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Welkom in Giethoorn 
 Het Venetië van het Noorden

Ieder jaar weer op zoek naar een origineel personeelsuitje, 
een perfect bedrijfsfeest, uitdagende teamdag of gezellig afdelingsuitje? 

Laat u inspireren door ons ruime aanbod van activiteiten in de folder, zowel voor
grote als voor kleine groepen.

Hoe werkt het:
U kunt natuurlijk kiezen uit één van onze arrangementen. Deze zijn uit te 
breiden met alle onderdelen uit deze gids. Daarnaast is het mogelijk om zelf uw 

arrangement samen te stellen.

Arrangementen        Prijs          Min. aantal pers.             Tijdsduur 
   

Aan de hand van deze informatiebalk kunt u eenvoudig zien hoelang een 
arrangement duurt, het minimale aantal deelnemers en de prijs per persoon. 
Eventuele kinderprijzen worden apart vermeld en zijn geldig voor kinderen 

van 4 t/m 11 jaar.

Het is mogelijk om van het minimum aantal deelnemers af te wijken. 
In dat geval wordt er een minimum bedrag of toeslag over het 
arrangement of onderdeel berekend. U kunt hiervoor altijd contact 
met ons opnemen voor een aanbieding op maat.

Vanaf pagina 15 hebben wij voor u een aantal arrangementen 
samengesteld. De arrangementen zijn als dag-, middag- en 
avondprogramma onderverdeeld. 

De tijden die bij de arrangementen staan vermeld, dienen ter 
indicatie. Het is uiteraard mogelijk om op een ander tijdstip te 
starten.

Alle arrangementen zijn uit te breiden met alle activiteiten die 
in deze gids worden vermeld.

In de herfst- en winterperiode hebben wij een aantal 
speciale arrangementen. Bij een aantal arrangementen zoals 
bijvoorbeeld de smokkelavond en de griezeltocht 
is de beleving in het donker het grootst.

Wij wensen u alvast veel plezier bij de voorbereiding van uw 
uitje. Met veel enthousiasme staan wij dan ook voor u klaar 
om aan uw wensen en/of vragen tegemoet te komen.
 
Arendshorst Buitenactiviteiten en Restaurant Hollands Venetië 
verheugen zich op uw komst. 

Bezoek ook onze website voor het complete aanbod van 
activiteiten en aanbiedingen.

www.arendshorst-giethoorn.nl
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Buitenactiviteiten 
 Op het land en op het water 

Midgetgolf  4,50 p.p.

Midgetgolf is een sport waarbij je een parcours van 18-holes in zo min 
mogelijk aantal slagen moet afleggen.

Door verschillende hindernissen staat u bij elke baan weer voor een 
nieuwe uitdaging. Sla de bal door een looping, het doolhof of met een 
hole-in-one in het net. De winnaar ontvangt een oorkonde als bewijs. 

Midgetgolf bestaat uit een:
√ Wedstrijdronde op de 18-holes midgetgolfbaan
√ Prijsuitreiking

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 3,50 p.p.

Fietstocht  8,50 p.p.             min. 6              2 uur

Met een fiets gaat u op pad om het dorp en de omgeving van Giethoorn te 
verkennen. Over de bruggetjes en vonders, langs grachten, sloten en meren 
geniet u van het prachtige landschap. 

U krijgt een route van ongeveer 20 kilometer, waarmee u langs de mooiste plekjes 
fietst.

U kunt ook voor één van onderstaande uitbreidingen kiezen.
GPS fietsroute (meerprijs € 2,50 p.p.).
Step i.p.v. fiets (meerprijs € 1,00 p.p.).
GPS steproute (meerprijs € 3,50 p.p.).

GPS wandel puzzeltocht    8,50 p.p.   min. 6                 2 uur

Liever het dorp te voet bezoeken? Dan is de GPS wandel puzzeltocht de activiteit die 
u zoekt. Nadat u de GPS ontvanger en een routeboekje met vragen heeft ontvangen, 
gaat u op pad. Al wandelend gaat u genieten van al het moois wat Giethoorn te 
bieden heeft. Tijdens uw wandeling brengt u een bezoek aan museumboerderij ‘t 
“Olde Maat Uus” (entree inbegrepen). Een originele Gieterse boerderij, vissershuisje, 
hooiberg en tjasker met een blijvende tentoonstelling, presentatie en rondleiding.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 6,50 p.p.
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Buitenactiviteiten
 Op het land en op het water

Punter puzzeltocht             6,- p.p.        min. 6       2 uur

Tijden van weleer herleven wanneer u er met een punter op uit gaat. De punter
werd voor zeer uiteenlopende doeleinden, onder meer het vervoeren van turf, riet
en koeien gebruikt. De punter puzzeltocht is een actieve tocht met diverse vragen 
en breinbrekers. Het team met de meeste juiste antwoorden krijgt een prijs.
 
U kunt kiezen uit een puzzel-, rebus-, foto- of een GPS-tocht.
(meerprijs GPS € 1,50 p.p.)

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 4,00 p.p.

Fluister puzzeltocht         6,- p.p.         min. 6        1,5 uur

Met een fluisterboot gaat u er op uit. U krijgt een beschrijving mee met 
diverse  vragen en breinbrekers. Vaar aan de hand van het verhaal de juiste 
route en u zal weer bij het startpunt uitkomen.

U kunt kiezen uit een puzzel-, rebus-, foto- of een GPS-tocht.
(meerprijs GPS € 1,50 p.p.)

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 4,00 p.p.

Kano puzzeltocht           6,- p.p.      min. 6     2 uur

Met een kano of kajak gaat u er op uit. U krijgt een route mee met 
diverse vragen en breinbrekers. De vragen en breinbrekers zijn in  
elke tocht hetzelfde, echter verschillen de routebeschrijvingen.
 
U kunt kiezen uit een puzzel-, rebus-, foto- of een GPS-tocht.
(meerprijs GPS € 1,50 p.p.)
 
De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 4,00 p.p.

Rondvaarten        min. 10

Dorp rondvaart • € 7,50 p.p. • 1 uur (kinderprijs € 5,50 p.p.) 
U stapt aan boord van onze rondvaartboot welke u meeneemt 
voor een mooie   tocht van 60 minuten door de grachten van 
Giethoorn. Beleef Giethoorn op z’n mooist, geniet van de 
typische woningen, de talloze bruggen en de karakteristieke 
uitstraling van het dorp. 

Natuur rondvaart • € 10,00 p.p. • 1,5 uur (kinderprijs € 7,50 p.p.)
Bent u al eens door het dorp gevaren en wilt u kennis maken 
met het mooiste stuk natuur van Nationaal Park Weerribben-
Wieden, dan is deze tocht een absolute must. We varen via 
het meer naar het natuurgebied, waar centraal een uitkijktoren 
is opgesteld. Hier aangekomen heeft de schipper een aantal 

kijkertjes, waarmee u van grote hoogte neerkijkt op het prachtige 
landschap.

Dorp-natuur rondvaart • € 11,50 p.p. • 2 uur (kinderprijs € 7,50 p.p.)
Tijdens deze rondvaart maakt u een prachtige tocht onder de 

bruggetjes door van het dorp Giethoorn. Aansluitend varen we naar 
het, alleen via het water bereikbare, natuurgebied. Bovendien zal de boot 

ook afmeren bij de uitkijktoren.  
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Schattenjacht  17,75 p.p. min. 15  2 uur

Op verschillende locaties in Giethoorn liggen schatten verstopt. Na 
het startsein begint de zoektocht naar deze schatten die u alleen kunt
vinden met behulp van een GPS ontvanger. Deze schatten in de vorm 
van munitiekistjes zijn o.a. gevuld met snacks en drankjes waar u na 
het vinden welverdiend van kunt genieten. Het is echter zo, dat 
degene die “het eerst komt, het eerst maalt”. Een competitieve 
bezigheid met aan het einde voor elke groep een leuk aandenken.

