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Voorwoord
Welkom bij OpstapmetLisa!
Wij zijn een team van vrouwen dat graag blogt over alle leuke dingen die Nederland te
bieden heeft. En dat doen wij ook voor jou! Wij willen onze lezeressen aan ideeën helpen
en inspireren om er op uit te gaan. In dit e-book zijn wij op zoek gegaan naar bijzondere,
leuke en originele activiteiten en delen die graag met jou.
En dat zijn er heel veel. Eigenlijk te veel om op te noemen. Daarom hebben we de in
onze ogen leukste, meest bijzondere en meest opvallende activiteiten voor je uitgekozen.
Je vindt ze onderverdeeld per provincie terug in deze gids.
Plan met behulp van deze gids een leuk uitje met je vriendinnen, je lief, het hele gezin of
een groep vrienden of collega’s voor een feestje of evenement.
Veel leesplezier!

Team OpstapmetLisa
www.opstapmetlisa.nl
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Zuid-Holland
De leukste activiteiten van Zuid-Holland
In Zuid-Holland is voor ieder wat wils en van alles te beleven. Genieten van de
Nederlandse kust, winkelen, eten en verblijven in één van de vele steden. Ga ‘de boer
op’ in de kleinere rustieke dorpen of ga op zoek naar het buitenleven op een van de ZuidHollandse eilanden.
Ben je op zoek naar een leuke activiteit in Zuid-Holland? Er zijn tal van leuke activiteiten
om uit te kiezen in deze provincie. Zuid-Holland heeft namelijk van alles. Strand, stad en
natuur. Binnen of buiten. Actief, gewaagd of passief en laid-back. Wij geven je een
overzicht van verschillende type uitjes, voor verschillende gezelschappen.

Sportieve uitjes
Ben je op zoek naar een sportieve activiteit? Bijvoorbeeld met een groep vrienden voor
een vrijgezellenfeest of een teambuildingsuitje met collega’s?
Karten
Al jaren is karten een van de favoriete
activiteiten voor bedrijfsuitjes. Maar wist
je dat de grootste indoor kartbaan van
Europa in Zuid-Holland te vinden is?
Namelijk Van der Ende Racing in
Poeldijk. Wil je meer dan alleen karten?
Dan is er in de Uithof in Den Haag van
alles te doen. Van karten en lasergamen
tot aan schaatsen, skiën en klimmen.
Klimmen en boulderen
De laatste jaren is boulderen steeds
populairder aan het worden. Bij boulderen gaat
het er niet om dat je zo hoog mogelijk de muur
op moet klimmen, maar om een korte route af
te leggen, lager bij de grond. De uitdaging zit m
in de hoeken en de rotsblokken. Bij deze
activiteit ben je niet gezekerd en kan je naast
elkaar routes van een verschillende
moeilijkheidsgraad afleggen. Er zijn al tal van
boulderhallen te vinden, ook in Zuid-Holland.
Voorbeelden hiervan zijn Boulderhal De
Campus (Den Haag), Boulderhal Kunststof (Leiden), Monk (Rotterdam), Delfts Bleau
(Delft) en Neoliet (Rotterdam).
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Skiën
Een andere leuke sportieve activiteit is
skiën. In Nederland zijn een aantal indoor
sneeuwbanen te vinden. Maar wist je dat
Zuid-Holland nog veel meer andere
skimogelijkehden heeft? Zo heb je in
Bergschenhoek de borstelbaan van
Outdoor Valley en in Alphen aan den Rijn
S2X. In Den Hoorn heb je Alpine Sports en
in Dordrecht Roundhill Indoor Ski &
Snowboard. Dit zijn allemaal indoor
rolbanen. Hier kan je niet alleen ski- of
snowboardles volgen, maar ook terecht
voor leuke groepsuitjes of kinderfeestjes.
Abseilen
Nog een stapje spectaculairder dan klimmen, is abseilen.
Want ook al ben je goed gezekerd, je moet je overgeven
aan de hoogte en je voeten in het niets laten zakken. Bij
de meerste klimmuren kan je ook abseilen, maar wil je dit
echt een keer ultiem meemaken? Ga dan abseilen van de
Euromast in Rotterdam. Je laat jezelf dan van 100 meter
hoogte over de ballustrade zakken en als je een echte
lefkikker bent, kijk je tijdens de daling om je heen om te
genieten van het Rotterdamse uitzicht!
Rolschaatsen
Ben je op zoek naar een originele activiteit voor een
vrijgezellenfeest, de verjaardag van je beste vriendin of een
ander jubileum? Hoe leuk is het dan om met jouw
vriendinnengroep te gaan rolschaatsen in de leukste rollerdisco
van Nederland?
Dit kan bij Skatefever in Capelle aan den IJssel en er zijn meerdere arrangementen
mogelijk. Op zaterdagavond is de rollerbaan exclusief voor volwassenen en draait de dj
jouw favoriete rolschaatsmuziek!
Strandspelen
Ben je een echte waterrat? Kies dan voor een van de
leuke strandactiviteiten die ons Zuid-Hollandse
strand te bieden heeft. Op de stranden van Monster,
’s-Gravenzande, Kijkduin en Scheveningen staat het
vol met sportieve strandtenten die leuke
groepsarrangementen hebben met acitivteiten als
beach-voetbal, volleyball, yoga, suppen en surfen. Zo kan je terecht bij Dreams in Ter
Heijde, Hartbeach in Scheveningen en Strandtent 14 in Kijkduin.
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Uitjes voor alle leeftijden
Is niet iedereen in jouw gezelschap even sportief? Of
ben je op zoek naar een familie-uitje, waar zowel
kinderen, volwassenen als opa’s en oma’s bij zijn?
Dan is het wellicht niet heel handig om iedereen met
een helm op aan een muur in de touwen te laten
hangen. Maar gelukkig vind je in Zuid-Holland ook
genoeg leuke activiteiten die voor het hele
gezelschap leuk zijn.
Musea
Ga bijvoorbeeld naar een van de interactieve musea
in Zuid Holland. Zo wandel je bij Corpus in
Oegstgeest door een gigantisch menselijk lichaam, is
er bij Space Expo in Noordwijk voor jong en oud van
alles te leren over de ruimte, rakketten en het
zonnestelsel. En in Leiden ondek je alles over
biodervisiteit in het geheel vernieuwde Naturalis. Of
zoek de kunstzinnige kant van jouw gezelschap op bij
Villa Zebra, een kunstmuseum dat zich richt op
kinderen.
Dierenpark
Wil je liever echte dieren om je heen dan opgezette exemplaren en fossielen? In Alphen
aan den Rijn leer je tal van vogels kennen in vogelpark Avifauna. Je kan hier zelf de
honingpapegaaien voeren, trekken door de junglekas en de vogels om je oren laten
vliegen tijdens de spectaculaire vogeldemonstraties.
Ben je gek op roofvogels? Dan is een bezoek aan de
Roofvogelboerderij in Berkel en Rodenrijs een echte
aanrader. Hier huizen vele soorten uilen, buizerds,
gieren, valken, haviken en arenden. De
Roofvogelboerderij biedt verschillende soorten
roofvogelshows, valkerijworkshops en bedrijfs- en
jubileum-uitjes.
Stads-rondleidingen
Doe jij graag iets interactiefs met jouw groep in je eigen stad? Boek dan een rondleiding
2.0. Zo kan je op een originele manier een stad
leren kennen.
Dat kan bijvoorbeeld in Rotterdam met de
stadstours van Inside Rotterdam. Zij nemen je mee
door het echte Rotterdam met hun fietstours,
dakentour, foodtours en wandeltours met originele
invalshoeken.
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Of ga mee op pad in Den Haag met Stadsgids Patrick. Hij laat jouw groep in een kleine
twee uur de smeuïge kant van de stad zien. Hij vertelt Haagse verhalen, sappige
verhalen en zondige details wat jouw kijk op Den Haag een totaal nieuwe wending geeft.
Je kan jouw stad ook op een heel interactieve manier
ontdekken met spelelementen erin. Stad Unique
organiseert tal van leuke City Games door het hele land,
dus ook in Zuid-Holland. Zo speel je bijvoorbeeld de
WhatsApp moordtocht, Levend Ganzenbord, Sudoku of
probeer je in de stad jullie eigen mol te ontmaskeren met
Mollenstreek.
En ben jij al bekend met het begrip Story Trail? Dit is een spannende theaterwandeling
die je door de stad voert en door de geschiedenis. Dus geen gids met saaie feitjes. Deze
stadswandeling sleurt iedereen mee in eeuwenoude, spannende en wonderlijke
verhalen. In Zuid-Holland boek je een story trail in Leiden, Gouda, Den Haag en
Rotterdam.

Uitjes op het water
Zoek je een wat meer laid-back activiteit op het water? Ga dan lekker varen met je
gezelschap! Dit kan in Zuid-Holland op heel veel manieren en in alle soorten en maten.
Rondvaartboot
Boek bijvoorbeeld een rondvaartboot met gids
door de grachten van Delft, Den Haag, Leiden of
Gouda. Je kan tickets kopen voor een openbare
rondvaart of je kan een eigen rondvaartboot
afhuren zoals de Royal Dinner Cruise. Of laat je
rondleiden door de Westlandse wateren met
Rondvaart Westland.
Varen op de Maas
In Rotterdam kan je op pad met een van de vele Spido’s op de Maas, je kan een eigen
watertaxi boeken of jouw rondvaart combineren met eten op bijvoorbeeld de
Pannekoekenboot.
Zelf varen
Maar je kan ook met je eigen gezelschap het
water op. Boek dan een sloep, of fluitsterboot.
Deze zijn in verschillende formaten te vinden
waarmee je zelf mag varen. Bijvoorbeeld bij Geen
Boot Wel Varen.
Je stapt op bij Wijnbar Mendoza en vaart zo de Bergse Plas en de Rotte op. Rond de
Kaag vind je verschillende botenverhuurders waar je een sloep voor eigen gelegenheid
kan huren. Ook vanaf Zoeterwoude, Leiden en Voorschoten kan je via Columbus
watersport ook jouw eigen elektrische sloep huren. Zo ontdek je de binnenstad, polder en
het plassengebied in een keer!
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Inside Rotterdam
‘Come as a stranger, leave as a local’
Inside Rotterdam biedt originele fietstours, food tours en
rondleidingen aan in Rotterdam. Dit doen zij met een
enthousiast en deskundig team gidsen die Rotterdam op
hun duimpje kennen en van elke tour iets speciaals weten
te maken.
Je kan de hele week terecht bij Inside Rotterdam voor
groeps- en zakelijke tours en arrangementen. In de
weekenden zijn er ook speciale instaptours voor individuen
en kleine groepen in het Nederlands en Engels.

Op tour in Rotterdam
Iedere city tour laat je een andere kant van de stad zien. Ga
mee op de food tour, fiets in de Rotterdamse haven en als je
echt verrast wilt worden, ga je mee het Wilde Westen van
Rotterdam in. Momenteel kan je kiezen uit de volgende tours:
• De Highlights fietstour Rotterdam – Een verrassende
fietstocht langs de bekende én minder bekende plekken in
het stadscentrum. Je ziet alle highlights, maar je wordt ook
verrast met ongewone verhalen en plekken.
• De Rotterdam Food Tour – Een culinaire ontdekkingstocht
waarin je de lekkerste lokale en exotische delicatessen
proeft.
• De Wilde Westen fietstour – Ontdek het échte Rotterdam.
Ontdek de mooiste Street Art, architectonische pareltjes,
oude havengebieden en leer artistiek Rotterdam kennen.
• De Rotterdamse Dakentour – Een indrukwekkende tour
langs en op innovatieve en bijzondere daken in Rotterdam.
• En de Haven fietstour – Stap op de veerpont richting de
haven en verken de haven per fiets.
De city tours van Inside Rotterdam geven je op een enthousiaste en unieke wijze een
interessant beeld van Rotterdam. Zo heb je een rondleiding door Rotterdam nog niet
eerder meegemaakt!

