kennis op het gebied van taal,
muziek, showbizz en vele andere categorieën.
Ook is er tijd voor muziek, leuke liedjes en natuurlijk de tunes van de
verschillende programma's komen voorbij.
Halverwege het programma is er natuurlijk een reclame blok, hierna kan
iedereen vol goede moed doorgaan met de volgende reeks van quizzen.
Anders dan bij sommige TV-shows speelt iederéén een rol. De input van
iedere deelnemer is van belang en zal bij sommige spellen ook noodzakelijk
zijn.
Welkom in de wereld van de televisie tijdens 'De Grote TV-Quiz-Mix'
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Jongens tegen de meisjes
De eeuwig durende strijd: the Battle of the sexes.
Kunnen mannen statistisch gezien echt beter autorijden dan vrouwen? Kunnen
vrouwen meerdere dingen tegelijk? Of zijn we allemaal aan het opscheppen?
Vind het uit bij De Strandhoeve-versie van 'de Jongens tegen de Meisjes'.
Deze spelshow wordt begeleid door onze enthousiaste presentator. Samen met
de enthousiaste deelnemers wordt middels diverse spelen zoals 'De Mat',
'Letterpakken', 'Dillemma's' en échte 'Mannen VS Vrouwen' vragen bekeken
welk geslacht de sterkste is!
Deelnemen is belangrijker dan winnen; maar verliezen van het andere geslacht
is uitgesloten toch?
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Voor de avonturiers
Kickbike GPS Puzzeltocht

Door Nationaal Park Weerribben-Wieden

Een actief middagje spoorzoeken op de Kickbike. Als u voor de eerste keer op
de Kickbike staat, komen er wellicht jeugdherinneringen aan de ouderwetse
step naar boven. Maar dan met een modern tintje; de Kickbike is uitermate
handzaam en wendbaar. Door het grote voorwiel maakt u gemakkelijk
snelheid. Kortom, een leuke en actieve manier om de omgeving te verkennen!
Een GPS-apparaat wijst u de weg. In teams gaat u op pad met de GPS waarbij
u onderweg een aantal raadsels gaat beantwoorden. Geeft u een goed antwoord
dan wijst de pijl u de goede kant op. Welke groep weet als eerste het eindpunt
te bereiken?
Bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Wandklimmen

Een steile wand, een aantal grepen; het enige wat u tegenhoudt om de hoogte
in te gaan bent u zelf. Vakkundig gezekerd en begeleid door een instructeur
van De Strandhoeve klimt u tegen onze klimtoren omhoog. De toren is maar
liefst 8,5 meter hoog… Durft u het aan?

Bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

PowerKite

Stuur de kite in de wind en ervaar de kracht! Blijft u met beide benen op de
grond? Met uw groep krijgt u eerst uitleg over de vliegers en het windvenster.
Vervolgens gaan de vliegers de lucht in.
Deze nieuwe vliegers stijgen makkelijk op en zijn goed te besturen; loopings,
vol in de wind of zelfs vliegen! U maakt het mee tijdens deze clinic.We
beschikken over verschillende maten vliegers, hierdoor kan het programma bij
een windkracht van 2 tot 6 bft. door gaan.
Zelf niet groot van stuk? Misschien willen uw collega's, vrienden of familie
helpen om toch met beide benen op de grond te blijven staan. Mocht de
windkracht toch teveel of te weinig zijn zal er een alternatief programma
aangeboden worden.
Bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Kratstapelen

Bereik hoge hoogtes door uw eigen toren te bouwen!
Altijd weer een overwinning om de hoogte in te gaan. Maar vrees niet, u zit
goed vast en u wordt goed gezekerd. Het doel is een zo hoog mogelijke toren
te bouwen en om het extra moeilijk te maken, staat u er zelf bovenop. Een
goed evenwicht en balans komen om de hoek kijken – dus kijk niet teveel naar
beneden. Hier zal zowel jong als oud lol in hebben!
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Bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Paintball