U heeft de keuze om de schattenjacht te varen in fluisterboten of punters. 
Met een fluisterboot is de tijdsduur 1,5 uur.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 15,75 p.p.

Droppingtocht 17,00 p.p. min. 15  3 uur 

In een geblindeerde rondvaartboot varen wij u naar een voor u nog
onbekende locatie in de omgeving van Giethoorn. 
Deze tocht duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

Aangekomen op de dropplaats, stapt u over in de punters die hier voor u
klaarliggen. Deze punters moeten, per groep van maximaal 8 personen,
met een vaarboom voortgeduwd worden.
Wie komt als eerste weer terug?

Voor het geval u verdwaalt krijgt u een ‘noodenvelop’ mee.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 13,00 p.p.

Aquabubble  5,00 p.p. min 1  max 10 min.

Altijd al eens over water willen lopen? Dit kan, uiteraard zonder nat te worden, met
deze transparante bal.

U stapt in de aquabubble, daarna wordt de speciale rits gesloten en blazen we de 
bal op met 5.000 liter “verse” lucht. Lukt het u om daadwerkelijk te lopen, rennen of 
koprollen over het water te maken? Of blijft u lekker dobberen?
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Buitenactiviteiten
 Op het land en op het water

Solextour        29,50 p.p.    2 uur

Solex rijden is een hilarische activiteit voor jong en oud. Wij bieden u de
mogelijkheid om dit brommertje te (her)ontdekken.

Tijdens de tocht van ongeveer 25 kilometer ontdekt u Giethoorn en omgeving op een 
leuke manier. Al snorrend kunt u genieten van alles om u heen, samen met vrienden, 
familie of collega’s. We hebben diverse routes variërend in traject en afstand.
Een uurtje langer solex rijden kost € 6,00 p.p. extra.

LET OP! Wij rijden met authentieke solexen. Een spatje olie of vuil kunnen hierbij 
vrijkomen. Denk dus aan gepaste kleding/schoeisel. Iedere deelnemer dient in
het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.

Paintball         24,50 p.p.          min. 8       2 uur

Heeft u altijd al eens uw collega, familielid of vriend “onder vuur” willen
nemen? Dan is dit het moment! Met de ideale dekking schakel je de
ene na de andere tegenstander uit. Voorzien van een overall, een
beschermend masker en natuurlijk je paintballgeweer betreed je ons
uitdagende speelveld. Sluip door het kraggeland en zoek dekking 
achter één van de vele obstakels. Schieten en beschoten worden, het 
maakt paintball tot een uitdagend spel.

De deelnemers worden verdeeld in teams. Het doel van het spel
verschilt per missie bijvoorbeeld: Capture the Flag, Team match of 
Free For ALL (ieder voor zich). Een spelronde duurt ongeveer 20 
minuten. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Iedere deelnemer krijgt 100 paintballen. 
Het is mogelijk om extra paintballen te bestellen:
Refill per 100 ballen € 10,00
Refill per 250 ballen € 22,50
Refill per 500 ballen € 40,00

LET OP! Het terrein kan drassig zijn dus waterdicht schoeisel is 
aan te bevelen. Tevens adviseren wij u om ter bescherming een 
petje, sjaal en/of handschoenen te dragen tijdens het schieten.

Gokken in Giethoorn              20 p.t.             2 uur

Zin in een leuke casino avond?
Na het uitleggen van de spelregels door onze croupiers krijgt 
iedereen speelgeld waarmee er die avond kan worden gegokt. 
Tijdens het spelen kan er ingezet worden bij de verschillende 
speeltafels en hierdoor ziet u uw vermogen groeien of krimpen.

U heeft de keuze uit de volgende speeltafels:
Blackjack - Chuck a Luck - Hoger & Lager

Roulette - Spin & Win

Durft u all-in te gaan of speelt u liever op safe?
Advies: maximaal 15/20 personen per speeltafel.

Prijzen:
Eerste tafel € 225,00

Extra tafel € 175,00
 

05
€

€



06

Handboogschieten  6,00 p.p.

Boogschieten “Archery” is een eeuwenoude sport, waarbij pijlen worden 
weggeschoten naar een doel met behulp van een handboog. 

Na de speluitleg van onze instructeur is het aan u om uw schietkunsten 
te vertonen.

Opperste concentratie is vereist. De pijl is strak gespannen op de 
boog. Je trekt de pijl naar achteren, brengt de boog omhoog en richt 
op het doel. Heb je de roos in je vizier, dan laat je los, op zoek 
naar de voltreffer.

Het handboogschieten bestaat uit:
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met tien pijlen
√ Prijsuitreiking

Kruisboogschieten  6,00 p.p.

Kruisboogschieten is een uitdagende combinatie van concentratie en
precisie. Nadat je de boog hebt gespannen leg je de pijl op de pees
en begint het richten waarbij je via een keep en een korrel op de
roos mikt. De kruisboogpijl gaat gemiddeld twee keer zo snel naar
het doel als een handboogpijl.

Het kruisboogschieten bestaat uit:
√ Uitleg kruisboogschieten
√ Wedstrijdronde met zes pijlen
√ Prijsuitreiking

TukTuk rijden   max. 6

Tuktuk rijden is een leuke bezigheid waarmee je op een duurzame manier door de 
omgeving van Giethoorn kunt tuffen. Er zijn verschillende routes te rijden in onze 
overdekte en elektrische Tuktuk. De reikwijdte van een volle accu is ongeveer 50/60 
kilometer.

Dagprijs   € 200,00 per TukTuk
2 uur   €   90,00 per TukTuk
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Buitenactiviteiten
 Op het land en op het water

Het spellencircuit        6,00 p.p.        min 10               1 uur

Actief, sportief en ontspannen bezig zijn tijdens het spellencircuit. Een spelronde 
van het spellencircuit bestaat uit tenminste 4 spellen, waarbij uw gezelschap verdeeld
in teams met en tegen elkaar strijden voor de overwinning.  Er zijn diverse soorten 
spellen te kiezen in onderstaand overzicht. 

Graag adviseren wij u in uw spelkeuze om te komen tot een spellencircuit 
dat bij uw wensen past.

Overige mogelijkheden:
Zes spellen uit het spellencircuit € 8,00 p.p. ( 1,5 uur )
Acht spellen uit het spellencircuit € 10,00 p.p. ( 2 uur )

Kruiwagenrace:
Schep de kruiwagen vol met water en zigzag zo snel mogelijk door het 
parcours. Versla uw tegenstanders door de ton aan het eind van het 
parcours als eerste met water te vullen.

Reuzenjenga:
De spelers halen om de beurt een blok uit de toren om deze 
vervolgens er bovenop te leggen. Welk team bouwt de meest stabiele 
en hoogste toren. 

Bibberspiraal:
Welk team heeft een vaste hand en houdt de zenuwen onder 
bedwang en bereikt als eerste het eindpunt zonder de bel te laten 
zoemen?

Bumperboats:
De bumperboats zijn FUN! Probeer tegen elkaar te botsen of de
spetters te ontwijken. Alleen voor kinderen!

Kano wedstrijd:
Per team start u in de kano’s  om een traject af te leggen. Het 
team dat de afstand in de snelste tijd heeft afgelegd heeft 
gewonnen.

Mijnenveld:
Uw team moet zo snel mogelijk naar de overkant van het 
mijnenveld zien te komen zonder op een denkbeeldige bom 
te stappen. Onthoud goed waar u langs bent gegaan zodat de 
rest van uw team kan volgen.

Halveer spel:
Als team staat u op een groot kleed. Elke keer moet dit kleed 
gevouwen worden waardoor het qua formaat gehalveerd 
wordt. Welk team vouwt het kleed het vaakst en blijft op het 

kleinste stukje staan?

Sleutelspel:
Aan de hand van een windrichtingenkaart en stappenkaart 

probeert u de bijbehorende sleutel te bemachtigen. Welk team kan 
zich het beste oriënteren? Leuk voor kinderen!