Contactinformatie
1e Blekerhof 26
3011 CJ Rotterdam
010 307 0280
www.insiderotterdam.com
info@insiderotterdam.com
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Uitgelicht: Villa Zebra
‘Kunst voor kinderen’
Villa Zebra is een kinderkunstmuseum dat kinderen
in aanraking laat komen met kunst. Of als ze nog wat
kleiner zijn, dan gewoon lekker kunst zelf laten
aanraken.

De Villasofie
Bij Villa Zebra is er geen goed of fout. In de Villasofie
stellen zij naast een zoektocht en nieuwsgierigheid
ook interactie met kunst centraal. Het gaat niet om
het kunstwerk zelf, maar om wat die kunst teweeg
kan brengen. Kunst vraagt een open houding, een open benadering. Het kan je wereld
op z’n kop zetten en iets “onbedachts” laten ontstaan. Wat in het hoofd ontstaat kan
verplaatst worden naar de handen en vandaar uit ontstaan de mooiste creaties.

Spelen met verbeelding
Er is een interactieve tentoonstelling, ZELF!, waar
kinderen dwars door een kunstwerk heen kunnen lopen
en kunnen spelen. Deze tentoonstelling is het leukst voor
kinderen tot 6 jaar.
Voor de kinderen die al heel groot zijn, van 7 tot 12 jaar,
is er een interactieve tentoonstelling. Kunstenaars maken
speciaal voor deze tentoonstelling een kunstwerk dat
kinderen aanspreekt. De kinderen krijgen een rondleiding
en wordt gevraagd naar wat het kunstwerk zou
betekenen. De antwoorden die kinderen geven,
verwonderen en ontroeren. De kinderen mogen de
kunstenaars helpen om het kunstwerk af te maken.
Elk kind gaat ook zelf aan de slag en maakt een eigen
kunstwerk in de workshopruimtes. Zonder voorbeeld en
zonder volwassen kinderen, zodat het kind leert te
spelen met verbeelding. De kleine kinderen gaan lekker
samen met hun ouders aan de slag.

Contactinformatie
Stieltjesstraat 21
3071 JV Rotterdam
010 24 11 717
www.villazebra.nl
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Uitgelicht: Roundhill
‘Indoor ski- en snowboardschool’
Roundhill in Dordrecht is een indoor ski- en
snowboardbaan waar je lessen kan volgen, jouw
techniek kan aanscherpen, in conditie kan blijven
en plezier kan maken. Alleen, met een groep of als
(bedrijfs-)evenement.

Leren skiën of snowboarden
Wil jij leren skiën of snowboarden? Of kan je dat al,
maar wil jij je techniek verder bijschaven? In beide
gevallen is Roundhill ‘the place to be’!
Je krijgt les op de rolbaan. De ervaren en
gediplomeerde instructeurs geven je les op
jouw eigen niveau en brengen je hier stap voor
stap in verder. Zo zorg je voor een goede
voorbereiding op jouw wintersportvakantie.
Je krijgt les op maat. Zo zal de ene persoon
een paar lesjes willen hebben om de ski- of
snowboardvaardigheden af te stoffen en wil de
ander flink aan het werk om zijn eigen techniek
naar een hoger niveau te tillen.

Met Roundhill de sneeuw in
Naast de lessen op de rolbaan, kan je verschillende
sneeuwlessen volgen in Nederland volgen.
En je kan zelfs met Roundhill de ‘echte sneeuw’ in!
Roundhill organiseert namelijk jaarlijks diverse
reizen naar de Alpen. Zo ga je georganiseerd op
wintersportvakantie en heb ook nog eens jouw
favoriete ski- of snowboard leraar bij je!

Groepsuitjes
Je kan ook groepsuitjes organiseren bij Roundhill. Een teambuildingsevenement, een
vrijgezellenfeest of kinderfeestje.

Contactinformatie
Mijlweg 53 D-1 in Dordrecht
078 - 647 56 11
www.roundhill.nl
info@roundhill.nl
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Noord-Holland
In Noord-Holland vind je letterlijk van alles. Grote steden, kleine dorpen en gehuchten,
strand, steen en natuurgebied. Wanneer je dus in Noord-Holland op zoek bent naar een
leuke activiteit voor een gezelschap, zoals je gezin, vrienden of collega’s, kan je nog
weleens verzanden in het aanbod. Wij geven je in dit hoofdstuk een selectie van het
brede aanbod aan leuke activiteiten in Noord-Holland.
Musea
Amsterdam kent wel 90 musea. Dat zijn er te
veel om op te noemen. Onze favorieten
lichten we graag uit. Het Moco Museum is
een mooi boutique museum en toont de
hedendaagse kunst zoals van Banksy. Of het
iconische gebouw waar het EYE museum in
zit en waar alles draait om film.
Buiten Amsterdam zijn nog veel meer musea
te vinden. Maar ga eens na het bezoeken van de
kaasmarkt in Alkmaar, Edam of Hoorn op bezoek bij
het Kaasmuseum in Alkmaar. Daar leer je alles over
de geschiedenis en het maken van kaas.
Helemaal in de kop van Noord-Holland, in Den Helder
is het Marine Museum. Dit is dé plek waar je de marine
echt kunt beleven.
Sportieve uitjes
Nederland blijft een schaatsland, met schaatsweer
of zonder. In Noord-Holland zijn er voldoende
schaatsbanen om deze geliefde sport uit te
oefenen. In Amsterdam heb je de bekende Jaap
Edenbaan, in Alkmaar kan je terecht bij De Meent,
in Haarlem bij de IJsbaan en in Hoorn bij De
WestFries.
Voor alle leeftijden
Klimmen is een activiteit die leuk en gezond is voor elke leeftijd.
Er zijn inmiddels meerdere varianten van klimmen: boulderen is
rotsklimmen dicht bij de grond, zonder gebruik van een touw of
een andere vorm van zekering. En de bekende klimmuren, waar
je gezekerd verschillende routes naar grote hoogte kan
klimmen. In Amsterdam zijn verschillende mogelijkheden. Wij
zijn liefhebber van The Lab en Mountain Network, waar je beide
varianten van de klimsport kan beoefenen. In Haarlem kan je
terecht bij De Fabriek en in Alkmaar bij het Klimcentrum.
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Bij de gebroeders Tim en Tom Coronel kan je in Huizen volgas op de kartbaan, maar ook
daar is het mogelijk om op grote hoogte door het indoorklimpark te klimmen.
In Amstelveen bij het Funcenter kan iedereen zijn hart ophalen. Ga jumpen, lasergamen,
indoor golfen of zing de sterren van de hemel tijdens een karaoke party.
Spanning
Voor wie wel van wat spanning houdt, is een bezoek
aan The Amsterdam Dungeon een must! Ga in 60
minuten terug naar het duistere verleden van
Amsterdam en wie weet eindig jij wel op de
brandstapel….
Openlucht musea
Noord-Holland heeft een flink aantal bekende
openluchtmusea en uitjes. De bekende kaasmarkten in
Alkmaar, Edam en Hoorn zijn dan wel geen musea, maar zeker een leuke historische
activiteit om te bezoeken. De Zaanse Schans met zijn molens en ambachten zijn ook
zeker een bezoek waard. Maak daar kennis met de ambachten in o.a. het
bakkerijmuseum, kaasmakerij of klompenmakerij.
Een van Neerlands bekendste binnen- en
buitenmusea is wel het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen. Het binnenmuseum is het hele jaar te
bezoeken. Daar maak je kennis met de kunst,
cultuur en het erfgoed van de Zuiderzee. In het
historische buitenmuseum wandel je langs
authentieke panden uit het voormalige
Zuiderzeegebied en maak je kennis met de oude
ambachten.
Maar ook Volendam, het oude vissersdorp aan het Markermeer, ademt de sfeer van
vroeger. De klederdracht, muziek en vis typeren het dorp, net als de kleine huisjes achter
de haven in het Doolhof, die dicht tegen elkaar aan gebouwd zijn. Beleef Volemdam
ultiem door een van de rondvaarten te kiezen van de Marken Express. En maak een
leuke herinnering aan deze dag met een foto in traditionele klederdracht.
Sportieve uitjes
De kust van Noord-Holland is ideaal voor de
watersportliefhebbers. In de vele strandplaatsen
bieden diverse organisaties golf- en
kitesurflessen aan. Veel bieden ook andere
activiteiten aan zoals blokarten. Strandpaviljoen
Zandiego in IJmuiden biedt veel verschillende
strandactiviteiten zoals blokarten, power kiten of
branding raften. Hier kan je een hele dag
genieten van zon, zee, strand en lekker eten.
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Uitjes op het water
Noord-Holland is niet alleen omringt door water, maar
er zijn ook mooie wateren om op te varen. Maak een
rondvaart met een van de vele rederijen door de
grachten van Amsterdam of in Haarlem met Smidtje
Canal Cruises en ontdek de historische binnenstad
vanaf het water. Of aanschouw de molens in de
Zaanse Schans vanaf een van de rondvaartboten van
Windmill Cruises.
Ga met de Marken Express op rondvaart op het Markermeer en bezoek de historische
plaatsen en de havens van Volendam en Marken.
IJmuiden kan je past goed zien vanaf het water. De IJmuidense rondvaart laat je vanaf
het water kennis maken met het havengebied, het Noordzeekanaal en de Noordzee kust.
Strand
Noord-Holland heeft de bekende badplaatsen Zandvoort, Bloemendaal en Bergen aan
Zee. De vele strandtenten maken daar je dagje strand compleet.
Voor de echte daredevils maak je een dagje Zandvoort pas compleet met een eigen race
op het GP circuit. Op 5 minuten loopafstand van het circuit ligt strandclub Nautique en
geniet van het mooie strand in mediterraanse sfeer.
De duinen en dijken langs de
Nederlandse kust zijn natuurlijk
geschikt voor mooie wandelingen.
Trotseer de elementen van de
natuur. Elk weertype en seizoen
heeft zijn charme. De Schoorlse
Duinen is een van de grote
natuurgebieden om mooie
wandelingen te maken. Voor wie
een extra uitdaging zoekt is hier een
18 holes parcour disc golf uitgezet.
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Uitgelicht: Stad Unique
‘De leukste citygames door heel Nederland’
Bij Stad Unique boek je spannende en voordelige groepsuitjes in meer dan 80 steden in
Nederland, België en Duitsland. Zo combineer je een stedentrip met een leuk
groepsuitje! Leuk voor een gezellige familiedag of vriendinnendag in een stad naar
keuze.

Interactieve stadswandelingen
De activiteiten bestaan uit groepsspelen die je in bijna alle steden van Nederland en een
groot aantal steden in België en Duitsland kan spelen. Sightseeing in een stad is leuk,
maar Stad Unique zorgt ervoor dat de stadswandeling nog leuker wordt en laat je de
interessante plekken in de steden zien waar je normaal al pratend aan voorbij zou lopen.
Ze laten je de steden zien met een twist, gezelligheid en veel lol!

WhatsApp moordtocht
Er is een moord gepleegd en de politie zit met haar handen in
het haar! Kan jij de moord oplossen? Met behulp van foto’s
en een kaart van de stad naar jouw keuze ga je op zoek naar
de fotolocaties om daar een groepsselfie te maken. Elke
groepsselfie levert een aanwijzing op. Lukt het jullie om deze
moord binnen 3 uur op te lossen?

Levend Ganzenbord
Een bordspelletje dat jou door de straten van een stad naar
keuze leidt: Levend Ganzenbord. Geen kwestie van
dobbelsteen gooien en pionnetje verplaatsen, maar doe- en
denkopdrachten uitvoeren in een bruisende stad. Het doel is
om met elke behaalde opdracht een letter te verzamelen om
het codewoord te kraken. Er is wel een twist: met de
denkopdrachten verzamel je een letter. Met de doeopdrachten kom je de volgorde van de letters te weten.

Groepsuitje boeken
Wil jij een van deze spellen boeken, of een van de vele andere spellen die Stad Unique
aanbiedt, in een stad naar jouw keuze? Kijk dan snel op www.stadunique.nl/uitjes

Contactinformatie
Stad Unique
085 487 99 20
www.stadunique.nl
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Uitgelicht: Volendam Marken Express
‘Stap aan boord van de Volendam Marken Express!’
Ga jij naar Volendam? Dan kan de overtocht naar Marken zeker niet ontbreken. Het
uitzicht vanaf het water op het folklore Volendam is met geen pen te beschrijven. Dat
moet jezelf beleven. Daarom maken wij deze ervaring al bijna 100 jaar mogelijk.

