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Heeft u iets te vieren ? 
 
Recepties, verjaardagen, bruiloften, personeels, buurt, vereniging, of familiefeesten. 

Feesten voor jong & oud… in uw eigen sfeer. 

Strandheem organiseert het graag voor u. 

De ingredienten van een Feest voor iedereen:  
 

 Voor elk gezelschap het beste feest. 

 Binnen of buiten, iets ondernemen of lekker zitten. 

 Naar eigen smaak en sfeer. 

 De accomodatie(s). 

 
Wij kunnen u meerdere zalen aanbieden met bijvoorbeeld een buiten-terras welke is voorzien van 

een podium, geschikt voor elke vorm van entertainment voor grote en kleine gezelschappen. 

Wij adviseren u graag over de indeling van de zaal en de verdere invulling van uw programma en 

natuurlijk geheel naar uw eigen wensen en smaak. 
 

De bij ons gelegen waterplas is uiterst populair en het gehele zomer-seizoen is het dan ook gezellig 

druk op het recreatieterrein. 
 

Wij beschikken tevens over nieuwe spannende speeltoestellen waardoor het in deze toch al 

gezinsvriendelijke omgeving voor iedereen een waar feest zal worden. 
Dus voor een onvergetelijke dag, feest of evenement zien wij u graag terug bij het Party en 

Recreatiecentrum Strandheem te Opende. 
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Voor een dag om nooit meer te vergeten 

 
Gelegen aan een mooie meer kunt u zich voor uw (huwelijks)feest of receptie geen betere locatie 

dan Party en Recreatiecentrum "Het Strandheem" voorstellen. 
 

De uitstraling van de omgeving, de gezellige maar vooral ongedwongen sfeer van de prachtige 

locatie zorgen ervoor dat het voor iedereen een dag zal worden die u nooit meer zult vergeten. 
 

 

Partycentrum strandheem heeft voor u diverse bruiloftsarrangementen waaruit u kunt kiezen. 

natuurlijk kunt u ook uw eigen bruiloftsarrangement samenstellen wij maken graag een offerte op 
maat voor u. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bruiloft Arrangement 1 

2x - koffie met bonbon 
Consumpties onbeperkt 

1x - koude hapjes 
2x-  warme hapjes 

Koffie met belegd broodje 
PRIJS P.P. € 18,- 

 
Vanaf 80 personen op basis van 4 uur 

Bovenstaande prijzen zijn incl bediening, zaalhuur en receptieboek. 

 

Bruiloft Arrangement 2 

2x - koffie met gebak 
Consumpties onbeperkt 

2x - koude hapjes 
2x-  warme hapjes 

Koffie met belegd broodje 
PRIJS P.P. € 19.25,- 

 
Vanaf 80 personen op basis van 4 uur 

Bovenstaande prijzen zijn incl bediening, zaalhuur en receptieboek. 

 

Bruiloft Arrangement 3 

Champagne 
Consumpties onbeperkt 

1x - koude hapjes 
2x-  warme hapjes 

Broodje warme snack 

PRIJS P.P. € 20,75 

Vanaf 80 personen op basis van 4 uur 
Bovenstaande prijzen zijn incl bediening, zaalhuur en receptieboek. 

 

Bruiloft Arrangement 4 

Champagne of coctail 
Consumpties onbeperkt 

2x - koude hapjes 
Saté buffet 

PRIJS P.P. € 24,25 

Vanaf 80 personen op basis van 4 uur 
Bovenstaande prijzen zijn incl bediening, zaalhuur en receptieboek. 

 

Receptie Arrangement 1 

2x - koffie met gebak 
vrij drinken 

1x - koude hapjes 
1x - warme hapjes 
PRIJS P.P. € 13,50 

 
Vanaf 40 personen op basis van 2 uren 

Bovenstaande prijzen zijn incl bediening, zaalhuur en receptieboek  

 

Receptie Arrangement 2 

Champagne 
vrij drinken 

1x - koude hapjes 
2x - warme hapjes 
PRIJS P.P. € 14,- 

 
Vanaf 40 personen op basis van 2 uren 

Bovenstaande prijzen zijn incl bediening, zaalhuur en receptieboek 
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Ik hou van Holland quiz: een muzikale reis door de tijd. 