Bij een aantal spellen bestaat de kans dat u nat wordt, denk dus aan 
droge kleding.
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Gekleurd grid:
Bij dit puzzelspel moet u gekleurde vlakken neerleggen. Er is één 
belangrijke regel: gelijke kleuren mogen niet meer dan één keer in 
dezelfde rij, kolom of diagonaal voorkomen.

Vier op een rij:
Versla uw tegenstanders door als eerste met uw team een 
aaneengesloten rij van vier schijven te vormen in onze reuzen vier 
op ‘n rij.

Blikgooien:
Dit traditionele spel bestaat uit tien blikken die in de vorm van 
een driehoek zijn opgestapeld. Welk team gooit er met drie 
ballen per persoon de meeste blikken om?

Hoefijzer gooien:
Probeer van een afstandje de hoefijzers om de staak te gooien.
Het team met de meeste hoefijzers om de staak wint.

Spijkerslaan:
De spijkers moeten om de beurt met zo min mogelijk slagen in het blok
hout geslagen worden. U slaat om beurten per persoon een spijker in het blok.
Welk team heeft de meeste kracht en precisie en slaan de spijkers met het 
minst aantal slagen in het blok.

Team zaklopen:
Ga met je team in een grote “big bag” staan en leg al springend het parcours af. 
Probeer de tegenstanders te verslaan door als eerste de eindstreep te halen.

Skilattenrace:
Alle personen uit het team gaan op de ski’s staan, dit is nog niet zo eenvoudig.
Na het startsein proberen jullie in goede samenwerking zo snel mogelijk het
parcours af te leggen om de tegenstanders te verslaan.

Pitchinggolf:
Golfspel waarbij de balletjes zo ver mogelijk moeten worden weggeslagen om de
meeste punten te behalen.

Vliegend tapijt:
De groep staat op een kleed waaraan een touw vast zit. Na het startsignaal moet de
groep zo snel mogelijk naar de overkant zien te komen. Je komt vooruit zodra de groep
gelijktijdig opspringt en de teamleider aan het touw trekt. Het team dat het beste 
samenwerkt en het snelst is wint.

Bij een aantal spellen bestaat de kans dat u nat wordt, denk dus aan droge kleding.



Buitenactiviteiten
 Op het land en op het water
Sponsestafette:
Tijdens de sponsestafette moet water uit een grote bak naar een emmer worden 
gebracht door middel van het overgooien van een natte spons. Iedereen blijft op 
zijn/haar plaats staan en fungeert dus als schakel. Zodra de emmer vol is stopt de tijd.

Krattenrace:
Leg het parcours af door steeds het achterste krat weer vooraan te zetten. Door over
de kratten te lopen bereikt u met uw team de eindstreep. Welk team werkt het beste 
samen en komt als eerste aan?

Blaaspijp schieten:
Met een blaaspijp blaas je zo hard als je kan de pijltjes op een target. 
Wie blaast de meeste punten of schiet als eerste de ballonnen kapot?

Knikkerbaan:
Behendigheid en samenspel zijn kernwoorden bij dit spel. Laat de knikkers
rollen door de houten knikkerbaan. Welk team laat de knikker het snelst het
parcours afleggen?

Waterdrager:
Per viertal draagt iedereen een helm die met elkaar verbonden zijn. Daar 
bovenop staat een emmer gevuld met water. Leg het parcours af en 
probeer zo weinig mogelijk water te verspillen.

Koe melken:
Altijd al eens willen melken? Om beurten gaat u met uw team zo 
snel mogelijk de melkkan proberen vol te melken door in de uiers 
van deze levensgrote koe te knijpen. Wie kan er in een vooraf 
bepaalde tijd de meeste liters melken?

Piepers lopen:
Lukt het jullie om het parcours snel af te leggen zonder dat de 
aardappel van de lepel valt?

Ezeltje prik:
Probeer om geblinddoekt de staart van de ezel op de juiste 
plek te prikken. Eén speler zal op aanwijzingen van het team 
proberen het dichtst bij de plek van de staart te prikken. 
Het team dat de staart het dichtst bij prikt heeft gewonnen.

Touwtrekken:
Probeer de tegenstanders over de middenlijn te trekken. Na 
de eerste “pull” wordt er van kant gewisseld en na de tweede 
“pull” worden de punten verdeeld.

Koekhappen:
Aan een koord hebben we de plakken ontbijtkoek gehangen. 
Geblinddoekt en met de handen op de rug proberen jullie de 
koek van het koord te happen.

Spijkerpoepen:
Bij dit spel moet je proberen om de spijker in de fles “te 
poepen”.  Het team dat de spijker het vaakst in de fles krijgt 

heeft gewonnen.

Spijkerbroek hangen:
Hang langer dan uw tegenstanders aan de pijpen van één van de

spijkerbroeken en breek het record.

Ring gooien:
Een leuk en uitdagend behendigheidsspel waarbij je probeert om de 

ringen om een pylon te gooien. Leuk voor kinderen!
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Kinderfeestje  10,- p.p.              min. 6                  2,5 uur

Ben je binnenkort jarig of heb je iets anders te vieren? Dan is het tijd
voor een feestje voor jou en je vriendjes/vriendinnetjes!

Samen met jouw ouders/verzorgers gaan we er een onvergetelijke
dag van maken. Wij hebben er zin in..... Jij toch ook?!?

We starten de middag in de bumperboats
Zodra iedereen er is beginnen we gelijk met één van de
leukste activiteiten, de bumper boats.

Rondje midgetgolf
Nadat alle kinderen in de bumperboats zijn geweest, vervolgen we
de middag op de midgetgolf baan. Sla de bal door een looping,
het doolhof of met een hole-in-one in het net.

De GPS schattenjacht
Op het terrein van Arendshorst Buitenactiviteiten liggen op verschillende
plekken schatten verstopt. Deze schatten in de vorm van munitiekistjes 
zijn o.a. gevuld met lekkernijen die je met behulp van een GPS toestel moet 
opzoeken. Als de schatten allemaal zijn gevonden worden ze geopend en 
wordt de inhoud verdeeld.

Tussendoor is er ranja en voor iedereen een ijsje uit onze kiosk.
Voor de begeleiding is er dan gratis koffie en thee.

Ter afsluiting krijgt iedereen een leuke groepsfoto als herinnering
aan de feestelijke dag.

Inhoud van het kinderfeestje:
√ Schat zoeken √ Ranja            √ Bumperboats        √ IJsje
√ Midgetgolf         √ Groepsfoto  √ Lekkernijen in schatkistjes

Uit te breiden met:
- Handboogschieten € 6,00 p.p.
- Spellencircuit 4 spellen € 6,00 p.p.
- Aquabubble € 5,00 p.p.
- Patat met frikandel of kroket of kaassoufflé € 3,50 p.p.

€



Restaurant
 Eten en drinken
Restaurant Hollands Venetië beschikt over diverse zalen, terrassen aan het water 
en een verwarmde lounge waar u met uw gezelschap kunt genieten van de rustieke 
Gieterse sfeer. Heeft u speciale wensen dan kunt u deze bij uw reservering kenbaar 
maken. Bezoek ook onze website voor het complete aanbod van eten en drinken
 

www.hollands-venetie.nl

Koffie/ thee/ gebak  v.a. 6 pers

Koffie / thee                €   2,00 p.p.
Koffie / thee met cake              €   3,25 p.p.
Koffie / thee met Gieterse brok             €   3,50 p.p.
Koffie / thee met appelgebak                    €   4,50 p.p.

Koffie / thee met appelgebak en slagroom            €   5,00 p.p.
Koffie / thee met gesorteerd gebak            €   5,50 p.p.

Drankjes  v.a. 10 pers

De drankenarrangementen zijn gebaseerd op bier, wijn, fris en binnenlands 
gedistilleerd, excl. buitenlands gedistilleerd.