Beleef het eilandgevoel
Je beleeft het eilandgevoel direct als je aan een van
onze schepen aan boord stapt. Geniet tijdens de
overtocht van hapjes en drankjes aan ‘The Captains
Bar’. Luister naar de verhalen van onze crew of leer
meer over beide dorpen (Old Harbors) met de
audiotour. Op welke van onze schepen je ook
meevaart, je bent er even heerlijk uit als je vaart op
het Markermeer.

Beleef een uitje op maat
Wij doen er alles aan om jou een onvergetelijke dag te bezorgen. Alles is mogelijk en het
vaargebied beslaat het gehele Markermeer. Leuke bedrijfsuitjes, teambuilding
activiteiten, kinderfeestjes, schooluitjes, vrijgezellenfeestjes of trouwerijen organiseren.
Wij verzorgen jouw uitje zoals jij dat wilt! Maar we bieden ook leuke standaard
arrangementen aan.
Dagje Old Harbors: Kom heerlijk uitwaaien aan boord
van de Volendam Marken Express. Geniet op Marken
van een heerlijke lunch bij Taverne de Visscher,
struin rond op Marken en bewonder de authenticiteit.
Vaar weer terug naar Volendam en ga daar op de
foto in traditionele klederdracht voor een en proef een
heerlijke wafel bij Woltjes Backerij!
Sportief Arrangement: Huur in Volendam een E-bike en geniet van de prachtige
omgeving van Waterland. Op Marken geniet je van een lekkere lunch bij Taverne de
Visscher en stap je aan boord van de Volendam Marken Express, zo hoef je het laatste
stukje niet te fietsen. Sluit de dag af met het beschilderen van je eigen klompen!
Op onze website staan nog meer van dit soort arrangementen, dus neem zeker eens een
kijkje! Heb je speciale wensen? Vanaf 10 personen kunnen we dit geheel op maat voor je
organiseren.

Contactinformatie
Rederij Volendam Marken Express
Haven 39, Volendam
www.markenexpress.nl
15

Utrecht
De provincie Utrecht heeft allerlei activiteiten te bieden voor jong en oud. Slecht weer?
Geen probleem! Er is genoeg binnen te doen.
De stad Utrecht alleen al heeft heel veel leuke en bijzondere activiteiten voor je. Veel
meer dan winkelen alleen! Bij mooi weer is het natuurlijk goed vertoeven op de grachten,
maar er is nog veel meer.
Ook buiten de stad Utrecht is er van alles te doen en te beleven. Cultuur snuiven
bijvoorbeeld of genieten van prachtige natuur.

Bezoek een museum
Een museum bezoeken is altijd leuk, zeker in
Utrecht! In Soest kan je bijvoorbeeld naar het
Nationaal Militair Museum. Leuk voor jong en
oud! Het Mondriaanhuis is een museum dat in
Amersfoort is gevestigd in het ouderlijk huis
van Piet Mondriaan zelf. Na afloop kan je zelfs
zelf aan de slag!
Het Spoorwegmuseum is altijd een aanrader. Tijdens de vakanties hebben zij vaak
speciale thema’s. Het Kaaspakhuis in Woerden is voor iedereen die van kaas houdt echt
een must-visit! En voor de allerkleinsten in een bezoek aan het Nijntjemuseum zeker iets
wat je niet moet overslaan.

Lekker actief binnen!
In de Neoliet kan je je spieren flink
aan het werk zetten in de klimhal. Ga
ondergronds en beleef 2000 jaar
geschiedenis met DOMunder. Deze
attractie vind je vlakbij de ingang van
de Dom. Museum de Heksenwaag in
Oudewater staat helemaal in het
teken van heksen. Durf jij op de
weegschaal te gaan staan?

Met de kids
Regent het en zijn de kinderen niet te houden? Laat
ze lekker uitrazen in een zwembad, zoals in
Zwembad Merwestein in Nieuwegein. Of laat ze
ravotten bij binnenspeeltuin KidZcity in Utrecht. Echt
leuk is het kleurrijke Climb-in in winkelcentrum The
Wall.
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De kinderen kunnen hier naar hartenlust klimmen, op ieder
niveau. Leuk voor nieuwsgierige kids: het
Universiteitsmuseum! Bij de Avonturenfabriek kan je glowin-the-dark midgetgolfen, paintballen, karten, bowlen en
nog veel meer.

Ook leuk: escaperooms!
In de provincie Utrecht is er veel keuze wanneer het gaat om escaperooms. Escaperoom
Get Out of Here is bijvoorbeeld ook heel leuk voor kinderfeestjes. Was je altijd al fan van
Fort Boyard, je weet wel, dat avonturenspel? Dan is escaperoom Prison Island in de
Kartfabrique echt wat voor jou!
Altijd als eens opgesloten willen zijn? Bij Gajes in
de Bajes wordt je opgesloten in een echte
gevangenis. Escaperoom Mysterium speelt zich
af in een middeleeuwse werfkelder. Lukt het jou
het mysterie op te lossen?
En bij Escaperoom Time kan je een echte VRexperience doen. Daarover verderop meer.

Lekker wandelen en picknicken
Utrecht leent zich perfect voor een mooie
wandeling. Geniet bijvoorbeeld van de natuur van
Het Groene Hart bij Oudewater en Woerden. Struin
uren over de Utrechtse Heuvelrug en ga gezellig
picknicken in het park van Kasteel de Haar in
Haarzuilens.
Ben je meer een watersportliefhebber? Dan zijn de
Loosdrechtse Plassen een ideale uitvalbasis.

Cultuur snuiven in Utrecht
De Nieuwe Hollandse Waterlinie loop onder
andere ook door Utrecht. Langs deze
verdedigingslinie kan je heerlijk wandelen en
fietsen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Utrechtse
fortenroute? Deze fietstocht van 23 km is voor
iedereen goed te doen en ook nog interessant!
Maar ook het Waterliniemuseum Fort Vechten is
mooi te bezoeken.
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Geschiedenis vind je bij Kasteel de Haar in
Haarzuilens. Kasteel Amerongen en Paleis
Soestdijk zijn trouwens ook prachtig. Of
beklim de Dom als je durft! Dan heb je ook
meteen een geweldig uitzicht. Ook leuk: een
bezoek aan de Woerdense Kaasmarkt!

Lekker actief buiten!
Wil je een actief dagje uit in de provincie
Utrecht? Dan is Down Under zeker een
aanrader! Zowel op het water als op het land zijn allerlei dingen te doen, zoals
waterskiën, 4 x 4 terreinrijden en golf. Ga je liever schaatsen? Dan zijn de Vechtsebanen
een must! Schaatsen en skeeleren kan ook bij De Greb. Ook leuk: steppen door
Amersfoort! Lekker actief bezig zijn en meteen de stad verkennen!

Op bezoek bij de dieren
Dierenpark Amersfoort is een super leuk
dierenpark om te bezoeken voor een dagje uit.
Ze hebben zelfs een dinopark!
Ook Ouwehands Dierenpark in Rhenen staat
garant voor een leuke dag uit. Ze hebben daar
onder andere echte pandaberen!

Het water op!
De provincie Utrecht barst van het water! Zo kan je een rondvaart boeken bij Rederij
Schuttevaer en de stad vanaf het water bekijken. Op de Loosdrechtse Plassen zijn heel
veel watersport mogelijkheden, zoals roeien, suppen, kanoën, wakeboarden en nog veel
meer.

Lekker ontspannen
Ben je in de provincie Utrecht en wil je eens echt lekker
ontspannen? Bij Thermen Soesterberg kan je ultiem
ontspannen. Ook bij Auric Skincare & Wellness in
IJsselstein kan je jezelf helemaal in de watten laten
leggen. Wedden dat je als herboren terug komt?
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Uitgelicht: Kaaspakhuis
Met je neus bovenop het moderne kaas maken

Uniek in Nederland, de Cheese Experience in het Kaaspakhuis in Woerden.

Ontdek het verhaal van het kaasmaken en het kaas rijpen.
De Cheese Experience Woerden is het enige
nog in werking zijnde Kaaspakhuis in Nederland
dat je kan bezoeken. Je wordt persoonlijk
rondgeleid door één van de enthousiaste gidsen
die alles weten over kaas en de kaashistorie van
Woerden.

Bekijk de kaasfilm, leer over het kaasmaken
en bewonder de authentieke kaasopleg
waar 5000 echte kazen liggen te rijpen.
Ook kan je een kijkje nemen in een modern
kaaspakhuis met een virtual reality bril.
Uiteraard hoort een stukje kaas proeven ook
bij het bezoek aan de Cheese Experience.

Kortom, een plek waar je kennis maakt met een
stukje Nederlandse kaascultuur.
Het Kaaspakhuis is kleinschalig en authentiek,
maar is een echte kaasbeleving centraal gelegen
in Nederland.

Tip: In de zomermaanden is er iedere zaterdag in Woerden ook de wekelijkse kaasmarkt
midden in het historische centrum. Je wordt hier getrakteerd op een echt kaasfestijn!

Contactinformatie
Emmakade 6a
0348 74 54 92
kaaspakhuiswoerden@gmail.com
www.kaaspakhuiswoerden.nl
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Uitgelicht: Escape Room Time
‘Dé real life escape room gecombineerd met Virtual Reality’
Escape Room Time is de allereerste ‘Real life’ escape room gecombineerd met Virtual
Reality. Ze hebben verschillende thema’s waarbinnen je zowel virtueel als in real life
puzzels op moet zien te lossen binnen een bepaalde tijd.

Samenwerken in de echte wereld en VR wereld
Escape Room Time is een escape room met real life
puzzels, in combinatie met Virtual Reality.
Om uit deze ruimte te kunnen ontsnappen moet je dus
goed kunnen samenwerken en goed kunnen
communiceren. De real life puzzels kunnen alleen
opgelost worden als je goede communicatie hebt met
degene die in de virtuele wereld kan kijken.

Verschillende themakamers
Naast de Escape Room Time, kan je uit nog meer
verschillende themakamers kiezen. Zo tref je ook een
escape room aan in het jasje van de populaire serie La
Casa de Papel. Houd je van horror? Speel dan The
Walking Dead, waarbij de spelers in VR een verlaten
schoolgebouw binnen moeten stappen om zombies te
killen! Actie, actie en nog eens vette actie!
Maar er is meer te doen dan escape rooms of escape
games. Je kan bij Escape Room Time namelijk ook
Zombie shooter in VR spelen.

City games in Utrecht
Je kan met Escape Room Time ook de binnenstad van
Utrecht verkennen met een van de twee city games:
From Russia With Love en La Casa de Papel. Met deze
city games beleef je een avontuur door de mooie
binnenstad met zo veel mensen als jij maar in de groep
wilt hebben. Het zijn speurtochten met gebruik van
nieuwe technologie en uitdagende missies.

Contactinformatie
Escape Room Time
Eendrachtlaan 260 in Utrecht
030 227 3193
www.escaperoomtime.nl
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Noord-Brabant
De leukste activiteiten van NoordBrabant
Noord-Brabant staat bekend om haar
Brabantse gezelligheid en natuurlijk
carnaval. Dus als je op zoek bent naar een
leuke activiteit voor een speciale
gelegenheid, vakantie of gewoon zomaar,
dan zit je in Noord-Brabant zeker goed!
Groepsactiviteiten in Noord-Brabant
Ga op ontdekkingstocht in Breda. En niet
zomaar, maar per step! Hoe hilarisch is
het om met jouw groep vrienden door de
Bredase binnenstad te steppen? Dit kan
met Beleef Breda. Je begint aan de
haven van Breda en onderweg doorkruis
je het Valkenbergpark, volg je een deel
van de Bredase singel en kom je langs
de nieuwe Haven.
De route bevat veel oude en nieuwe opvallende gebouwen zoals het Holland Casino, De
Mezz, het kasteel van Breda op het KMA terrein en het Chassé theater.
Bij Doedenbosch.nl kies je uit de leukste uitjes voor een vriendinnenuitje in Den Bosch.
Laat de pattisier in jezelf naar boven komen en maak je
eigen Bossche bol.
Of laat jouw ceatieve kant zien en maak je eigen
kunstobject in de vorm van een koe. En met het
vriendinnenuitje Seks and the City ga je in Den Bosch de
strijd met elkaar aan om het meeste shoppinggeld. Een
hilarische citygame vol plezier, seks en drank.
Ga je liever voor een mannelijkere activiteit? Kies dan
voor de Bavariatour in Lieshout bij Helmond. Je komt met een treintje aan op het
brouwerij terrein en wandelt tussen de mouterijtorens, de brouwhuizen, het
mineraalwaterhuis en de eestruimten.
Elke ruimte met zijn eigen brouwgeheimen, je komt ze allemaal tegen. Ervaar stap voor
stap hoe pils gebrouwen wordt en proef bij terugkomst in het Bavaria Brouwerijcafé het
eindresultaat.