 
Ik hou van Holland 

Een groot muzikaal feest waar iedereen bij betrokken is.In een avondvullende programma van Ik 

hou van Holland wordt je begeleid door de Strandheem party band. Zij testen de muzikale kennis 

van de kandidaten en hun aanhang door middel van diverse muzikale vragen.Door het gebruik van 
geluid en beeld fragmenten wordt een swingend geheel gecreëerd waarin een ieder zich uit kan 

leven.  

 
Tijdens de Ik hou van Holland avond worden er twee teams samengesteld bestaandeuit 

bijvoorbeeld de dames en de heren. Gezamenlijk moeten de teams verschillende vragen over 

muziek beantwoorden en ook hun zangkunsten tentoonstellen. 
 

Wie wordt de ik hou van Holland winnaar? 

 
Het geheel wordt gepresenteerd door een professionele presentator die samen met een deskundige 

jury uiteindelijk bepaald wie de winnaar is van de quiz. Deze avond wordt op een spetterende 

manier afgesloten door de Strandheem party band met muziek van de sterren van toen en nu!! 

Ik hou van Holland quiz met de livemuziek Partyband  

 

                               

 

 

 

Strandheem heeft alles in huis voor het organiseren van uw themafeest en bedrijfsuitjes 

inclusief eten & drinken, praten en teambuilding, feesten en doen onder 1 dak! 

Dat is dan ook de reden dat ons terrein en zalen zich uitstekend lenen voor uw feest. 

 

Enkele voorbeelden van bedrijfuitjes op maat zijn: Apres ski party, teambuilding op 

maat, sterrenslag, ook kunnen wij van uw ideeen een top feest organiseren. 

Uw wensen.  

Vanaf de koffieontvangst tot en met de feestavond we verwerken alles wat wenselijk is in een 

programma en dat kneden we zo dat het past binnen de door uw gestelde voorwaarden. Een aantal 
van onze standaard arrangementen zijn heel geschikt voor afdelingen en bedrijven, maar voor 

grotere groepen kunnen we altijd een programma voor jullie op maat maken! Van 10 tot 1000 

personen, we maken graag een programma dat bij uw organisatie past!  

Budget. 

Doordat wij bij Strandheem veel verschillende activiteiten in huis hebben, kunnen wij ook voor low-

budget een uitje voor uw bedrijf op maat maken.Wilt u informatie over een voor uw bedrijf of 

afdeling op maat te maken uitje, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

                                                           Uitjes en Arrangementen 
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                                                                         Klootschieten 

 

 

 

 

 
Een beleving van actie en spektakel! Bij aankomst in ons partycentrum wordt u ontvangen met een 
kop koffie en een bonbon.Vervolgens worden kleine groepjes geformeerd voor de spannende 

griezel- speurtocht rond het Strandheem en door het natuurgebied Trimunt, dat gekenmerkt wordt 

door bos, heide, zandwegen en bunkers. 

Aan de hand van enkele gegevens probeert u zo snel mogelijk het eindpunt te bereiken en 

ondertussen enkele vragen te beantwoorden. Deze antwoorden tellen mee in het uiteindelijke 

klassement waar natuurlijk ook een prijs aan verbonden is voor de beste en stoerste groep. 

Tijdens de ca. 1.5 uur durende tocht staan u “griezelige” verrassingen te wachten en hilariche 

vragen. 

Na afloop van de tocht staat het buffet voor u klaar. Dit kan natuurlijk ook een barbecue zijn. Alles 

is natuurlijk mogelijk. 

Om van de schrik te bekomen kunt u tot slot nog een borreltje nemen om nog even gezellig na te 

praten en te toosten op de goede afloop. En misschien heeft u er zelfs wel 2 nodig? 

Spooktocht vanaf 30 personen € 8,50 p/p 

Speurtocht vanaf 30 personen € 6,50 p/p 

 

 

                  
 

 
 

 

Klootschieten voor Jong & Oud! 