1,5 uur onbeperkt drinken            € 13,50 p.p.
2,0 uur onbeperkt drinken            € 16,00 p.p.
2,5 uur onbeperkt drinken            € 17,50 p.p.
3,5 uur onbeperkt drinken             € 21,50 p.p.

Broodmaaltijden

Twaalfuurtje             €   9,50 p.p.
Kop soep, kroket, twee belegde broodjes en koffie / thee of melk

Gieterse broodmaaltijd  (v.a. 6 pers.)          €   9,50 p.p.
Witbrood, bruinbrood, roggebrood, krentenbrood en beschuit.
Diverse soorten vleesbeleg, kaas, roomboter, jam, hagelslag en 
volop koffie en thee.

Uit te breiden met:
Kop soep € 2,50 p.p., kroket € 1,50 p.p., 
Luxe broodjes € 2,00 p.p., melk € 1,50 p.p.

Broodbuffet Het Wiede  (v.a. 20 pers.)          € 15,00 p.p.
Groentesoep, diverse luxe broodjes, witbrood, bruinbrood, 
krentenbrood, roggebrood en beschuit. Diverse vleeswaren, 
kaas, jam, hagelslag, roomboter, kroket, koffie, thee en melk.

Uit te breiden met: 
huzarensalade € 2,50 p.p., fruit € 1,25 p.p., 
jus d’orange € 1,75 p.p., roerei met spek € 2,50 p.p.

Lunchpakketen

Lunchpakket A             €   9,50 p.p.
Pistoletje ham, pistoletje kaas,  krentenbol, blikje fris, pakje melk, 

Mars en een stuk fruit 

Lunchpakket B              € 12,50 p.p.
Pistolet ham/kaas, pistolet Ardennerham, krentenbol, huzarensalade, stuk 

fruit, jus en een blikje fris

11



12

Barbecueën

Hollandse barbecue   (v.a. 10 pers.)              € 20,00 p.p.
Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté en varkenshaassaté. 
Diverse eigen gemaakte salades, warme en koude sauzen, stokbrood 
met kruidenboter en frites.

American barbecue   (v.a. 20 pers.)              € 23,50 p.p.
Spareribs, chicken, steak, pork-loin, burger, crispy smashed potatoes. 
coleslaw, potatoe salad, green salad, steak fries & cornbread.
 
Vis & Vlees barbecue   (v.a. 20 pers.)              € 27,50 p.p.
Varkenshaas, biefstuk, kipsaté, zalm, vispakketje met diverse soorten 
vis in folie. Vissalade, vleessalade, groene salade, stokbrood met 
kruidenboter en frites.
 
Hollands Venetië barbecue  (v.a. 16 pers.)              € 29,50 p.p.
Ribeye, varkenshaassaté, biefstuk, kipfilet, gambaspies, vispakketje, 
groene salade, huzarensalade, aardappelsalade, warme & koude 
sauzen, stokbrood met kruidenboter, aardappelgratin en frites.

Specials

Pannetjesfestival   (v.a.  6 pers.)               € 22,50 p.p.
Verschillende gerechten worden voor u in pannetjes bereid. 
Pannetje kip, vlees en vis, gebakken aardappels, frites, 2 warme 
groentes en een frisse salade 

Wokpanfestival   (v.a.  12 pers.)               € 24,00 p.p.
In wokpannen kunt u verschillende gerechten bereiden.
Biefstuk, varkenshaas, kip en shoarma. Verschillende huisgemaakte 
salades, frites, wokgroenten, warme en  koude sauzen en stokbrood 
met kruidenboter. ( vanaf 25 personen Koekenpanfestival )

Het Koekenpanfestival   (v.a. 25 pers.)               € 24,00 p.p.
Onze kok bereidt diverse gerechten in een grote koekenpan met
een doorsnede van 1,5 meter.
Biefstuk, varkenshaas, kip, shoarma, verschillende huisgemaakte 
salades, frites, rijst, warme/ koude sauzen en stokbrood met 
kruidenboter.



Restaurant
 Eten en drinken

Buffetten

Kluifbuffet      (v.a. 12 pers.)          € 18,50 p.p.
Spareribs, karbonade en kippenvleugels. Frites, aardappelgratin, boontjes met spek, 
groene salade, warme en koude sauzen.

Traditioneel buffet     (v.a. 20 pers.)          € 22,00 p.p.
Varkenshaas met roomsaus, schnitzel, kibbeling met remouladesaus, gebakken 
aardappels, frites, rauwkostsalade en twee warme groenten.

Buffet Giethoorn     (v.a. 20 pers.)          € 24,50 p.p.
Varkenshaassaté, kipfilet op z’n Gieters, runderstoofpot, kibbeling met 
remouladesaus, salades, frites, aardappelgratin, Nasi, gemengde salade en 

stokbrood met kruidenboter.

Koud & warm buffet    (v.a. 20 pers.)             € 25,50 p.p.
Koude gerechten: Ardennerham met meloen, gerookte makreel, 
haring, huzarensalade, aardappelsalade met spekjes en crème fraîche, 
gemengde salade en diverse soorten brood met kruidenboter.  

Warme gerechten: Kipsaté, gehaktballetjes in saus, gekruide 
varkensrollade met bospaddestoelensaus, kabeljauw, 
aardappelgratin, warme groente en frites

Buffet Hollands Venetië  (v.a. 30 pers.)             € 36,50 p.p.
Koude gerechten: Ardennerham met meloen, garnalen, 
gerookte zalm, palingfilet, makreel en vers gerookte zalmforel. 
Huzarensalade, zalmsalade en diverse broodsoorten met 
kruidenboter.
 
Warme gerechten: Kipsaté, spareribs, biefstuk in pepersaus, 
varkenshaasmedaillons in roomsaus, botervis met 
garnalen, knoflook en cherrytomaatjes, aardappelschotel, 
roerbakgroenten, rijst en frites.
 
Tevens wordt voor u aan het buffet warme beenham en 
kalfs- / runderbraadstuk gesneden.

Eten van de plaat

I-Shi Yaki   (10 - 20 pers.)             € 29,50 p.p.
Op de Japanse steen wordt vlees & vis gebakken.
Biefstukspies, ribeye, kipspies, varkenshaas, zalm en gamba’s, 
diverse soorten salades, aardappelgratin, frites, diverse koude 
en warme sauzen, stokbrood en kruidenboter.

Het is mogelijk om uw maaltijden en buffetten naar eigen wens 
samen te stellen. Tevens kunnen wij rekening houden met uw 

dieetwensen.
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Menu’s

Menu Bovenwiede   (v.a.    10 pers.)             € 17,50 p.p.
Tomaten- of groentesoep, schnitzel of scholfilet, geserveerd met 
aardappelen en verschillende soorten groenten. IJs als dessert.
 
Menu Giethoorn    (v.a.    10 pers.)               € 22,50 p.p.
Tomaten - of groentesoep, varkenshaas met roomsaus of kabeljauw, 
geserveerd met aardappelen en verschillende soorten groenten.  
IJs als dessert.
 
Kindermenu                    €   9,50 p.p.
Frites met frikandel, kroket, hamburger of kipnuggets, geserveerd met 
mayonaise en appelmoes. Kinderijsje als dessert.

Pannenkoeken

Pannenkoek                   €   7,50 p.p.
Pannenkoek per stuk met keuze uit diverse soorten beleg. 

Pannenkoekenbuffet  (v.a. 6 pers.)               € 12,50 p.p.
Onbeperkt pannenkoeken eten. Geserveerd met: stroop, poedersuiker, 
jam, boter, ham, kaas, ananas en spek 

Desserts

Coupe ijs                    €   4,50 p.p.
Twee smaken ijs met aardbeiensaus en slagroom.

Grand dessert    (v.a. 12 pers.)                €   8,50 p.p.
Verschillende smaken ijs en slagroom, bavarois en een fruitcocktail.