21

De natuur in
Noord-Brabant staat bol van de prachtige natuur. Van
weidse heidevelden met prachtige vergezichten en
uitgestrekte bossen tot bijzondere watergebieden. Je
kan een bezoek aan Brabant dan ook prima
combineren met een groen uitstapje. Je kan
wandelen, fietsen, paardrijden en meer. Als je van
paardrijden houdt, kan je geweldige buitenritten
maken op de Loonse en Drunense Duinen,
bijvoorbeeld bij Adventure Stallen in Drunen.
En in De Biesbosch kan je de hele dag op het water doorbrengen. Met een rondvaartboot
of huur je eigen sloep bij Biesbosch Sloepenverhuur.
Of ga heerlijk wandelen op De Groote
Heide van Eindhoven tot over de
Belgische grens. Maar je kan ook met
een boswachter op ontdekkingstocht in
de Oisterwijkse Bossen & Vennen.
In welk deel van Brabant jij je ook
bevindt, er is overal prachtige natuur te
vinden waar je er lekker op uit kan gaan.

Sportief in Noord Brabant
Ben je op zoek naar een fysieke uitdaging? Ook
in Noord-Brabant zijn er volop plekken om lekker
actief bezig zijn.
Ga voor de ultieme kick en ga skydiven bij Indoor
Roosendaal. Of ga klimmen in Indoor Klimbos De
Belhamel. Hier kan jij je in de 24 klimhindernissen
met een totale lengte van maar liefst 135 meter 2
uur uitleven.
Survivallen is ook altijd een activiteit waarbij je lekker sportief bezig bent. De ultieme
survival ervaring in Brabant vind je in de wildernis van Outdoorterrein van Event Center
Beekse Bergen. In teams los je meerdere proeven op zoals het vuurspel, African Skills,
Hunting Skills en de Bush Trail. Wie is de echte Robinson?
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Activiteiten voor alle leeftijden
Natuurlijk is er ook voor gezinnen met kinderen
van alles te beleven in Noord-Brabant. Het
bekendste attractiepark van Nederland is hier te
vinden, namelijk De Efteling in Kaatsheuvel.
Maar ook Safaripark Beekse Bergen is altijd een
groot avontuur voor jong en oud. Je kan hier niet
alleen op safari, maar ook blijven slapen in een
van de accommodaties aan de Savanne op het
Safari Resort.
Een stuk kleinschaliger is de Vlindersafari
in Gemert. Je vindt hier de meest
bijzondere vlinders uit alle windstreken.
Kleine vlinders, grote vlinders, opvallend
kleurige vlinders en perfect
gecamoufleerde exemplaren, doorzichtige
vlinders en vlinders met angstaanjagende
schijnogen. Bewonder en verwonder. En
dat alles in een decor van een weelderige
exotische beplanting. Beleef de tropen in
Brabant!
Ben je op zoek naar een meer
educatieve activiteit? Breng dan eens
een bezoek aan De Ontdekfabriek in
Eindhoven. Hier kan je samen met je
kinderen ontdekken, experimenteren en
uitvindingen bouwen.
En in Oudenbosch kan je alles
ontdekken over sterrenkunde bij
Sterrenwacht Tivoli, de oudste en
hoogste volkssterrenwacht van
Nederland.
Wil jij jouw kinderen lekker laten spelen? Dan is natuurspeeltuin Zandbos in Deurne een
aanrader. Maar ook Avondturen d’n Boom in Rijen en Speelpark de Splinter in Eindhoven
zijn ook heerlijke plekken om de kids lekker te laten uitrazen.
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Uitgelicht: De Avenue
‘De mooiste evenementenlocatie van Brabant’
In het hart van Breda vind je de mooiste
evenementenlocatie die Brabant rijk is, De Avenue.
Een bijzondere locatie voor bruiloften,
personeelsfeesten, dinnershows, verjaardagen,
vergaderingen en meer.

Karakteristieke en sfeervolle locatie
Achter de karakteristieke deuren van de voormalige
schuilkerk, schuilen twee prachtige en sfeervolle zalen
met beide een authentieke sfeer. De twee zalen bieden
ruimte aan diverse groepssamenstellingen van verschillende
grote.
De Sociëteit (bovenzaal) bevat een gewelfd plafond, houten
vloeren en een bijzondere oude bar welke de ruimte een
warme, sfeervolle uitstraling geeft. Beneden vind je de
Theaterzaal. Deze heeft een prachtige uitstraling dankzij de
balkons aan weerszijden van het hoge podium en het
balzaalgevoel dat dit met zich meebrengt.

Spetterende dinnershows
Sinds 1996 is het unieke pand in gebruik als De Avenue, wat ook wel bekend staat om
haar spraakmakende dinnershows die zowel regulier als exclusief te bezoeken zijn. Van
prachtige shows als ‘Cirque du Burlesque’ naar muzikaal cabaret en terug in de tijd bij
‘Groeten uit Holland’. Vermakelijke en afwisselende
entertainment.
De Avenue verzorgt alle catering zelf. Van een
uitgebreid driegangendiner tot een walking-dinner of
een lekker lunchbuffet.
Dus of je nu aanschuift tijdens de dinnershow of een
eigen gelegenheid, alles wordt tot in de puntjes
verzorgd.

Contactinformatie
Waterstraat 5
4811 WZ Breda
076 – 206 5011
www.de-avenue.nl
info@de-avenue.nl
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Uitgelicht: Legenda Basilicae
‘Outdoor escape room vol mysterie’
Legenda Basilicae is geen normale escape room
zoals je hem gewend bent. Dit is een escape game
die volledig outdoor is! Samen met je vriendinnen,
familie of collega’s ga je de uitdaging aan in het
prachtige Pagnevaartbos.

De legende van de basiliek
Het verhaal gaat over de Heilige Agatha van Sicilië.
Toen zij 25 jaar was, kreeg Claudius Quintianus van
de Romeinse keizer de opdracht alle Christenen te vervolgen. Zo ook Agatha.
Maar Claudius Quintianus werd tot over zijn oren verliefd op de beeldschone Agatha. Hij
wilde haar als vrouw en hij deed er alles voor om haar voor zich te winnen, maar Agatha
was al getrouwd met haar ware liefde.
Claudius was des duivels! Als straf liet hij Agatha wekenlang martelen tot ze uiteindelijk
stierf op 5 februari 251. Ze heeft haar ware liefde nooit gedag kunnen zeggen.

Volg de aanwijzingen
Volgens de legende is Agatha nog altijd op zoek
naar haar ware liefde. Maar wie was dat? En waar is
de originele trouwakte van Agatha gebleven? Er zijn
mensen die een vrouwenstem hebben gehoord in de
Basiliek. Bij het beeld van de Heilige Agatha zijn
spullen gevonden die daar op een onverklaarbare
wijze terecht zijn gekomen. Heeft Agatha die hier
neergelegd als aanwijzing? Alle gevonden spullen
wijzen naar één locatie, het Pagnevaartbos…

Vind jij de oplossing?
Jarenlang zijn de gevonden spullen verzameld en alle gegevens zijn genoteerd. Aan jou
nu de taak om de legende op te lossen. Lukt het jou en weet jij een recordtijd neer te
zetten? Trommel je gezin, je vriendinnen of je collega’s op en wie weet staan jullie straks
bovenaan in het klassement!
Als lezeres van dit e-book ontvang jij ook nog eens 20% korting! Kijk voor de voorwaarden op
www.opstapmetlisa.nl/legenda-basilicae

Contactinformatie
Outdoor Escape Game | Legenda Basilicae
Pagnevaartbos in Hoeven
06 30 39 99 98
www.legenda-basilicae.nl
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Prison Escape
‘Ontsnap jij uit de Koepelgevangenis in Breda?’
Prison Escape is een interactieve theaterproductie boordevol spelelementen. Een cast
van 80 fantastische acteurs zorgt ervoor dat jouw
ervaring in de meest imposante koepelgevangenis
van Europa onvergetelijk is.
Zodra je binnen bent word je behandeld als
gevangene. Je komt terecht in een compleet
andere wereld.
Het is aan jou om te ontsnappen, maar vergis je
niet, de bewakers zijn getraind en de honden
staan klaar.

Wees creatief en ontsnap uit de gevangenis
Prison Escape duurt 3 uur en er zijn per editie 420 deelnemers. De beleving is
opgebouwd uit honderden verhaallijnen en elke
speler zal een uniek pad bewandelen tijdens de
ervaring.
Prison Escape is geen klassieke escape room wat
betekent dat de gameplay vooral draait om sociale
interactie en het vinden van creatieve oplossingen.
Je kunt solo, als groep of met een heel bedrijf
Prison Escape beleven en het vindt plaats op
vrijdag en zaterdag. Het leuke is dat jij als het ware
het spel bepaald.

Laat jij je opsluiten?
Wil jij een held (of geharde crimineel) zijn in deze ervaring? Kruip in de huid van een
ander en overtref jezelf!

Contactinformatie
Prison Escape
Kloosterlaan 168 in Breda
085 06 53 268
www.prisonescape.nl
info@prisonescape.nl
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Zeeland
De provincie Zeeland bestaat uit 6 schiereilanden en Zeeuws Vlaanderen. Eeuwenlang
kon je de eilanden alleen met de boot bereiken. Sinds de bouw van dammen en bruggen
zijn alle grote eilanden met het vasteland verbonden. Er is van alles te doen en te zien op
de eilanden! Daarom gaan we nu op stap in Zeeland!

De water activiteiten van Zeeland
Een provincie die omringt wordt door water, biedt natuurlijk ook veel activiteiten op, of in
het water. Het zijn er eigenlijk teveel om ze allemaal te benoemen. Wij hebben de leukste
en opmerkelijkste voor je uitgelicht.
Op water
Op het water is altijd wind, dus bij een bezoek aan Zeeland kan
een zeiltocht maken op het water niet ontbreken. Of voor de
ervaren zeilers het huren van een zeilschip. Bij Sailforce kan je,
mooie tochten over de Oosterschelde maken. Of ga met Jolie outdoor het Veerse Meer op. Zij bieden activiteiten aan van
zeilen tot suppen. Met daarnaast ook verschillende activiteiten
op het strand, maken zij een actieve dag aan het Veerse meer compleet.
Ga je liever de strijd met de wind aan met een kite? Kitesurfing Zeeland geeft lessen op
de surf hotspots van Zeeland.
Liefhebbers van topsnelheid kunnen natuurlijk ook de golven trotseren met een RIB van
300pk bij Oesterdam events in Tholen.
Onderwater
Niet alleen boven water is Zeeland de place to be, maar je vindt er ook de mooiste
onderwaterwereld van Nederland. Bij de hotspots van Oosterschelde en Grevelingen
verzorgt De Witte Boulevard Duikcentrum uit Renesse duiklessen voor alle niveaus.