De Strandhoeve Paintball; Een actief en strategisch programma.
Voel de adrenaline tijdens de jacht op uw collega's, familieleden of vrienden
tijdens een paintball battle op De Strandhoeve. De 5000 m2 outdoor battle
areas bieden u spannende sluiproutes en verrassende schuilplaatsen.
Beschermd door een overall en masker gaat u gewapend met een paintballgeweer en verfkogels het strijdveld in. En dan; kijk, richt, en vuur! Eindigt u
ongeschonden of juist kleurrijk versierd?
In de hitte van de strijd speelt u verschillende spelvormen passend bij uw
groep. De ene keer is samenwerking en communicatie belangrijk en bij een
andere spelvorm leiderschap of juist de individuele capaciteiten. Tussen de
rondes kunt u op het terras even bijtanken , uw speltactiek evalueren en de
sterke verhalen over de strijd onder het genot van een drankje met elkaar delen.
Voor Paintball geldt een wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar
Bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Familie-, Jeugd- en Kinderpaintball

Paintball: Tikkertje met verf! Ga jij de uitdaging aan en overwin je het duel?
Gewapend met een speciaal paintball-pistool en aangepaste verfkogels ga je
het strijdveld in. We spelen verschillende spelvormen speciaal aangepast voor
jou feestje. Ben je na de rondes ongeschonden of juist kleurrijk versierd? Kom
het ontdekken bij De Strandhoeve.
Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers spelen we Familie-, Jeugd of
Kinderpaintball. Voor iedere doelgroep een spannend programma!
De hiervoor gebruikte paintballpistolen vallen niet onder de wapenwet en zijn daarmee
volledig legaal voor jeugd/kinderen en bovendien veilig getest. Deze paintballpistolen schieten
minder hard dan die van de volwassenen en gebruiken een kleiner formaat paintballetje.
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In Nationaal Park Weerribben-Wieden

Vlotbouwen en varen

Ga met uw zelfgebouwde vlot te water als een volleerd avonturier!
Krijgt u een nat pak of houdt u het droog, wie zal het zeggen? U krijgt van ons
een paar tonnen, houten palen en een bos touw. Hiermee bouwt u naar eigen
inzicht, maar onder deskundige begeleiding van onze instructeurs uw eigen
vlot.
Eenmaal te water worden uw bouw- en vaarkunsten stevig op de proef gesteld
met een aantal leuke waterspelen voor jong en oud. Wie is als eerste aan de
overkant en bevaart zijn vlot het beste? Kom het beleven bij De Strandhoeve!

Arrow Tag
Beleef zelf de nieuwste hit op het gebied van recreatie en teamsport: Arrow
Tag. Op jacht op het gevaarlijkste wild: de mens! Maar pas op - want het is
jagen én gejaagd worden!
Uitgerust met een masker, handboog en speciaal ontwikkelde pijlen speelt u
verschillende spelvormen - invidueel en in teamverband. De verschillende
obstakels verdeeld over het speelveld maken ieder spel weer anders. Heeft u
het lef en strategisch inzicht, en behaalt u de overwinning? Arrow Tag wordt
gespeeld met speciale pijlen met een zachte punt. Gegarandeerd veilig, maar
toch spannend - én geen blauwe plekken! Een activiteit voor jong en oud!
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Creatieve Workshops
Schilderen

Bij SuyderZee of bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

In de stijl van Bob Ross of Gary Jenkins, schildert u tijdens deze
schilderworkshop onder leiding van onze creatieve duizendpoten een prachtig
landschap, abstracte bloem, drieluik of een schilderij naar eigen idee. Ieder
individueel of gezamenlijk leert u de fijne kneepjes van het schilderen en gaat
u naar huis met een pronkstuk voor aan de muur.
Sieraden maken

Bij SuyderZee of bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Maak zelf uw mooiste sierdaden! Dat kan tijdens een sieradenworkshop. U
maakt kennis met de verschillende technieken om de door u gekozen kralen te
verwerken tot een prachtige ketting, bling bling armband of een set oorbellen.
Om inspiratie op te doen hebben wij een aantal voorbeelden voor u klaar staan.
Bij Activiteitencentrum De Strandhoeve

Improvisatietheater

Zeg nooit “nee”. Zeg “ja”. Dat is het basisprincipe van theatersport, ook wel
bekend geworden door De Lama’s. Je hoeft geen toneelervaring te hebben om
de basisoefeningen uit te voeren. Je zult merken dat de opdrachten vanzelf je
creativiteit naar boven brengen. Je kan niets fout doen, want elke situatie roept
weer een nieuwe mogelijkheid op. Daag jezelf en elkaar uit en geniet van het
onverwachte!