Dessertbuffet Hollands Venetië  (v.a. 20 pers.)               € 12,50 p.p.
Diverse smaken ijs, verschillende ijstaarten, bavarois, vers fruit, 
geflambeerde kersen, crème brûlée, petit fours en ijsgebakjes. Dit alles 
wordt gepresenteerd als een verrassend, fonkelend en spetterend 
geheel.



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Familie arrangement        
   34,50 p.p.   min. 10               5,5 uur

Een gevarieerd programma, geschikt voor de hele familie, van jong tot oud,
met activiteiten op het land en op het water. Kan of wil één van de kinderen
niet deelnemen aan de spelactiviteiten, dan kan hij of zij gebruik maken
van onze speelweide en onze Bumperboats.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 27,50 p.p.

Het programma:

10.30 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met Gieterse brok.

11.00 uur - Natuur rondvaart
U stapt aan boord van onze rondvaartboot welke u meeneemt voor een
mooie tocht door de natuur van Nationaal Park Weerribben-
Wieden. We varen via het meer naar het natuurgebied, waar centraal 
een uitkijktoren is opgesteld. Hier aangekomen heeft de schipper 
een aantal kijkertjes, waarmee u van grote hoogte neerkijkt op het 
prachtige landschap.

12.30 uur - De “Gieterse” broodmaaltijd met kroket
Bestaande uit: Witbrood, bruinbrood, roggebrood, krentenbrood
en beschuit. Diverse soorten vleesbeleg, kroket, kaas, roomboter,
jam en hagelslag. Tevens is er volop koffie en thee.

13.30 uur - Punter puzzeltocht
Met een punterboot gaat u er op uit. U krijgt een route mee 
met diverse vragen en breinbrekers. Het team met de meeste 
juiste antwoorden wordt beloond (meerprijs GPS-tocht € 1,50 
p.p.).

15.30 uur - Midgetgolf *
Midgetgolf bestaat uit een:
√ Wedstrijdronde op de 18-holes midgetgolfbaan
√ Prijsuitreiking

16.30 uur - Einde arrangement

* In plaats van midgetgolf kunt u ook kiezen voor 
  (meerprijs € 1,50 p.p.):
- Handboogschieten
- Spellencircuit (4 spellen)
------------------------------------------------------------------------------

Het is ook mogelijk om dit arrangement te boeken met fluisterboten.

Het programma zal er dan als volgt uit zien:
10.30 uur - Koffie met Gieterse brok

11.00 uur - Fluister- of punterpuzzeltocht
13.00 uur - Gieterse broodmaaltijd met kroket

14.00 uur - Natuur rondvaart
15.30 uur - Midgetgolf

16.30 uur - Einde arrangement

15
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Dropping arrangement        
   40,25 p.p.   min. 15               5 uur

Wat overkomt me nu, zullen de meeste mensen denken, wanneer de 
rondvaartboot waarin ze zitten geblindeerd wordt zodra we het meer 
op varen. Dit is niet wat men verwacht. Na een tochtje van ongeveer 
40 minuten komt de boot aan op de dropplaats. Vanaf dit punt gaat u 
met traditionele punters terug proberen te komen naar het startpunt 
bij Arendshorst buitenactiviteiten.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 32,25 p.p.

Het programma:

15.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met een plakje cake.

15.30 uur - Dropping met de rondvaartboot
In een geblindeerde rondvaartboot varen wij u naar een voor u nog
onbekende locatie in Giethoorn. Deze tocht duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

16.15 uur - Vervolg dropping in traditionele punters
Aangekomen op de dropplaats, stapt u over in de punters die hier voor
u klaarliggen. Deze punters moeten, per groep van maximaal 8 personen,
met een vaarboom voortgeduwd worden. Wie komt als eerste weer terug?
Voor het geval u verdwaald krijgt u een “noodenvelop” mee!

18.00 uur - De barbecue
Bestaande uit: Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté en varkenshaassaté. 
Diverse eigen gemaakte salades, warme en koude sauzen, stokbrood met 
kruidenboter en frites.

20.00 uur - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.
  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Actief ontspannen        
   34,50 p.p.   min. 10                6,5 uur

Bij dit arrangement staan er een drietal activiteiten op het programma die elkaar
afwisselen. Een actieve en sportieve dag waarbij er ook zeker ruimte is voor
ontspanning.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 31,00 p.p.

Het programma:

10.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met Gieterse brok.

10.30 uur - Fluister puzzeltocht (1,5 uur)*
Bij Arendshorst Buitenactiviteiten gaat u met een boot er op uit. 
U krijgt een route mee met diverse vragen en breinbrekers.
(meerprijs GPS € 1,50 p.p.)

*Het is ook mogelijk deze tocht te boeken in traditionele 
  punters (2 uur).

12.30 uur - De “Gieterse” broodmaaltijd met kroket
Deze bestaat uit:
Witbrood, bruinbrood, roggebrood, krentenbrood en beschuit.
Diverse soorten vleesbeleg, kroket, kaas, roomboter, jam,
hagelslag en volop koffie en thee.

13.30 uur - Handboogschieten **
U krijgt uitgebreid uitleg over hoe u moet handboogschieten,
ook tijdens het schieten kunt u van onze ervaren instructeur
wat tips & tricks verwachten.

Bestaande uit:
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met tien pijlen
√ Prijsuitreiking

** In plaats van handboogschieten kunt u ook kiezen voor:
- Midgetgolf (reductie € 1,50 p.p.)
- Spellencircuit (4 spellen)

14.30 uur - Fietstocht door Giethoorn en omgeving
U ontvangt een route van ongeveer 20 kilometer waarmee u
langs de mooiste plekjes van Giethoorn en omgeving fietst.
Deze route voert u over de bruggetjes en vonders en langs 

grachten en meren. Genieten van het prachtige landschap!

16.30 uur - Einde arrangement

TIP! Solex tour i.p.v. fietstocht (meerprijs: € 21,00 p.p.).

17
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Paintball arrangement        
   47,50 p.p.   min. 8                5 uur

Heeft u altijd al eens uw collega, familielid of vriend “onder vuur” willen
nemen? Dan is dit het moment! Zet al je tactische vaardigheden in om de
ene na de andere tegenstander uit te schakelen en voorkom dat je zelf 
wordt geraakt. 
Voorzien van een overall, een beschermend masker en natuurlijk je 
paintballgeweer betreed je ons uitdagende speelveld. Sluip door 
het kraggeland en zoek dekking achter één van de vele obstakels. Schieten 
en beschoten worden, het maakt paintball tot een uitdagend spel.
De deelnemers worden verdeeld in teams. Het doel van het spel verschilt 
per missie bijvoorbeeld: Capture the flag, Team match of Free FOR all 
(ieder voor zich). Een spelronde duurt ongeveer 20 minuten. De minimale 
leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Het programma:

15.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met Gieterse brok.

15.30 uur - Paintball
Vertrek naar de paintball locatie. Als iedereen zijn uitrusting aan heeft volgt een 
instructie. De strijd kan beginnen!

LET OP! Het terrein kan drassig zijn dus waterdicht schoeisel is aan te bevelen. 
Tevens adviseren wij u om ter bescherming een petje,
sjaal en/of handschoenen te dragen tijdens het schieten.

Iedere deelnemer krijgt 100 paintballen. 
Het is mogelijk om extra paintballen te bestellen (graag vooraf reserveren).
Refill per 100 ballen € 10,00
Refill per 250 ballen € 22,50
Refill per 500 ballen € 40,00

18.00 uur - Spareribs bij restaurant Hollands Venetië
Bestaande uit: Onbeperkt huis gemarineerde spareribs geserveerd
met frites, diverse sauzen en verse salade.

20.00 uur - Einde arrangement

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Dropping-schattenjacht        
   49,50 p.p.   min. 15               5 uur

In het Venetië van Nederland dwalen door de grachtjes en over de meren. Op zoek
naar schatten die je alleen met je GPS toestel kunt lokaliseren. U vertrekt vanaf 
Arendshorst Buitenactiviteiten in een geblindeerde rondvaartboot. Wij varen u 
naar de dropplaats waar punters voor u klaar liggen.