Cultureel erfgoed in Zeeland
Zeeland heeft een rijke geschiedenis en een mooi cultureel erfgoed met de visserij. De
verschillende musea en activiteiten geven je een goede impresssie van deze historie.
Musea
Een echte must-see is het Watersnoodmuseum. In het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk kom je alles te
weten over de Watersnoodramp in 1953 en de strijd
tegen het water. Het museum is gevestigd in vier
reusachtige caissons. Dit zijn grote betonnen bakken
die werden gebruikt om de grootste dijkgaten te
sluiten.
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Ontmoet zeeheld Michiel de Ruyter en ontdek alles over het maritieme verleden van
Zeeland. In het Maritiem museum MuZEEum komen water, werk, glorie en avontuur
samen. Ga op avontuur en ontdek het maritieme heden en verleden van Vlissingen. Van
april tot oktober kan je hier ook de Kazematten uit 1811 bezoeken. Dit is een monument
in een monument, het is namelijk te vinden in het hart van de vesting het Keizersbolwerk.
Op het eiland Walcheren ligt het door Bløf bekend geworden plaatsje Zoutelande. Maar
wist je dat die kustplaats ook een aantal bunkers heeft? Bij het Bunkermuseum in
Zoutelande leer je alles over het dagelijkse leven in een bunker.
Bij het Vlaemsche Erfgoed museum in Groede waan je weer helemaal terug in de tijd. De
kleine winkels en werkplaatsen in dit historische dorp geven
een beeld van het levendige landbouwdorp Groede in de
eerste helft van de 20e eeuw.
Een stukje historie van geheel ander soort is Reynaert de Vos.
Iedereen kent wel de verhalen van de sluwe streken van de
listige vos. Het vestingsplaatsje Hulst en omgeving komen
veel voor in deze verhalen en hedendaags is dit in het
pitoreske Hulst nog steeds terug te zien.
Visserij
Leer alles over de visserij in het Visserijmuseum in Breskens. Zij vertellen daar het
boeiende verhaal van de zee, over vissers en de bijzondere vangsten van fossielen,
schelpen en andere zeeschatten.
Het beleven van de visserij maakt het natuurlijk nog leuker.
Vaar vanuit Yerseke mee met de Oesterbaron en kom alles te
weten over de oester- en mosselkweek. Je vaart mee met
ervaren oesterkwekers naar één van hun
oesterkweekpercelen op de Oosterschelde.
De bekendste mosselkweker Koninklijke Prins & Dingemanse,
kan je ook bezoeken. Via de VVV kan je hier een exclusieve
rondleiding regelen.

Gezinsactiviteiten
Wie Zeeland zegt, zegt natuurlijk Deltapark Neeltje Jans.
Het themapark is door de jaren uitgegroeid tot een complete
dag uit voor het gehele gezin. Hier leer je alles rondom de
deltawerken, de ramp van 1953 en de natuur en dieren daar
om heen. Met (water) speelpark voor de kinderen.
Vlakbij het centrum van Goes ligt De Hollandsche Hoeve, een
groot recreatiepark met o.a. kinderboerderij, speeltuin, waterspeeltuin, heemtuin, jeu de
boulesbaan en ambachtscentrum met demonstraties. Hier vind je ook Omnium. Dit is niet
alleen een super leuk zwembad, maar heeft ook een echt tropisch bos. De Eeterij en
Spelerij Vierlinden in dit grote recreatiepark, maakt de dag compleet, met een geweldige
indoorspeeltuin en een leuke midgetgolfbaan.
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In Kwadendamme in Zuid-Beveland kan je op expeditie bij de mini-jungle van Tropical
Zoo. Naast exotische dieren is er ook een fossielenmijn, dino expo, natuurklas,
kidsjungle en een Buitenspeelbos.
In de buurt van Sluis vind je de Struisvogelboerderij, waar je tijdens een rondleiding
allemaal leuke feitjes en weetjes over deze grootste en snelst lopende vogel leert.
Ga op piratenavontuur in Het Arsenaal in Vlissingen en ontdek in het zeeaquarium
tropische en inheemse vissoorten.

Culinaire activiteiten
De vele dorpen en steden in Zeeland zijn op zichzelf al een bezoek waard en hebben
allemaal heerlijke eetgelegenheden in hun pitoreske straatjes. Teveel om te benoemen,
maar een paar unieke locaties willen we toch graag even benoemen.
In het zogenaamde oud-Terneuzen vind je het Museumeetcafé De Vliegende Hollander.
Het interieur van dit niet alledaags eetcafé ademt een en al historie. Dit is volledig gewijd
aan de wereldberoemde sage van de Terneuzense kapitein
Willem van der Decken, alias De Vliegende Hollander.
Bij Boonmans Wijnmakerij in Nieuwdorp op Zuid-Beveland,
maken ze wijn en gezonde drinksappen van zwarte bessen.
Ga mee op excursie en leer alles over deze heerlijke en
gezonde producten.
Een van de bekendste sauzen bij gerechten, snacks of
tussendoortjes is wel ketchup. In het Zeeuws-Vlaamse
Graauw staat het enige echte Ketchupfabriek van Zeeland,
waar ze 3 soorten handgemaakte ketchup maken. Ze
gebruiken daarvoor zoveel mogelijk ingrediënten die lokaal of
regionaal op duurzame of biologische wijze worden geteeld. De fabriek en natuurlijk de
winkel zijn zeker een bezoek waard.
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Gelderland
Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Daarbij vind je in Gelderland het
grootste en meest bekende nationale park dat ons land rijk is: de Veluwe. Er is dus
genoeg te doen en te zien in deze provincie!

In de hoofdstad Arnhem kan je genieten van cultuur. Ook geschiedenisliefhebbers zullen
merken dat deze stad veel te bieden heeft. Nijmegen is niet alleen gezellig maar ook nog
eens de grootste stad van Gelderland. In de Romeinse tijd heeft deze stad een
belangrijke functie gehad. Ook voor sportieve mensen heeft Gelderland heel veel te
bieden. Kortom, Gelderland is leuk voor iedereen!

De leukste indoor activiteiten van Gelderland
Ben je in Gelderland op vakantie en zit het weer niet mee? Geen nood! Want er zijn een
heleboel leuke indoor activiteiten in deze veelzijdige provincie.
De leukste musea van Gelderland
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog? Dan is het
Airborne Museum Hartenstein zeker een aanrader. Je vindt dit museum in Oosterbeek.
Bezoek, als je daar dan toch bent, meteen ook de indrukkende begraafplaats waar veel
soldaten begraven liggen.
Altijd al willen weten hoe het is om blind of slechtziend te
zijn? Bij MuZIEum in Nijmegen kan je daar achter komen.
Ook in Nijmegen is Museum de Valkenhof heel leuk om te
bekijken als je van kunst en archeologische vondsten
houdt. Het Kröller Müller Museum op de Veluwe is een
bijzonder museum vol kunst en een prachtige
beeldentuin.
Actief binnen
Bij ZERO55 kan je je vriendinnen, vrienden of
collega’s helemaal uitdagen tijdens een potje
karten, bowlen of lasergamen. Er is ook een
grote klimwand. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen al
heel veel meedoen! Paintballen kan je doen in
Zutphen en wel bij Paintballworld.
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Je lekker uitleven op de klimmuur? Dat kan bij Mountain
Network Arnhem. Doe je het liever wat rustiger aan?
Bezoek dan zeker Belevingspark Cactus Oase. Leuk
binnen én buiten!
Leuk voor de kinderen
Ook voor kinderen heeft Gelderland van alles in petto!
Heb je kleine kinderen die houden van buitenspelen en
ravotten? Dan is De Happyfarm in Terschuur echt een
ideale dag uit. Bij deze uitgebreide speelboerderij kunnen kinderen spelen, klauteren en
zelfs ponyrijden. Er zijn ook activiteiten binnen.
Het Land van Jan Klaassen in Braamt is al jaren
een begrip in Gelderland. Zowel binnen als buiten
is er heel veel te spelen. En natuurlijk is er een
poppentheater! Regent het en zijn de kinderen niet
meer te houden? Ga dan naar Schateiland
Zeumeren. Hier kunnen kinderen tot 12 jaar
klimmen, klauteren, spelen, schatgraven en goud
zoeken. Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst
laat de kinderen heerlijk spelen en daarna
genieten van een heerlijke pannenkoek.

De leukste outdoor activiteiten van Gelderland
Mooi weer? Naar buiten! Gelderland heeft buiten
zoveel te bieden! Ga lekker wandelen op de Veluwe,
of pak de fiets en verken de omgeving. Met zoveel
natuur om je heen is het onmogelijk om je te vervelen.
Gelderland leent zich daarom prima om erop uit te
gaan en lekker sportief bezig te zijn in de buitenlucht.
Musea in de openlucht
Heel interessant is het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hier vind je allemaal
authentieke historische gebouwen die je een kijkje geven in de geschiedenis van
Nederland. Of bezoek bijvoorbeeld de prachtige Tuinen van Appeltern!
De leukste dierenparken van Gelderland
In Apeldoorn vind je een van de bekendste dierenparken van ons land: de Apenheul. Dit
dierenpark is leuk voor jong en oud. Burgers’ Zoo is ook al zo’n aanrader!
Hou je meer van waterdieren? Dan is het Dolfinarium
in Harderwijk een must-visit. Geniet ook zeker van de
dolfijnenshow. Kleinere, minder bekende dierentuinen
die zeker de moeite waard zijn, zijn de Passiflorahoeve
in Harskamp waar je de mooiste vlinders kan vinden
en de Uilen en Dierenpark de Paay in een
kleinschalige, gezellige dierentuin in Beesd.
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De mooiste kastelen en paleizen
Gelderland heeft heel veel mooie kastelen
en paleizen om te bewonderen. Elk van hen
heeft haar eigen verhaal. Wil je niet naar
binnen? Geen probleem, want rondom de
kastelen en paleizen zijn prachtige bossen
en tuinen te vinden. Zoals bij Kasteel
Doorwerth in Doorwerth. En wat dacht je
van Slot Loevestein in Poederoijen?
Natuurlijk kan je Paleis ‘t Loo niet overslaan
wanneer je in de buurt van Apeldoorn bent.
Spannende uitjes
Hou je wel van een beetje spanning? Dan zit je in Gelderland helemaal goed! Wist je
namelijk dat er in Slot Loevestein een escape room zit? Lukt het jou te ontsnappen?
Gelderland heeft ook meerdere forten die je kan bezoeken, zoals GeoFort in Herwijnen.
Dit spannende forteiland heeft een doolhof, 4D globe, en een waterspeeltuin.
Fort Pannerden in Doornenburg is ook zeker een aanrader!
Zoek je het liever hogerop? Dan is Klimbos Garderen op de
Veluwe echt wat voor jou!
Heb je geen last van hoogtevrees? Dan kan je de
Eusebiuskerk in Arnhem beklimmen.
Ook spannend is het om je te laten opsluiten in een echte gevangenis. Dit kan in
Doetinchem bij Prison Escape. De leegstaande Kruisberg gevangenis is omgetoverd tot
een werkende gevangenis waarin bewakers en camera’s je vanuit alle hoeken in de
gaten houden. Zodra je deze harde wereld betreedt laat je jouw vertrouwde leventje
achter je en verander je in niets dan een nummer. Het is aan jou om weg te komen!
Het water op en in
Verken Zutphen vanaf het water! Huur een
fluisterboot en bekijk deze eeuwenoude Hanzenstad
eens vanaf een andere kant. Recreatiegebied De
Gouden Ham is het grootste recreatiegebied van
Nederland aan het water. Je kan hier bij mooi weer
heerlijk vertoeven en de kinderen zullen er niet
uitgespeeld raken. De Gouden Ham ligt in de buurt
van Appeltern. Lekker zwemmen kan je bij
Aquacentrum Malkander in Apeldoorn.
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Drenthe
Drenthe is de meest dunbevolkte provincie van ons land en heeft nog altijd een landelijk
karakter. Wie naar Drenthe gaat kan zich verheugen op veel natuur en cultuur.
In Drenthe kan je niet om de vroege Nederlandse geschiedenis heen. Je stapt letterlijk
terug de prehistorie in wanneer je langs de hunebedden fietst, of wandelt langs
authentieke dorpjes en gehuchten.
Actief zijn in de openlucht is hier echt een must!