De belangstelling voor een oude volkssport als Klootschieten is meer dan logisch, want als sportief 
uitje is het een bijzonder leuk spel om te spelen. De werpsport is vergelijkbaar met kogelwerpen 

die vooral in het oosten van Nederland enorm aan populariteit heeft gewonnen, gezien het 

groeiende aantal verenigingen bij wie je je voor deze sport kunt opgeven. Maar wil je bijvoorbeeld 

gezellig onder elkaar iets leuks ondernemen als familieuitje, teamuitje of als vriendenuitje, zijn er 
ook mogelijkheden om dit spel los van een sportvereniging te spelen. 

Klootschieten, geschikt voor elke leeftijd 

Klootschieten is leuke activiteit voor alle leeftijden. Klootschieten is geschikt voor elk uitje!  

                              

                             

                                                                Spook en speurtochten 
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                                                                            Ontsuffen 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Vergaderingen & Zalen  

Strandheem heeft verschillende zalen beschikbaar, geschikt voor 10 tot 100 personen. Ook voor 
vergaderingen bent u bij Partycentrum Strandheem aan het goede adres. We verzorgen voor u de 

gehele dag naar uw eigen wensen. Zo is er de mogelijkheid voor een koffietafel met eventueel 

gebak, een lunch met eventueel luxe broodjes, enz...   

Wij beschikken over een beamer en projectore en draadloos internet voor het houden van 

presentaties. Kortom u kunt de dag zo invullen als u zelf wilt, zodat u zorgeloos kunt doen waar u 

goed in bent. 

Arrangementen 

Voor het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten bieden wij u naast onze standaard 

vergaderarrangementen ook de mogelijkheid om de catering te voorzien.  

 

 

 

 

 

Even de benen strekken tijdens de vergadering of besproken thema’s in de praktijk brengen tijdens 

een aantal leuke opdrachten. 

Op Strandheem kunt u onder begeleiding van een instructeur verschillende leuke 
samenwerkingsopdrachten doen. Bijvoorbeeld: De evenwichtsbalk, Mega voetbal, Slinger eiland. 

Het Strandheem denkt graag met u mee en organiseert een passende activiteit/opdracht voor uw 

onderbreking. 
Een leuke activiteit om even de zinnen te verzetten of uit te waaien of de diepte in onder leiding 

van een coach. 

Vergaderarrangement 4 uur 

Voor afwijkende wensen maken wij graag een 

offerte op maat voor u. 

• Onbeperkt koffie en thee* 

• Cake 

• IJswater 
• Flip-over en schrijfgerei 

• Schrijfblok en pen 

 

PRIJS P.P. € 11.50,- 

* (gedurende de vergadering) 

Vergaderarrengement 8 uur 

Voor afwijkende wensen maken wij graag een 

offerte op maat voor u. 

• Onbeperkt koffie en thee* 

• Cake 

• IJswater 
• Flip-over en schrijfgerei 

• Schrijfblok en pen 

• Lunchbuffet 
• 1 x frisdrank met een hapje in de middagpauze 

PRIJS P.P. € 27.50,- 

* (gedurende de vergadering)  

 

Internet: www.hetstrandheem.nl            E-mail: info@hetstrandheem.nl 

Parkweg 5 Opende tel:0594658040 
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Paintball & Outdoor bij Strandheem Adventures 

Wat kunt u verwachten? 

 

Strandheem Adventures ligt op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe en is goed 
bereikbaar via de afslag A7 Surhuisterveen. Volg hier de borden Strandheem en voor u het weet 

bent u gearriveerd op ons prachtige terrein, met ruime gratis parkeergelegenheid aangrenzend aan 

onze paintballvelden en outdoor terrein.  

 
Prima accommodaties en uitgekiende, op maat gesneden arrangementen. Zegt u het 

maar. Strandheem Adventures regelt het prettig, betaalbaar en professioneel. 

Voldoende faciliteiten zoals onder meer gescheiden toiletten voor zowel dames en heren zijn bij ons 

normale gang van zaken. Uitstraling en verzorging staan bij ons dan ook hoog op onze lijst, zodat 

u waar krijgt voor u geld.  