Hier krijgt u per boot een GPS toestel waarmee u verschillende “schatkistjes” in
Giethoorn kunt vinden. Het is echter zo, dat degene “die het eerst komt, het

eerst maalt”. Een spannende competitieve bezigheid met aan het einde voor
iedereen een leuk aandenken.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 41,50 p.p.

Het programma:

15.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met Gieterse brok.

15.30 uur - Dropping met de rondvaartboot
Vanaf Arendshorst Buitenactiviteiten vertrekken wij met een 
geblindeerde rondvaartboot naar de dropplaats. 
Deze tocht duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

16.00 uur - Vervolg schattenjacht in traditionele punters
Aangekomen op de dropplaats, stapt u over in de punters die
hier voor u klaarliggen. Deze punters moeten, per groep van
maximaal acht personen, met een vaarboom voortgeduwd
worden.

Op verschillende locaties in Giethoorn liggen schatten 
verstopt. Na het startsein begint de zoektocht naar deze 
schatten die u alleen kunt vinden met behulp van een GPS 
ontvanger. Deze schatten in de vorm van munitiekistjes zijn 
o.a. gevuld met snacks en drankjes waar u na het vinden 
welverdiend van kunt genieten.

18.00 uur - De barbecue
Bestaande uit: Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté 
en varkenshaassaté. Diverse eigen gemaakte salades, warme 
en koude sauzen, stokbrood met kruidenboter en frites.

20.00 uur - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.

  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht
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Water Safari         
   37,50 p.p.   min. 10               6 uur

Tijdens de water safari zelf ervaren hoe het is om over het water te 
kunnen lopen in een aquabubble. Na deze activiteit gaat u met een 
kano of kajak een avontuurlijke en sportieve tocht door Giethoorn 
maken. Bij terugkomst hebben wij de barbecue voor u aangestoken 
om gezellig te gaan eten. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor 
een drankje.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 31,50 p.p.

Het programma:

14.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met appelgebak.

14.30 uur - Aquabubble
Altijd al eens over het water willen lopen? Dat kan, uiteraard zonder nat te
worden met de Aquabubble! U stapt in de Aquabubble, wij blazen de bal op
met 5.000 liter “verse” lucht waarna u kunt beginnen met het lopen over het
water. Lukt het u om daadwerkelijk over het water te lopen of blijft u lekker
dobberen?

15.30 uur - Consumptie kiosk
Voordat u in de kano stapt krijgt u nog een consumptie bij de kiosk.

16.00 uur - Kano tocht met routekaart
Met een kano of kajak gaat u er op uit en ben je echt één met de natuur. Het biedt een
unieke manier om Giethoorn te ontdekken. U krijgt een plattegrond mee om de juiste
route te varen.

18.00 uur - De barbecue
Bestaande uit: Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté en varkenshaassaté.
Diverse eigen gemaakte salades, warme en koude sauzen, stokbrood met kruidenboter
en frites.

20.00 uur - Einde arrangement

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Vrijgezellenfeest        
   41,50 p.p.   min. 6                7 uur

Het vrijgezellenfeest is DE gelegenheid voor de aanstaande bruid of bruidegom om
afscheid te nemen van het vrijgezellen leven. En waar kan dat beter dan in Giethoorn?
Zowel op het water als op het land hebben wij diverse leuke activiteiten. Bij dit
arrangement staat uitdaging, actie en spanning voorop en geeft garantie voor het

leukste vrijgezellenfeest.

Omdat je vrijgezellenfeest een onvergetelijke dag moet zijn!

Het programma:

13.30 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met Gieterse brok.

14.00 uur - Handboogschieten
U krijgt uitgebreid uitleg over hoe u moet handboogschieten,
ook tijdens het schieten kunt u van onze ervaren instructeur
wat tips & tricks verwachten.

Bestaande uit:
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met tien pijlen
√ Prijsuitreiking

15.00 uur - Punter puzzeltocht
Met een punterboot gaat u erop uit. Voor onderweg krijgt u een
route mee met diverse vragen en breinbrekers. Het team met 
de meeste juiste antwoorden wordt beloond.
(meerprijs GPS € 1,50 p.p.)

17.00 uur - Pauze met consumptie bij de kiosk
Terwijl u geniet van uw welverdiende consumptie zullen wij
bekendmaken welke groep de vragen het best heeft 
beantwoord.

17.30 uur - Midgetgolf
√ Wedstrijdronde op de 18-holes midgetgolfbaan
√ Prijsuitreiking

18.30 uur - Spareribs bij restaurant Hollands Venetië
Bestaande uit: Onbeperkt huis gemarineerde spareribs 
geserveerd met frites, diverse sauzen en verse salade.

20.30 uur - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.

  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht

21

€



22

Solex-puzzel arrangement        
   46,50 p.p.   min. 6                5,5 uur

Het solex-puzzel arrangement biedt het leukste van twee werelden. 
U maakt kennis met twee traditionele vervoersmiddelen. Na de lunch 
gaat u er met de punter op uit. Bij terugkomst even gezellig een drankje 
nuttigen waarna u vervolgens voor een leuke tocht op de solex stapt.

Het programma:

12.00 uur - Lunch bij restaurant Hollands Venetië
Een 12 uurtje: met een kop soep, kroket, twee belegde broodjes en  
koffie/thee of een glas melk.

13.00 uur - Punter puzzeltocht
Met een punterboot gaat u erop uit. Voor onderweg krijgt u een
route mee met diverse vragen en breinbrekers. Het team met de
meeste juiste antwoorden wordt beloond.
(meerprijs GPS-tocht € 1,50 p.p.)

15.00 uur - Pauze met consumptie bij de kiosk
Terwijl u geniet van uw welverdiende consumptie zullen wij
bekendmaken welke groep de vragen het best heeft beantwoord.

15.30 uur - Solex tour
Solex rijden is een hilarische activiteit voor jong en oud. Wij bieden u de
mogelijkheid om dit brommertje te (her)ontdekken.

Tijdens de tocht van ongeveer 25 kilometer ontdekt u Giethoorn en omgeving op een 
leuke manier. Al snorrend kunt u genieten van alles om u heen, samen met vrienden, 
familie of collega’s. We hebben diverse routes variërend in traject en afstand.
Een uurtje langer solex rijden kost € 6,00 p.p. extra.

LET OP! Wij rijden met authentieke solexen. Een spatje olie of vuil kunnen hierbij 
vrijkomen. Denk dus aan gepaste kleding/schoeisel. Iedere deelnemer dient in
het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.

17.30 uur - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Outdoor Cooking
- Onbeperkt drinken 

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Eigen Boot arrangement        
   68,25 p.p.   min. 5                9 uur

Het eigen boot arrangement is gemaakt voor de avontuurlijke mens. Verken 
Giethoorn en haar omgeving met een fluisterboot en geniet onderweg van een 
heerlijke picknick. Daarna hebben wij diverse activiteiten voor u  op het programma 
staan met tussendoor ruimte om gezellig te borrelen. Aansluitend gaat u op een 

avontuurlijke manier zelf buiten koken. Maak uw eigen vuurtje en stook de grill 
op om een gerecht naar keuze te bereiden. 

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 64,75 p.p.

Het programma:

10.00 uur - Ontvangst met koffie
Wij serveren koffie met appelgebak.

10.30 uur - Fluistervaren met picknickmand
Met een fluisterboot gaat u er op uit. U krijgt een routekaart mee. 
Onderweg zijn er diverse afmeer mogelijkheden om van uw picknick 
te genieten. Inhoud picknickmand: bruine bol kaas, witte bol ham, 
krentenbol, melk, jus d’orange, salade, fruit, cup á soup, koffie en 
thee en wat lekkers.