Bezoek een leuk museum
Er zijn vele leuke musea in Drenthe, waaronder een
aantal openluchtmusea. Neem een kijkje in het
verleden in het Drents Museum of bezoek Museumdorp
Orvelte. Hier is trouwens ook Zoo Bizar gevestigd, een
dierentuintje waar je oog in oog komt te staan met de
meest bizarre dieren uit de dierenwereld. Bij
Openluchtmuseum Ellert en Brammert kom je oog in
oog te staan met twee reuzen en Het Veenpark is het
grootste museum van Nederland. Het
Smalspoormuseum in Erika is een must-visit voor alle
treinliefhebbers.
Liever naar binnen? Bezoek dan het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen.
Het Hunebedcentrum is deels overdekt en ook Museum de Proefkolonie in
Frederiksoord, waarbij je 200 jaar teruggaat in de tijd, is deels binnen. Ook het
OERmuseum in Diever is binnen en daar vind je onder andere een echte mammoet met
haar jong.

Leuke dingen voor de kinderen
Op een regenachtige dag kan het hele gezin genieten bij De Bonte Wever in Assen. Hier
kan je bowlen, zwemmen en lekker eten. Plopsa Indoor Coevorden is superleuk om te
bezoeken met kleinere kinderen. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich helemaal uitleven bij
Speelparadijs Cowboy en Indianen Speelreservaat.

Buiten is het goed vertoeven bij de
Drentse Koe, waar kinderen zich
kunnen uitleven op een echte
boerderij! In Emmen kunnen kinderen
zich bij slecht weer uitleven bij de
Urban Jump & Playground. Stoere
kids wagen een schot in Indoor
Kinderpaintball Assen.
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Pretparken in Drenthe
Naast Plopsa Indoor Coevorden zijn er nog veel
andere leuke pretparken te bezoeken! Wildlands
Adventure Zoo Emmen is niet meer het
dierenpark dat het geweest is. Het is nu veel
meer een pretpark met dieren! Een aanrader is
ook Drouwenerzand in Drouwen. Dit
familiepretpark is leuk voor jong en oud.
Attractiepark Sprookjeshof Zuidlaren is ook al zo
leuk. Genoeg te doen dus!

Ga lekker naar buiten!
Drenthe heeft ontzettend veel outdoor activiteiten te bieden. Geniet van de prachtige en
veelzijdige natuur, wees lekker actief in de buitenlucht en ga terug in de tijd.
Maar liefst 3 nationale parken!
Drenthe barst van de prachtige natuurgebieden en ze zijn alle drie ook weer anders. Dat
maakt Drenthe een veelzijdige provincie, waar je je zeker niet kan vervelen!
Nationaal Park Het Drents-Friese Wold
Bezoek bijvoorbeeld NP het Drents-Friese Wold. Dit
op een na grootste aaneengesloten bosgebied is
ook meteen het donkerste gebied van Nederland.
Op een maanloze avond kan je hier maar liefst
2.900 sterren zien! Ook kan je hier heerlijk
mountainbiken en wandelen over heide, stuifzand en
beekdallandschap.
Nationaal Park Dwingelderveld
Het NP Dwingelderveld is het grootste
aaneengesloten heidegebied van Nederland. En
naast het feit dat je hier heerlijk kan wandelen, kan je
ook op bezoek gaan bij een van de twee
schaapskooien.
Nationaal Park Drentsche Aa
NP De Drentsche Aa is een prachtige, 28 km lange
beek die door het landschap kronkelt. Wanneer je
deze beek volgt, kom je vanzelf terecht bij 21 dorpen
en gehuchten. Hieraan grenzend vind je ook het
Balloërveld. Dit is een groot heidegebied met
veenmeertjes, zandverstuivingen, hunebedden en
zelfs middeleeuwse karresporen!
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Nog meer naar buiten!
Het UNESCO Geopark de Hondrug is een prehistorisch park waar van alles te doen is.
Ga op Oertoer! of stap op de elektrische Eko-chopper, een fluisterstil, stoer en
milieuvriendelijk voertuig dat je met een route op pad stuurt langs de mooiste plekjes. Het
Hunebedcentrum bevindt zich ook op de Drentse
Hondsrug in Borger. Super leuk en leerzaam!
Ook leuk: maak een wandeling met alpaca’s! Deze
vriendelijke dieren vinden het heerlijk om met jou
de omgeving te verkennen. Dit doe je bij
Zonneveld Alpaca’s.
Klimmen en klauteren
Lekker actief klimmen en klauteren kan je op heel
veel plaatsen in Drenthe. Molecaten Outdoor Drenthe in Wezuperbrug heeft een
klimpark, een all weather skibaan en een kunstschaatsbaan. Klimbos Veenhuizen biedt
jou en je gezin uitdagende hindernissen. In & Outdoor at Pinokkio is een klimpark dat al
geschikt is voor kinderen vanaf 5 jaar. KlimAvontuur Meppel is een klimpark met vier
verschillende niveaus. Er is ook een zipline, een kratstapel element en een klimwand.
Joytime, gelegen bij Recreatieplas De Kleine Moere in Grolloo, is de stoerste speeltuin
van Drenthe. Het Roekpad bij Echten is ook een superleuk speelbos en zeker een
aanrader voor avontuurlijke kids.
Scandinavisch Drenthe
Recreatiepark Het Scandinavisch dorp in
Eelderwolde is gelegen op een prachtige plek aan
de rand van het Paterswoldse Meer, vlak onder
Groningen. Struin lekker rond in de gezellige
omgeving en geniet na afloop van een heerlijke
lunch. Je kan er zelfs overnachten!

Indrukwekkend bezoek
Heb je wat oudere kinderen en wil je echt iets
indrukwekkends bezoeken? Dan is
Herinneringspark Westerbork echt een
aanrader. Deels binnen en buiten kan je zien
hoe het eraan toe ging in dit Nederlandse
werkkamp. Alles ademt de
oorlogsverschrikkingen, maar deze zijn op een
hele mooie manier neergezet in dit park.
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Uitgelicht: Nationaal Gevangenismuseum
‘Ervaar het gevangenisleven in Veenhuizen’
Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de
manier waarop we straffen, is door de eeuwen
heen flink veranderd. Weet jij hoe een gevangenis
er vroeger uitzag? En hoe men omging met
gevangenen?
In het Gevangenismuseum ontdek je alles over
straffen van vroeger én nu. Zo vind je er nog echte
slaapkooien, een koepelgevangenis en een
modern cellenblok.

Je mag overal in!
Het Gevangenismuseum vertelt verhalen over de
gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen over
verpaupering, misdaad en straf.
Verhalen die je anders naar vrijheid laten kijken, je
nieuwsgierigheid aanwakkeren en je aan het denken
zetten.
We dagen je uit een mening te vormen en laten je vrij om te ontdekken wat jij vindt. Zodat
je na een bezoek aan het Gevangenismuseum altijd iets rijker weggaat, dan je was
gekomen.

Boevenbus
Met de Boevenbus zijn tienduizenden gevangenen vervoerd tussen hun woon- en
werkgesticht. Nu rijdt de bus opnieuw door Veenhuizen. Langs gevangenissen die nog
altijd in gebruik zijn en langs monumentale gebouwen. Onderweg vertelt een gids je alles
over het dorp. Stap maar in!

Rode Pannen
Hoe ziet een gevangenis er van binnen uit? Je ontdekt
het in de Rode Pannen, een gevangenis naast het
Gevangenismuseum.
Neem een kijkje in de cellen, de isoleerafdeling en de
luchtkooi. Een gids vertelt je alles over het dagelijks
leven in deze beruchte strafgevangenis.

Contactinformatie
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen
www.gevangenismuseum.nl
36

Overijssel
De leukste activiteiten van Overijssel
Overijssel vind je in het oosten van Nederland. In deze provincie vind je veel natuur,
dorpen en de grotere steden Hengelo, Enschede, Almelo en Zwolle. Ook de landstreek
Twente vind je in Overijssel. De provincie bevat niet alleen veel natuur, maar ook cultuur.
Twee van de negen Hanzesteden, Zwolle en Kampen bevinden zich in Overijssel. Dus
ook als het om de geschiedenis van de Nederlandse handel gaat, zit je in Overijssel
goed.
Maar als je nu op zoek bent naar een leuke activiteit, waar moet je dan zijn? Overijssel
strekt zich uit over een groot deel van Oost-Nederland, dus er is meer dan genoeg te
vinden. Wij geven je hier een selectie van verschillende leuke activiteiten in verschillende
hoeken van deze interessante provincie.

West Overijssel
De Hanzesteden Zwolle en Kampen vind je in het noordwesten. De roemrijke
geschiedenis van het Middeleeuwse samenwerkingsverband van handelaren heeft zijn
sporen in beide plaatsen ruimschoots nagelaten. De Hanze was een
samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen.
Ontdek Zwolle
In de straten van de middeleeuwse
binnenstad van Zwolle hangt een levendige
sfeer. Handelsgeest en ondernemerslust
zorgen ervoor dat Zwolle een stad is waar je
je nooit hoeft te vervelen. Zwolle is dus een
ideale stad om te verkennen door een
stadswandeling.
Je kan ook deze stad op een ludieke manier verkennen
door een van de groepsuitjes van Stad Unique. Zij bieden
een brede selectie van citygames waarmee je in spelvorm
op veel interessante plekken van de Zwolse binnenstad
terecht komt.
Wil je meer cultuur snuiven? Bezoek dan eens museum
De Fundatie, hét museum voor beeldende kunst.
De natuur in
Ga je liever voor natuur? Ook dat vind
je in dit deel van de provincie.
Giethoorn is een van de bekendste
Nederlandse dorpen ter wereld.
Giethoorn bevind zich aan de rand van
Nationaal Park Weerribben-Wieden.
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Een labyrint van plassen, meren, slootjes, mysterieus ogende moerasbossen,
uitgestrekte rietpercelen en bloemrijke hooilanden. Een ideale uitvalsbasis voor varende,
fietsende en wandelende recreanten.
Een goede locatie waar vanaf je Giethoorn goed
kan verkennen is Eetcafé Giethoorn. Een
sfeervolle diner – grill restaurant dat is gevestigd
aan de Dorpsgracht in Giethoorn, gelegen naast
museum de Oude aarde en is te bereiken via
één van de authentieke bruggetjes die Giethoorn
kenmerken.
Leuke uitjes
Zo kan je bijvoorbeeld vanaf ’t Binnenhof
Paasloo de leukste dagjes uit voor familie,
vrienden en andere groepen doen. Ze
organiseren diverse leuke, hilarische en
spannende activiteiten zoals verschillende
zeskamp- en waterspelen, huifkartochten,
klimmen in het klimbos en proberen de
ontsnappen uit een heuse escape room.
En uiteraard kan je na afloop heerlijk blijven eten bij Restaurant ’t Binnenhof.
Op stap in Deventer
De stad Deventer vind je ook in het westen van Overijssel, maar dan in het zuidelijkste
puntje. Een gezellige stad waar je altijd kan genieten. Of je nu aan het winkelen bent of
een wandeling maakt, de stad omarmt je met haar
historische charme.
Er zijn tal van bezienswaardigheden in Deventer. Het
historische stadscentrum met haar vele monumenten,
het nationaal bekende Speelgoedmuseum, de
gotische Grote of Lebuïnuskerk met zijn imposante
toren, Vogeleiland, en nog veel meer.

