Onderstaande programma’s zijn

vanaf 15 personen te boeken,
uitgezonderd programma 7.
Uiteraard zijn de programma’s naar
wens aan te passen en op maat te
maken.

Programma 1

Programma 2
12:30-13:30 UUR LUNCH IN RESTAURANT PIETERMAN
12 uurtje of lunch buffet (aan uw de keuze) *
13:30-16:30 UUR ONTMASKER DE MOL VOLENDAM
Ontmasker de mol is buitenspel, een variatie op het spel wie
is de mol van de tv serie. Jullie starten in teams en per team
is er een mol! Hoe erg je je best ook doet om punten binnen
te halen, de mol zal er alles aan doen om jullie te saboteren.
16:30-17:30 UUR BORREL & PRIJSUITREIKING
(2 drankjes p.p. + 2 rondes bittergarnituur)
17:30-19:30 UUR TAPAS DINER IN RESTAURANT PIETERMAN
Onbeperkt genieten en kiezen uit onze 33 tapas diner gerechten

10:00-10:30 UUR ONTVANGST KOFFIE EN GEBAK IN RESTAURANT
PIETERMAN
Een goed begin aan de lekkerste plek aan het water
10:30-12:00 UUR WANDELING MET GIDS DOOR VOLENDAM EN
FOTO IN KLEDERDRACHT
Een rondleiding met een gids door Volendam is de ideale
manier om alles te weten te komen over ons leuke authentieke vissersdorp. Tijdens de rondleiding kom je van alles te
weten.
12:00-13:00 UUR LUNCH IN RESTAURANT PIETERMAN
12 uurtje of lunch buffet (aan uw de keuze)*
13:30-16:30 UUR SPEURTOCHT DOOR WATERLAND OP E-FATBIKE/ECHOPPERS
Waterland is een prachtig gebied om doorheen te rijden.
Door dit spel te spelen in combinatie met de route en de
voertuigen halen jullie het maximale uit het uitje. En dan heb
je ook nog de drang om te winnen van je tegenstanders. Dit
is een garantie voor een leuk dagje uit!
17:00-18:00 UUR BORRELTJE EN PRIJSUITREIKING
(1 drankje p.p.** + 1 ronde bittergarnituur)
18:00-19:00 UUR TAPAS DINER IN RESTAURANT PIETERMAN
Onbeperkt genieten en kiezen uit onze 33 tapas diner gerechten

Programma 3
13:30 – 16:30 UUR SPEURTOCHT DOOR WATERLAND OP E-FATBIKE/ECHOPPERS
Ontdek de regio van Volendam en Waterland met deze GPS
smartphone game
Tijdens deze game dienen er diverse opdrachten uit te
voeren. Beantwoorden jullie de vragen goed dan komen jullie
stapje bij stapje dichterbij het geheime codewoord.
17:00-17:30 UUR BORRELTJE EN PRIJSUITREIKING
(1 drankje p.p. + 1 ronde bittergarnituur)
17:30-19:30 UUR TAPAS DINER IN RESTAURANT PIETERMAN
Onbeperkt genieten en kiezen uit onze 33 tapas diner gerechten

Programma 4
13:30-16:30 UUR SPEURTOCHT DOOR WATERLAND OP E-FATBIKE/ECHOPPERS
Ontdek de regio van Volendam en Waterland met deze GPS
smartphone game. Tijdens deze game dienen er diverse
opdrachten uit te voeren. Beantwoorden jullie de vragen
goed dan komen jullie stapje bij stapje dichterbij het geheime codewoord.
17:00-18:00 UUR BORREL
(2 drankjes p.p. + 2 rondes bittergarnituur)
18:00-21:00 UUR THEMA DINER
(Hou van Holland of Pop Quiz bv)
Onze dinerspellen worden altijd gespeeld tussen de
gangen door van een uitgebreid 3 gangen diner en altijd
in een prive zaal van een gezellig cafe-restaurant. Ideaal
voor een teambuildingsuitje met collega’s, een familie diner
of een vrijgezellenfeest met vrienden of vriendinnen! Onze
dinerspellen kunnen al geboekt worden met een kleine
groep van 10 personen, maar wij spelen onze dinerspellen
ook met grote groepen tot 300 personen! Vraag ons naar
de mogelijkheden

Programma 5
09:30-12:30 UUR FIETSTOUR MET GIDS DOOR WATERLAND
Het is hoogtijd om de benen aan het werk te zetten en deze
te strekken tijdens een heerlijke fietstocht door het waterrijke Waterland. Onderweg kun je genieten van de schitterende open graspolders, veenriviertjes en pittoreske lintdorpen
met kleurrijke houten huizen en stolpboerderijen. De gids
kan je van alles vertellen over de geschiedenis en constante
strijd tegen het water in deze gemeente.
12:45-13:45 LUNCH IN RESTAURANT PIETERMAN
12 uurtje of lunch buffet (aan uw de keuze)*

Programma 6
12:30-13:30 UUR LUNCH IN RESTAURANT PIETERMAN
12 uurtje of lunch buffet (aan uw de keuze)*
14:00-17:00 UUR FIETSTOUR MET GIDS DOOR WATERLAND
Het is hoogtijd om de benen aan het werk te zetten en deze
te strekken tijdens een heerlijke fietstocht door het waterrijke
Waterland. Onderweg kun je genieten van de schitterende
open graspolders, veenriviertjes en pittoreske lintdorpen met
kleurrijke houten huizen en stolpboerderijen. De gids kan je
van alles vertellen over de geschiedenis en constante strijd
tegen het water in deze gemeente.

Programma’s

Prijs per persoon incl.
BTW

Programma 1

€ 119,50

Programma 2

€ 75,00

Programma 3

€ 82,50

Programma 4

€ 120,00

Programma 5

€ 39,50

Vanaf 30 personen

Programma 6

€ 39,50

12:30-14:00 UUR LUNCH + HELP DE DIRECTEUR IS ONTVOERD
(APARTE RUIMTE)
Help de directeur is ontvoerd is momenteel één van de
best beoordeelde games. Tijdens het samenzijn van jullie
groepsuitje komen er plotseling mannen met bivakmutsen
en knuppels binnen. De directeur is ontvoerd! De ontvoerders
laten jullie een film zien met daarop de ontvoerde directeur.
Hij smeekt jullie om genoeg losgeld bij elkaar te verzamelen
om zijn vrijheid terug te kopen. Een spannender bedrijfsuitje
dan dit zal je niet snel vinden.

Programma 7

€ 52,50

Programma 7

14:00-16:00 UUR SPEL PROGRAMMA IN VOLENDAM
16:00-17:00 UUR PRIJSUITREIKING & BORRELTJE
(2 drankjes p.p. + 2 rondes bittergarnituur)

*LUNCH 12UURTJE BESTAAT UIT:
’12 Uurtje’ welke populair is bij fietsers, of
groepen die hun dagje Volendam of omstreken bij
ons beginnen Bestaande uit: kommetje
tomatensoep, boerenlandbrood met kroket met
mosterd, boerenlandbrood carpaccio met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten, pijnboompitten, truffelmayonaise en rucola en salade
rauwkost
** drankjes: keuze uit tapbier, huiswijn en frisdranken