14.00 uur - Handboogschieten
U krijgt uitgebreid uitleg over hoe u moet handboogschieten,
ook tijdens het schieten kunt u van onze ervaren instructeur
wat tips & tricks verwachten.

Bestaande uit:
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met tien pijlen
√ Prijsuitreiking

15.00 uur - Borrelen op het terras
Onder het genot van een warm hapje en een drankje nog even 
gezellig zitten.

16.00 uur - Midgetgolf
√ Wedstrijdronde op de 18-holes midgetgolfbaan
√ Prijsuitreiking

17.00 uur - Outdoor Cooking
Tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Op een 
avontuurlijke manier buiten koken op een kleine BBQ.
Het menu bestaat uit: Grillsteak, hamburger, speklapje en een 
worstje. Salade, pistolet met kruidenboter, aardappelpartjes 
en een BBQ saus.

√ Per vijf personen maakt u gebruik van een kleine BBQ-grill.
√ Onbeperkt houtskool

√ Vers vacuüm verpakte gerechten 

In het voor- en najaar of als het wat frisser is steken we gezellig de 
vuurschaal aan. 

19.00 uur (of later) - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Onbeperkt drinken

- IJsje 
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Schattenjacht       
   41,00 p.p.   min. 15              4,5 uur

De schattenjacht is een tactisch spel. Op deze dag wordt er in
groepsverband gestreden, om zoveel mogelijk schatten te traceren
met een GPS toestel. Bij terugkomst hebben wij de barbecue voor u 
aangestoken om gezellig te gaan eten en om na te genieten van de 
middag. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor een drankje.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 35,00 p.p.

Het programma:

15.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren een kopje koffie met een plakje cake.

15.30 uur - Schattenjacht in punters*
Vanaf Arendshorst Buitenactiviteiten start u uw zoektocht. Op verschillende 
locaties in Giethoorn liggen schatten verstopt. Na het startsein begint de 
zoektocht naar deze schatten die u alleen kunt vinden met behulp van een GPS 
ontvanger. 

Deze schatten in de vorm van munitiekistjes zijn onder andere gevuld met 
snacks en drankjes waar u na het vinden welverdiend van kunt genieten. 
Het is echter zo dat degene die “het eerst komt, het eerst maalt”. 
Een competitieve bezigheid met aan het einde voor iedereen een leuk aandenken.

* U kunt de schattenjacht ook boeken met fluisterboten, meerprijs is dan € 2,00 p.p.

17.30 uur - De barbecue
Bestaande uit: Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté en varkenshaassaté.
Diverse eigen gemaakte salades, warme en koude sauzen, stokbrood
met kruidenboter en frites.

19.30 uur - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.
  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Waterfun arrangement       
   45,50 p.p.   min. 10               6 uur

Een actief programma waarbij het water centraal staat. Gedurende het hele
arrangement zijn jullie met of op het water bezig (extra droge kleding is dus 
aan te raden).

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 41,50 p.p.

Het programma:

13.00 uur - Lunch bij restaurant Hollands Venetië
Een 12 uurtje: met een kop soep, kroket, twee belegde broodjes en 
koffie/thee of een glas melk.

14.00 uur - Competitie op een 4-tal wateractiviteiten

Kano wedstrijd:
Per team start u in de kano’s  om een traject af te leggen. Het team dat 
de afstand in de snelste tijd heeft afgelegd heeft gewonnen.

Waterdrager:
Per viertal draagt iedereen een helm die met elkaar verbonden 
zijn. Daar bovenop staat een emmer gevuld met water. Leg het 
parcours af en probeer zo weinig mogelijk water te verspillen.

Sponsestafette:
Tijdens de sponsestafette moet water uit een grote bak naar 
een emmer worden gebracht door middel van het overgooien 
van een natte spons. Iedereen blijft op zijn/haar plaats staan en 
fungeert dus als schakel. Zodra de emmer vol is stopt de tijd.

Kruiwagenrace:
Schep de kruiwagen vol met water en zigzag zo snel mogelijk 
door het parcours. Versla uw tegenstanders door de ton aan 
het eind van het parcours als eerste met water te vullen.

15.30 uur - Pauze met consumptie bij de kiosk

16.00 uur - Aquabubble
Altijd al eens over het water willen lopen? U stapt in de
Aquabubble, wij blazen de bal op met 5.000 liter “verse” lucht
waarna u kunt beginnen met het lopen over het water.

17.00 uur - De barbecue
De barbecue bestaat uit de volgende gerechten:

Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté en 
varkenshaassaté. Diverse eigen gemaakte salades, warme en 

koude sauzen, stokbrood met kruidenboter en frites.

19.00 uur - Einde arrangement

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.

  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht
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Middag arrangement       
   27,50 p.p.   min. 4              5 uur

In dit middagprogramma hebben we een aantal activiteiten voor u in
petto waaronder fluister- of punterboot varen, handboogschieten en
midgetgolf. 

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 24,50 p.p.

Het programma:

12.00 uur - Lunch bij restaurant Hollands Venetië
Een 12 uurtje: met een kop soep, kroket, twee belegde broodjes en
koffie/thee of een glas melk.

13.00 uur - Fluister puzzeltocht 
Vanaf Arendshorst Buitenactiviteiten gaat u met een boot er op uit. U krijgt
een route mee met diverse vragen en breinbrekers.
(meerprijs GPS-tocht € 1,50 p.p.)

* Het is ook mogelijk deze tocht te boeken in punters (tijdsduur 2 uur).

14.30 uur - Prijsuitreiking puzzeltocht met consumptie
Bij terugkomst is de prijsuitreiking met voor iedereen een consumptie
en een leuk presentje voor het winnende team.

15.00 uur - Handboogschieten
U krijgt uitgebreid uitleg over hoe u moet handboogschieten, ook tijdens het schieten 
kunt u van onze ervaren instructeur wat tips & tricks verwachten. Bestaande uit:
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met tien pijlen
√ Prijsuitreiking

16.00 uur - Midgetgolf
Midgetgolf bestaat uit een:
√ Wedstrijdronde op de 18-holes midgetgolfbaan
√ Prijsuitreiking

* In plaats van midgetgolf kunt u ook kiezen voor:
- Spellencircuit (4 spellen)(meerprijs € 1,50 p.p.)

17.00 uur - Einde arrangement

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Smokkelavond       
   61,50 p.p.   min. 20               5 uur

Waan u in de jaren 20 van de vorige eeuw, tijdens de drooglegging in de Verenigde
Staten van Amerika. Vele families van het Italiaanse eiland Sicilië waren vanwege
“het land van de onbeperkte mogelijkheden” overgekomen om hiervan te kunnen
profiteren, zo ook de Maffia.

Al gauw waren ze op de hoogte van de Amerikaanse drankzucht en begonnen zo
hun geheime distilleeractiviteiten (Moonshining). Het duurde niet lang of de 
FBI kreeg hier lucht van. Zij zetten toen alles op alles om deze praktijken de 
kop in te drukken. Het was een hele klus om de distilleerderijen te vinden en 

te ontmantelen.

De FBI beperkte zich al gauw tot het pakken van de “Runners”
(mensen die de smokkelwaar vervoerden). De maffiafamilies hadden er al 
gauw genoeg van, hun familie in het gevang te moeten zien verdwijnen. 
Ze ronselden “vrijwilligers” die tegen vergoeding het vuile werk voor 
hen opknapten.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 55,50 p.p.

Het programma:

18.00 uur - De barbecue bij restaurant Hollands Venetië
De barbecue bestaat uit de volgende gerechten:
Procureurlapje, hamburger, speklapje, kipsaté en 
varkenshaassaté. Diverse eigen gemaakte salades, warme en 
koude sauzen, stokbrood met kruidenboter en frites.

20.00 uur - Uitleg smokkelavond

20.30 uur - Start van de smokkeltocht
Bij Arendshorst Buitenactiviteiten stapt u met uw groep in
de fluisterboot. Vervolgens vertrekt u richting de whisky
distilleerderij op het eiland van het meer. Hier kunt u proeven
van de sfeer en de whisky.