Oost Overijssel - Twente
Het oostelijke deel van Overijssel bestaat uit de landstreek Twente. De bewoners heten
Twentenaren of (informeel) Tukkers. Meerdere bekende Nederlanders komen uit Twente,
zoals Ilse de Lange, Herman Finkers en ‘Wie is de mol’- kandidaat Leonie ter Braak.
Twentenaren staan er bekend om dat ze zich niet gek laten maken, soms wat stug uit de
hoek kunnen komen maar eigenlijk lekkere droge humor hebben.
Twente
In Twente is er genoeg te doen. Jouw kinderen maak je gelukkig met een bezoek aan
een van de Twentse attractieparken, Avonturenpark Hellendoorn en Attractiepark
Slagharen. Ook zijn er verschillende leuke steden om te bezoeken, zoals Enschede,
Almelo en Hengelo.
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Het water op
Wil je liever de mensenmassa achter je
laten? Ga dan lekker varen door de Twentse
natuur. Pak een picknickmand in, stap in een
fluitsterboot en vaar heerlijk een dag op het
water. Of ga lekker sportief kanovaren. Via
fluisterbootje-huren.nl boek je een sloep of
fluisterboot en ontdek je de Reggestreek. En
via Adventure King reserveer je jouw kano
voor een sportieve dag over de riviertjes de
Dinkel en de Vechte.
Groepsactiviteiten
Ben je op zoek naar een leuke groepsactiviteit?
Ga dan bijvoorbeeld rondtuffen met een klassieke
Eend van Duckville of kies voor een van de andere
oldtimers van Nostalgisch Rijden in Ootmarsum.
Ga karten bij Zero55 in Enschede of klimmen in
Klimbos Rutbeek.
Zoek je het liever hogerop? Dan is een ballonvaart
een hele beleving! Dit kan je bijvoorbeeld boeken
bij Rien Jurg Promotions. Of maak een
helikoptervlucht over de mooiste landschappen van
de regio.
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Groningen
In de provincie Groningen woont een derde van de inwoners in de gelijknamige
hoofdstad. Groningen is dan ook de ideale provincie als je op zoek bent naar rust, ruimte
en natuur, maar wel af en toe het levendige stadsgevoel op wilt zoeken.

De stad Groningen
Cultuur
De stad Groningen heeft veel te bieden. Beklim bijvoorbeeld
de Martinitoren. Ook de Martinikerk is zeker een bezoek
waard! Wil je de kerk met een groep bezoeken en meer weten
over de kerk en haar geschiedenis? Dan kan je ook een
rondleiding boeken waarmee je of door het schip, of door het
schip en de gewelven van de kerk wordt geleid.
En natuurlijk mag je als je een cultuurliefhebber bent ook het
Groninger Museum niet overslaan. Met circa 200.000
bezoekers per jaar is dit een van de grootste attracties van de
provincie. Alleen al vanwege de bouwstijl van het museum is
het een bezoekje waard.
Actief
Wil je op een actieve manier de stad ontdekken?
Huur dan een supboard en maak een supcity tour
met Sup Experience. Maar ook Outdoor
International organiseert verschillende leuke
sportieve en uitdagende activiteiten voor groepen.
Zo kan je katapult bouwen, boogschieten,
kanovaren, Highland Games spelen en nog veel
meer.

De provincie in
De provincie is tal van meren rijk. Hier kan je volop
genieten van het buitenleven op en langs het water.
Ga bijvoorbeel zeilen, waterfietsen of huur een
motorboot bij Zeil- en Surfschool Zuidlaardermeer. Of
kies een van de prachtige vaarroutes op het
Oldambtmeer met Bootverhuur Blauwestad.
Als je op zoek bent naar iets actiefs rond Oldambt,
kan je ook golfen, tennissen, peddelen en zelfs vliegen, parachutespringen en skydiven.
Een ideale uitvalsbasis hiervoor is Hotel Restaurant In den Stallen in Winschoten.
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Heb je stalen zenuwen? Dan is het indoor
klimparcours van Adventurepark Waddenfun in
Wehe-den Hoorn een heus avontuur. Je klimt hier
over 45 bruggen en meer dan 300 meter zipline.
En je kan zelfs in het donker klimmen! Maar ook in
Harkstede kom je bij Break Out Grunopark voor
een echte uitdaging te staan. Hier kan je klimmen,
paintballen en flyboarden. Leuk voor familie- en
groepsuitjes.
Zoek je naar een wat minder spannend uitje? Dwaal dan
met jouw groep rond in het maïsdoolhof van De
Bloemenboerderij in Saaxumhuizen. Een ideale plek
voor een ontspannen dagje uit.

Het noorden van Groningen
Waddenzee
In het noorden grenst de provincie Groningen aan de
Waddenzee. Hier kan je wandelen door paarse velden
vol lamsoor, op vogelkijktocht, met de boot een
waddeleiland bezoeken of wadlopen met een ervaren
gids. Maar je kan ook een fiets huren en natuurroutes
fietsen langs uitzichtpunten, vogelplekken en genieten
van de prachtige natuur.
Pieterburen
Maar je kan ook een bezoek brengen aan
Zeehondencentrum Pieterburen. Je neemt hier een
kijkje bij de zeehonden in het water, tijdens het
voeren, in de quarantaines en leer je van alles over de
zeehond. En op speciale dagen kan je zelfs
meehelpen om zeehonden vrij te laten!
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Uitgelicht: Blauwestad
‘Het Empuriabrava van Groningen’
Als het strand te ver is, haal je het naar je toe! Ruim 20 jaar geleden ontstond het idee:
een groot meer op de plek van akkerbouwgebied dat door globalisering stilgelegd was.
Het Oldambtmeer, zou een economische impuls teweegbrengen. En dat deed het!
Jachthavens, Zeilschool en Bootverhuur Blauwestad ontvangen steeds meer
enthousiaste bezoekers.

Watersport en recreëren
Deze parel van Noord-Nederland heeft
uitstekende watersportfaciliteiten, twee
stranden en een groot woongebied met
een grote hoeveelheid kavels direct aan
het water. Daarom wordt het vergeleken
met het Empuriabrava in Spanje.
Het Oldambtmeer is even groot als het Sneekermeer.
Een sloep huren, zeilen, windsurfles, een dagje strand:
het kan allemaal in Blauwestad. Actief ontspannen kan
ook over de vele fiets-, wandel- en hardlooproutes door
omringende natuurgebieden, waar vogels, reeën en
hazen te zien zijn. Keuze genoeg dus!
Vanuit de stad Groningen bent u met de auto binnen 25
minuten in de havens waar u een sloep kunt huren.

Contactinformatie
Jachthavens Blauwestad
Strandweg 1, Midwolda
06-52307528
www.jachthavensblauwestad.nl
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Limburg
Door de hoogteverschillen waan je je in Limburg echt in een vakantie sfeer. De
activiteiten die hier te doen zijn onderscheiden zich hierdoor ook van andere provincies.
Ga lekker klimmen, mountainbiken of op ontdekkingstocht in de mergelgrotten. De
cultuur en activiteiten die wij hier gespot hebben, durfen we dan ook met recht ‘de parels
van Limburg’ te noemen.

De parels van Limburg
Bergen
Limburg is de enige provincie van Nederland
met echte ‘bergen’, namelijk de Vaalserberg
(322 m), Vrouwenheide (216 m) en de Sint
Pietersberg (107 m). Dit maakt Limburg een
ideale provincie voor actieve en sportieve uitjes
zoals klimmen, wandelen en mountanbiken.
Ook survivallen is erg interessant en uitdagend
in zo’n heuvelachtig gebied.
Voor mensen die liever in rust genieten van het prachtige heuvellandschap is er ook
genoeg te doen in Limburg.
Bezoek één van de pitoreske dorpen of een van de wijnboeren
zoals Domein Holset nabij het Drielandenpunt, of de hoogst
gelegen wijngaard Fromberg. Of geniet op Wijngaard Kruisboom
van het prachtige uitzicht op Valkenburg.
Grotten
Een andere unieke eigenschap van Limburg zijn de
mergelgrotten. Ondergronds is er genoeg te beleven
voor actievelingen, cultuursnuivers en alles wat daar
tussen zit. Zo kan je rondleidingen krijgen en alles
leren over het ontstaan, het verleden en de
ondergrondse geheimen van de grotten. Je kan ook
fietstochten maken door de lange, onoverzichtelijke,
grotgangen en zelfs lasergamen en survivallen. ASP
Adventure en AGOGO Valkenburg zijn organisaties
die dit voor je verzorgen.
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Maastricht
Een andere parel van Limburg is de stad Maastricht. Als je in de provincie bent, is een
bezoek aan deze bruizende stad met haar Vrijthof, prachtige pleinen met kinderkeien en
Europese allure, zeker een must. Je kan de stad natuurlijk zelf ontdekken, maar met een
groep vrienden is het leuk om er echt een uitje van te maken. Zo kan je met Maastricht
excursies op een digitale speurtocht en laten
jullie je met behulp van een tablet door de
stad leiden. Of je maakt met Group Events
een steptocht door de stad en met Explore
Maastricht ontdek je per fiets Maastricht, en
het omringende Heuvelland. Maar ook in
Maastricht kan je kiezen voor een van de
leuke citygames van Stad Unique.

Limburgse Cultuur
Qua cultuur heeft Limburg haar eigen tradities.
Carnaval wordt danwel overal onder de rivieren
uitbundig gevierd, maar wanneer je dit
traditionele feest één keer in Maastricht hebt
gevierd, dan voel je dat ze het hier toch echt
net even anders aanpakken. Je kijkt je ogen uit
naar alle pracht en praal en de kostuums. Veel
kostuums zijn zelfs zo groot, dat de dragers er
van er niet eens mee de kroeg in kunnen. Maar
ook de Oogstdankfeesten en processies zijn
typische Limburgse evenementen.
PinkPop
Een heel ander type evenement, maar ook typisch voor Limburg is het jaarlijks
terugkerende PinkPop in Landgraaf. Op dit driedaagse Popfestival treden al sinds 1970
de beste en beroemste artiesten van over de hele wereld op.
Musea
Door heel de provincie heen vind je tal van
musea. Zo vertellen het Nederlands
Mijnmuseum in Heerlen, MergelRijk in
Valkenburg en Land van Kalk je meer over de
bijzondere schatten in de grond van Limburg.
Het Continium Discovery Center en het
Columbus Earth Center in Kerkrade zijn
beide prachtige ontdekmusea, die jou en je gezin een hele nieuwe kijk op de wereld
geven. En natuurlijk heeft bijna iedere Limburgse plaats wel haar eigen streekmuseum
die je informeren over lokale bijzonderheden en eigenaardigheden.
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Kastelen
Ook leuk blijft het bezoeken van een kasteel. Droom
weg naar de Middeleeuwen en waan jezelf een ridder of
jonkvrouw. Wandel door de vaak prachtige kasteeltuinen
of ontdek de geheimen achter de kasteelmuren. Kasteel
Hoensbroek en de Kasteeltuinen van Arcen mag je in
Limburg zeker niet overslaan. Maar wist je dat je zelfs in
een heus kasteel kan overnachten? Château St.
Gerlach in Valkenburg en Kasteel
TerWorm in Heerlen zijn prachtige kastelen die zijn
omgebouwd tot hotel.

Lekker actief
Wandelen en fietsen
Het Heuvelland van Limburg is een heerlijke omgeving om lekker actief bezig te zijn. Het
gebied staat vol met wandel, fiets en mountainbike routes waarmee jij zelfstandig de
prachtigste routes kan maken.
Klimmen
Wil jij het liever nog iets uitdagender? Dan
kan je lekker gaan klimmen, paintballen of
survivallen. Bij Snowworld in Landgraaf vind
je een groot klimpark met twee verschillende
klimroutes en daaromheen zelfs een heuse
rollercoaster. Er zijn ook verschillende
klimmuren in Limburg te vinden. Dat kan
bijvoorbeeld bij IVY Climbing in Sittard,
Neoliet in Heerlen, Clip ’n Climb Parkstad in
Kerkrade en Klimtuin Fliegerhorst in Venlo.

Voor de kinderen
Met kinderen blijft het toch ook altijd leuk om
een attractiepark om dierentuin te bezoeken.
Mondo Verde in Landgraaf heeft alles in één.
Wat vroeger de grootste botanische tuin van
Europa was, is inmiddels uitgebreid met een
attractiepark en een dierenrijk. Attractiepark
Toverland in Sevenum is hét attractiepark van
de provincie! Maar ook Avonturenpark
Valdeludo in Echt is een hele beleving. Hier
kunnen kinderen klimmen, klauteren, vlotten
bouwen en nog veel meer.
Een minder bekend park, maar niet minder leuk is Pretpark de Valkenier in Valkenburg
aan de Geul met achtbanen voor verschillende leeftijden, speeltuinen, waterattracties en
nog veel meer.
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Friesland
Friesland heeft een open landschap en is erg
waterrijk. Het leent zich dus perfect voor
watersportactiviteiten. Friesland heeft een lange
kustlijn die loopt langs het IJsselmeer en de
Waddenzee. Er zijn maar liefst 4 nationale
parken in Friesland en 12 Natura 2000
gebieden, waaronder het Sneekermeergebied
en de Bakkeveense Duinen.
Veel natuur dus in Friesland en dat zie je ook terug in de musea. Volop natuur en cultuur
dus in Friesland. Je komt er helemaal tot rust!