Er op uit!
Kanovaren & fluisterboot varen

Door Nationaal Park Weerribben-Wieden

Ontdek de mooiste plekjes van Nationaal Park Weerribben Wieden per kano of
fluisterboot. Een prachtige tocht, startend midden in dit prachtige
natuurgebied. Natuurlijk kan er ook een combinatie gemaakt worden tussen de
kano's en fluisterboten; een uitje voor de hele familie dus!
Dorps en/of natuur rondvaart in Giethoorn

Door Nationaal Park Weerribben-Wieden

De dorpsrondvaart van 1 uur waarbij u onder begeleiding van een
schipper/gids vaart door de historische dorpskern van Giethoorn. De grachten,
de karakteristieke boogbruggetjes en rietgedekte boerderijen geven Giethoorn
een schilderachtig uiterlijk vandaar de bijnaam het Hollandse Venetië. Met de
2 uurs tocht bezoekt u ook het Nationaal park 'Weerribben en Wieden'.
Rondwandeling met gids door Blokzijl

In en om Blokzijl

Blokzijl begon als een nederzetting en werd later een vesting aan de Zuiderzee.
In de Gouden Eeuw kwam er een levendige handel met Amsterdam op gang en
Blokzijl werd handelsstad en overslaghaven. De rijkdom uit die tijd ziet u
terug in de monumentale panden met de hals- en trapgeveltjes. Het centrum
met de havenkolk is beschermd stadsgezicht.
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Prijslijst activiteiten
Ongedwongen gezellig
Onderwerp
Boogschieten – één discipline
Boogschieten – twee disciplines
Team Meerkamp
Sherlock Holmes

(pagina 14)

Duur
1 uur
1,5 uur
1,5 uur
2,5 uur

Thema-programma's – bekend van ...
Onderwerp
Wie is de Mol?
Ik Hou van Holland!
Inclusief Hollandse Hapjes tijdens het programma

Casino Royale
De Grote TV-Quiz-Mix
Jongens tegen de Meisjes

Keuze

€ 32,50



3,5 uur

€ 32,50



3 uur
+- 2 uur
+- 2 uur

€ 32,50
€ 20,00
€ 20,00





á
€ 13,00
€ 16,00
€ 18,50
€ 16,00
€ 18,50
€ 16,50
€ 18,50
€ 18,50

Keuze









á
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50

Keuze




Duur
+/- 2 uur
Per dag
Per dag

á
€ 8,50
€ 9,50
€ 9,50

Keuze




1 uur

€ 6,00



2 uur

€ 10,00



€ 6,50
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Onderwerp
Schilderen
Sieraden maken
Improvisatietheater

Duur
1,5 uur
1,5 uur
1,5 uur
Er op Uit!

á

3,5 uur

Voor de avonturiers! (pagina 17 en 18)
Onderwerp
Duur
Kickbike GPS Puzzeltocht
1,5 uur
Wandklimmen
1 uur
Workshop PowerKite
1,5 uur
Kratstapelen
1 uur
Paintball Medium, incl. 100 kogels p.p.
1,5 uur
Familie-, Jeugd- en Kinderpaintball, incl. 50 kogels p.p.
1,5 uur
Vlotbouwen en -varen
1,5 uur
Arrow Tag
1,5 uur
Creatieve Workshops

Keuze





(pagina 15 en 16)

Duur

Inclusief één consumptie p.p. tijdens de pauze

á
€ 14,00
€ 18,50
€ 18,50
€ 22,50
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Onderwerp
Kanovaren en Fluisterboot varen
Fietsen (losse verhuur)
Kickbike (losse verhuur)
Dorpsrondvaart in Giethoorn
€ 0,50 korting bij groepen vanaf 20 personen

Natuur- en dorpsrondvaart in Giethoorn
€ 0,50 korting bij groepen vanaf 20 personen

Rondwandeling met gids door Blokzijl

1,5 uur

Alle prijzen inclusief btw, per persoon (tenzij anders aangegeven) en gebaseerd op minimaal 15 personen. Voor
kinderen gelden, afhankelijk van de activiteit, aparte tarieven. Vraag ernaar bij uw boeking!
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