Na de whisky krijgt u de smokkelwaar uitgereikt, bestaande 
uit drank, sigaretten en drugs. Welke familie lukt het om de 
meeste smokkelwaar op een slinkse manier naar de kroeg 
te brengen? Pas op voor de FBI, als ze u te pakken krijgen 
controleren zij u op smokkelwaar.

Het team (familie) dat de meeste smokkelwaar binnen brengt
zal vanavond extra aandacht krijgen. Maar diegene die wordt
betrapt moet zijn smokkelwaar inleveren.

22.30 uur - Prijsuitreiking bij het kampvuur
Bij terugkomst brand het kampvuur al en kunt u, onder het 

genot van twee warme hapjes en twee drankjes, nog even 
gezellig zitten en napraten over de ervaringen van deze avond. 

Wanneer alle teams terug zijn zal de prijsuitreiking plaats vinden 
met voor iedereen een leuk aandenken aan deze tocht. 

Als het weer het gezellig buiten zitten niet toelaat dan wijken we uit 
naar het restaurant aan de stamtafel.

23.30 uur - Einde van deze avond
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Speurtocht     
   40,50 p.p.   min. 10              5 uur

Een gezellig avondarrangement dat begint met een wokpanfestival.
Na het eten wandelen jullie richting Arendshorst Buitenactiviteiten,
alwaar de fluisterboten voor jullie klaar liggen. Met uw groepje gaat
u op pad en onderweg speurt u met behulp van een GPS toestel
naar verschillende opdrachten.

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 34,00 p.p.

Het programma:

18.00 uur - Wokpanfestival bij restaurant Hollands Venetië
In wokpannen worden verschillende gerechten bereid. Biefstuk,
varkenshaas, kip en shoarma. Verschillende huisgemaakte salades, frites,
wok groenten, warme en koude sauzen en stokbrood met kruidenboter.

20.00 uur - Vertrek speurtocht
U stapt in een fluisterboot waarin u met 6 personen deze speurtocht
per GPS vaart. Op ieder waypoint vindt u het antwoord op de diverse
vragen en opdrachten. De rode draad door de speurtocht is het verzamelen 
van letters die uiteindelijk een woord vormen.

22.00 uur - Prijsuitreiking bij het kampvuur
Bij terugkomst brand het kampvuur al en kunt u, onder het genot van een
drankje en een warm hapje, nog even gezellig zitten en napraten over de ervaringen 
van deze avond. Wanneer alle teams terug zijn zal de prijsuitreiking plaats vinden met 
voor iedereen een leuk aandenken aan deze tocht.

23.00 uur - Einde van deze avond

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.
  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht

€



Arrangementen
 Samengesteld kant-en-klaar

  Gezellig Griezelen       
   62,00 p.p.   min. 20               5 uur

Het is 20 jaar geleden dat één van de grootste bankroven van de eeuw plaatsvond. 
Een boevengilde uit Giethoorn en omstreken, ook wel “de bende van ‘t Wiede” 
genoemd, heeft destijds de buit gestolen.

Achtervolgd door de politie en hun helpers, die verschillende zoektochten 
(search party’s) organiseerden, probeerden de boeven te ontkomen. Sommigen 

werden opgesloten in bajes “de Beuleacke”, anderen werden tijdens hun vlucht 
neergeschoten.

Zij zwerven volgens de legendes nog steeds rond op de plaatsen waar zij
destijds hun buit verstopten. Delen van deze buit zijn tot op de dag van
vandaag niet gevonden. Lukt het u om de verloren buit te vinden??

De kinderprijs (4 t/m 11 jaar) is € 58,00 p.p.

Het programma:

18.00 uur - Kluifbuffet bij restaurant Hollands Venetië
Bestaande uit: Spareribs, karbonade en kippenvleugels. 
Frites, aardappelgratin, boontjes met spek, groene salade, 
warme en koude sauzen.

20.00 uur - Uitleg Gezellig Griezelen

20.30 uur - Vertrek vanaf Arendshorst Buitenactiviteiten
Per fluisterboot gaat u in groepjes op pad. Onderweg zult u
oog in oog komen te staan met de geesten van de leden van de
Gieterse boevengilde.

Op diverse locaties hebben zij zich verstopt en zij zullen hun
buit niet zomaar prijs geven. Aan u de spannende taak om “de
boeven” op te zoeken en zodra u ze heeft gevonden dient u bij 
een ieder van hun diverse opdrachten uit te voeren.

Ieder juist uitgevoerde opdracht brengt u dichterbij de schat.
Durft u het aan?!

22.30 uur - Prijsuitreiking bij het kampvuur
Bij terugkomst brand het kampvuur al en kunt u, onder het
genot van twee drankjes en twee warme hapjes nog even
gezellig zitten en napraten over de ervaringen van deze avond.
Als alle groepen terug zijn zal de prijsuitreiking plaats vinden 
met voor iedereen een leuk aandenken aan deze tocht.

Als het weer het gezellig buiten zitten niet toelaat dan wijken 
we uit naar het restaurant aan de stamtafel.

23.30 uur - Einde van deze avond

Dit arrangement is uit te breiden met:
- Twee uur onbeperkt drinken € 16,00 p.p.

  Excl. buitenlands gedistilleerd
- Nagerecht
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Algemene voorwaarden     
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Arendshorst 
Buitenactiviteiten of Restaurant Hollands Venetië (hierna te noemen leverancier).

Artikel 1  Groepsgrootte
1.1 De minimale groepsgrootte verschilt per arrangement. Kleinere groepen zijn in overleg meestal mogelijk met    
toeslag.

Artikel 2  Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand na mondeling de bevestiging te hebben doorgenomen of na ondertekening van de 
optiebevestiging. Degene die namens of ten behoeve van een groep een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor 
alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
 
Artikel 3  Betaling
3.1 Na bekendmaking van het aantal personen, dat minimaal 1 week voor de arrangementsdatum dient te gebeuren, wordt 
de definitieve rekening opgemaakt. Deze moet voor de arrangementsdag voldaan zijn. Ook kan contant betaald worden op de 
arrangementsdag, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4  Reissom
4.1 Indien een klant te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te 
vervallen
4.2 In de reissom zijn niet inbegrepen:
a. vervoer per touringcar; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering
c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties, activiteiten en gebruikte materialen.
4.3 De onder 4.2c genoemde kosten worden door de klant op de zelfde dag verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen en bevestigd.
4.4 Tenzij anders vermeld, gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het 
programma.

Artikel 5 Wijziging door de deelnemers
5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dat mogelijk is.

Artikel 6 Annuleringen
6.1 Indien de reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening
gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen wordt € 50,- berekend.
b. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoelt tijdstip; 15% van de reissom met minimum van € 75,- per groep
c. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoelt tijdstip; 35% van de reissom
d. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoelt tijdstip; 60% van de reissom
e. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoelt tijdstip; 85% van de reissom
f. Bij annulering 3 dagen of minder voor bedoelt tijdstip; 100% van de reissom
6.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor vertrek, waarna de bekende
groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.
Het doorgeven van vermindering en vermeerdering van het aantal deelnemers dient schriftelijk per fax of per e-mail doorgegeven 
te worden.

Artikel 7 Niet doorgaan programma / wijziging door de leverancier
7.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de leverancier zijn gelegen, door de leverancier
wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de 
leverancier zich tot onmiddellijke kennisgeving van de klant.
7.2 Bij niet doorgaan door de leverancier verplicht de leverancier zich tot onmiddellijke terugbetaling van
de reeds (geheel of gedeeltelijke) betalingen.

Artikel 8 Algemeen voorbehoud
8.1 De leverancier behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute
en de bijbehorende programmaonderdelen, indien hiertoe gegronde redenen
bestaan.
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