Lekker het water op!
Natuurlijk moet je het water op als je Friesland bezoekt.
Echte waterliefhebbers varen de Turfroute, een 30 uur
durende vaarroute die langs de 4 nationale parken
vaart. Het startpunt zit in Appelscha. Kayakken kan je
heel goed doen op de Rottige Meente.
Als je heel stil bent, zie
je misschien zelfs wel otters. Een kano huren doe je bij
Kootje op de Brug. Hier hebben ze ook een gezellige
theetuin.
Echte durfals wagen zich op het water met de jetski of
gaan wakeboarden, flyboarden, kitesurfen, kiteboarden,
waterskiën en zelfs met een hydro flight.

Volop wandelen en fietsen
Je kan niet om de natuur heen als je in Friesland bent. Bij de Rottige Meente kan je
heerlijk wandelen langs allerlei meertjes en kanaaltjes. Je kan hier een wandeling maken
van 17 kilometer. Zorg er wel voor dat je bij nat weer laarzen of waterdichte schoenen
mee neemt. De Oersetters Pontjesroute is een hele leuke fietsroute waarbij je met de
fiets diverse pontjes het water over moet steken. Deze fietstocht is ongeveer 51 kilometer
lang en start in Bolsward bij de VVV.
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Cultuur snuiven
Er is ook veel cultuur te vinden in Friesland. Bezoek
bijvoorbeeld de Friese Waterlinie waar je heerlijk kan fietsen
en aan geo-caching kan doen, terwijl je je meteen laat
onderdompelen in de Friese cultuur. Bij bezoekerscentrum
Hegebeintum kan je een rondleiding krijgen in de 12e
eeuwse Romaanse kerk. Ook de Broerekerk uit de 13e
eeuw, gelegen in Bolsward, is de moeite waard om te
bezoeken.
Leuke musea
Wanneer je meer wilt weten over het
vroegere leven in Friesland dan is een
bezoek aan het Fries Museumdorp
Allingawier een bezoek waard. Dit is een
prachtig, authentiek Fries terpdorpje. Het
Afsluitdijk Wadden Center is een museum
gelegen op de Afsluitdijk. Hier leer je, op
een interactieve manier, alles over het
belang van deze dijk.
Het Woudagemaal in Lemmer is het grootst functionerende stoomgemaal ter wereld.
Kinderen kunnen er een leuke speurtocht doen. In Leeuwarden staat het Natuurmuseum
Friesland. Hier vind je onder andere de schatten van de Friese kapitein Severein, maar
er is nog veel meer te zien en te doen. ’s Werelds oudste, nog werkende Planetarium ligt
in Franeker, deze vind je in het voormalige huis van amateur-astronoom Eise Eisinga.

Leuk met kinderen
Alternatieve Elfstedentocht
De Elfstedentocht is al jaren niet meer gereden, maar dat betekent niet dat je geen
Elfstedentocht kan doen. Sinds 2018 kan je namelijk een Elfstedentocht langs 11
bijzondere fonteinen rijden. Elf gerenommeerde kunstenaars hebben elk in een van de
Elfsteden een bijzonder waterkunstwerk gemaakt. Leuk om ze allemaal te bekijken!
Bekijk Friesland van bovenaf
In Friesland zijn maar liefst 4 uitkijktorens te
bezoeken. Zo heb je de Bosbergtoren in
Appelscha, de Belvédère in Oranjewoud,
Toren Zeven in Fochtelooërveen en
Uitkijkpunt Bakkeveen. Friesland vanuit een
luchtballon bekijken is natuurlijk helemaal
geweldig. Zo heb je bijvoorbeeld een
geweldig uitzicht op de Friese Waterlinie.
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Bezoek de Waddeneilanden
Ieder Waddeneiland heeft haar eigen karakter. Zo is Schiermonnikoog het ‘wildste’
eiland, met veel natuur, vogels, bossen, strand en duinen. Texel heeft maar liefst 30 km
strand, een knalrode vuurtoren om te beklimmen en Ecomare, de zeehonden- en
bruinvissenopvang. Schiermonnikoog is het kleinste Waddeneiland, maar heeft wel het
breedste zandstrand van heel Europa!
Vlieland is een eiland van rust en ruimte. Dit eiland heeft prachtige zandstranden en
zandvlakte. De Vliehors is een indrukwekkende zandvlakte om te bezoeken. Auto’s zijn
voor niet-eilanders niet toegestaan, waardoor je er heerlijk kan wandelen en fietsen.
Terschelling heeft heel veel te bieden, zoals de 400 jaar oude Brandaris. Boek een
waddenexcursie om de omgeving te ontdekken of doe mee met een cranberryproeverij.
Ben je sportief? Terschelling heeft heel veel sportieve activiteiten te bieden, zoals
mountainbiken, powerkiten en brandingraften. Doe je het liever wat rustige aan, omdat je
kleinere kinderen bij je hebt? Verken het eiland eens vanuit een huifkartocht!

Op Ameland is van alles te beleven. Je kan hier onder andere golfen, kitesurfen, surfen
en parachutespringen. Er is een leuk natuurcentrum waar je diverse aquaria kan
bewonderen, of bewandel het blotevoetenpad. Op Ameland kan je verschillende
boottochten maken, zoals de robbentocht en verschillende wadhoptochten. Om helemaal
tot rust te komen maak je een duinwandeling die wordt afgesloten met een yogasessie.
Op Texel zijn meer schapen dan mensen, wordt er wel eens gezegd. Dat kan wel zo zijn,
maar dat maakt het er niet minder leuk om. Bezoek de 7 gezellige dorpen van Texel of
maak een tocht met een garnalenkotter. Voor kinderen heeft het eiland veel te bieden,
zoals landgoed De Bonte Belevenis. Daar kan je zien hoe kaarsen, zeep en brood wordt
gemaakt. Ook leuk, in Oudenschild vind je een 32 meter lang piratenschip waar kinderen
eindeloos kunnen klimmen en klauteren.
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Flevoland
Lekker actief in Flevoland
Flevoland is de jongste provincie van ons land. Gelegen midden in het land en omringd
door het water van het IJsselmeer. Er is zowel op het land als op het water van alles te
beleven. Je vindt in Flevoland attractieparken, vakantieparken, musea, survivalterreinen
en nog veel meer. Natuurlijk kennen wij allemaal Walibi Holland, Batavia Stad en
Aviodrome. Maar wist je dat Flevoland zelfs haar eigen dierentuin heeft?

Dieren en natuur
Almere Jungle is begonnen als park met opvangdieren, maar inmiddels zijn er steeds
meer exotische dieren te vinden van alle delen van de wereld. Maar ook de botanische
tuin van het park is een bezoek waar. Het is een plek waar je veel verschillende
bijzondere planten kan bewonderen.
Maar De Orchideënhoeve is pas echt
een grote botanische tuin! Dit
prachtige indoorpark beslaat maar
liefst 25.000 m2. Je kan hier dwalen
over de junglepaden, terwijl je geniet
van de prachtige tropische planten en
bloemen. Je komt er volop vlinders,
vogels, vissen, schildpadden
leguanen, apen, stokstaartjes en zelfs
alpaca’s tegen.
Je kan ook op safari in de ruige natuur van Flevoland.
Nationaal Park Nieuw Land is het grootste man-made
natuurpark ter wereld. Het park is bestaat uit de
gebieden Lepelaarplassen, Marker Wadden,
Oostvaardersplassen en het Markermeer. Je kan zelf op
pad, kiezen voor een van de uitgezette paden of met de
boswachter op pad.

Voor de waaghalsen
Ben je op zoek naar een beetje spanning en sensatie? Dan
heeft Flevoland meer dan genoeg te bieden.
Actie op het water
Echt avontuurlijk is flyboarden. Dat kan bij Flyboard Almere.
Na een theorie- en praktijkles kan je al aansluitend vrij
flyboarden. Is flyboarden net iets te avontuurlijk? Bij
Cablepark View in Almere kan je wakeboarden, waterskiën en
suppen.
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Actief op het land
Blijf je liever op het droge? Bij Dorhout Mees kan je
veel leuke activiteiten boeken zoals quad rijden,
abseilen, vlotvaren, mountainbiken, boogschieten en
nog veel meer. Ben je meer een klauteraar? Dan kan
je terecht bij Fun Forest Almere. Zij hebben de
meeste en langste tokkelbanen van Nederland, dus
vast uitdagend genoeg voor jou.

Op het water
Met al het water dat de provincie omringt is er volop
mogelijkheid om te watersporten. Er zijn tal van
verhuurbedrijven waar je sloepen, zeilboten en
surfmateriaal kan huren. En natuurlijk kan je bij een
van de vele zeil- en surfscholen lessen reserveren of
groepsarrangementen boeken.

Activiteiten voor de allerjongsten
Heb je jonge kinderen en wil je iets leuks met ze doen in Flevoland? Almere Jungle en de
Orchideënhoeve zijn met jonge kinderen hele leuke parken om te bezoeken. Naast de
dieren en planten zijn er in beide parken leuke speeltuinen en activiteiten gericht op
kleine kinderen.
Maar ook Schaapskooi Vroege Vogelbos is een
leuke en leerzame plek. Dit is de thuishaven voor de
schaapskudde van Stad & Natuur en er worden
regelmatig leuke activiteiten en speurtochten
georganiseerd. Dierenweide Den Uylpark in Almere
valt net als de Schaapskooi onder Stad & Natuur
Almere. Hier kan heerlijk worden gespeeld en
kunnen de dieren worden bewonderd en geknuffeld
in de kinderboerderij. En als het om spelen gaat is
Het Grote Kabouterbos in Dronten ook altijd een
heerlijke plek.
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Uitgelicht: Orchideeën Hoeve
‘Ontdek Europa’s mooiste junglepark’
Beleef jouw perfecte dag in de tropen
Of je nu op zoek bent naar spannende
avonturen, verwonderende natuur of eindeloos
speelplezier: de Orchideeën Hoeve is voor elk
type reiziger een must-visit!
Ontdek Europa’s mooiste indoorpark (25.000 m2)
en dompel jezelf onder in een
adembenemende natuurbeleving.

Dwaal over geheime junglepaden, maak
jouw vakantieselfie tussen duizenden
vlinders of met een papegaai op je hoofd.
Griezel bij de jungleshows en lunch onder de
sprookjesachtige bloemenzee in de
‘Zwevende’ Bloementuin.
In de Orchideeën Hoeve ervaar je het beste
van de tropen binnen handbereik!

Je kan het park zelfstandig ontdekken, maar je kan
ook op safari met de parkgids, of een van de
verschillende workshops volgen. Tijdens de
schoolvakanties organiseren ze leuke expedities voor
kinderen.
De Orchideeën Hoeve is geheel overdekt, rolstoelen kindvriendelijk en zeven dagen per week geopend.

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag: 09:00 tot 18:00 uur
Zondag: 10:00 tot 18:00 uur

Contactinformatie
De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34 in Luttelgeest
+31 (0)527 – 20 28 75
info@orchideeenhoeve.nl
www.orchideeenhoeve.nl
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Colofon
E-book ‘De leukste activiteiten van Nederland’ is een uitgave van OpstapmetLisa

Contactgegevens
www.opstapmetlisa.nl
info@opstapmetlisa.nl
facebook.com/opstapmetlisa
instagram.com/opstapmetlisa
https://www.linkedin.com/company/opstapmetlisa
06 27 83 02 99 - 06 24 49 05 17
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Alle rechten voorbehouden.
Dit e-book is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden is OpstapmetLisa
niet aansprakelijk. Niets uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, worden verveelvoudigd zonder
schriftelijke toestemming van OpstapmetLisa.
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