Arrangementen al vanaf € 20,- 

 

 

 

 
 

 

Kinderpaintball 

Onze jonge gasten krijgen net als de volwassenen allerlei verschillende opdrachten. 

De kinderen spelen in twee groepjes tegen elkaar in twee verschillend ingerichte paintballvelden 

waar je je goed kunt verstoppen of juist snel weg kunt rennen, dat maakt het ontzettend spannend 
en blijft elk spel weer een sportieve uitdaging! 

De hiervoor gebruikte kinderpaintballpistolen zijn kindveilig getest. Deze kinderpaintballpistolen 

schieten minder hard dan die van de volwassenen en gebruiken een kleiner formaat Paintballetje. 

Kinderpaintball voor de leeftijd vanaf 8 tot 10 en van 11 tot 15  jaar 

Het minimum aantal om te reserveren is 8 kinderen. De kinderen spelen dan samen en hebben 

altijd de begeleiding van een professionele buitensportinstructeur. Uiteraard voegen we de 

kinderen die kinderpaintball spelen niet samen met Paintball spelende volwassenen. 
Voor de veiligheid krijgen de kinderen een kinderpaintball-masker en natuurlijk ook een 

camouflagepak. 

 

Arrangementen al vanaf €15,- 

 

                                                                             Paintball 

                                                                       Kinderpaintball  
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Olympische spelen. 

 

Impressie 

Het Olympisch vuur wordt ontstoken in het basis kamp, de vlaggen worden gehesen en de bel 

klinkt. Vanaf dit moment barst de strijd los om de eeuwige roem van de Olympische spelen van het 
Noorden. 

Wie is de snelste, de sterkste, de meest behendige. Op een prachtige locatie naast het water 

bevinden zich 14, Hilarische, spannende, toegankelijke spelen waarop in teams de strijd aangaat. 
De spellen hebben allemaal iets te maken met de Olympische Spelen of Spelen die we kennen uit 

de Noordelijke provincies.  

Werking 

De groep wordt opgedeeld in 2 teams, welke op hun beurt in kleine groepjes andere teams 

uitdagen op de verschillende onderdelen. Ieder ronde duurt ongeveer 20 minuten. Na iedere ronde 
worden de scores doorgegeven. De teams kunnen zelf kiezen welke spellen ze doen. Willen ze wat 

meer structuur, dan kan de spelleiding zorgen voor een teamindeling en een doordraaischema, zo 

weet iedereen wanneer, op welk onderdeel en tegen wie ze spelen. 

Onderdelen: Speerwerpen, Boogschieten, De sloopkogel, Strobaalwerpen, Het gladiatoren 

gevecht, Slinger eiland, Mega-mini Voetbal, Kogelstoten, Drankvat race, Spijkerslaan, Spijkerbroek 

hangen, Baksteen tillen 

Arrangementen al vanaf € 12,50 

 

Zeskamp 

De nieuwe zeskamp staat garant voor strijd, plezier en hilariteit op 6 verschillende onderdelen 

strijdt je tegen andere teams. 

 Hindernisbaan(opblaasbaar) 

 Gladiatorenspel 

 Opstacle-run 

 Boogschieten 

 Invisible volleybal 

 Sumoworstelen 

De 6-kamp maken we zo groot en spectaculair als je wilt. wil je liever de Whip-out baan, Bungy-

run of een ander spectaculair spel?  

 

Boogschiet workshop 

Onder begeleiding van een ervaren instructeur leert u de basis van het boogschieten.  

De workshop wordt afgesloten met een wedstrijd boogschieten. De liefhebbers kunnen zelfs nog 

even proberen met een professionele kruisboog te schieten. 

Internet: www.hetstrandheem.nl            E-mail: info@hetstrandheem.nl 

Parkweg 5 Opende tel:0594658040 
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Eten en drinken 

Wij verzorgen ook de inwendige mens. Eten en drinken doen we elke dag. Ook tijdens u verblijf bij 

ons verzorgen wij  de catering, heerlijk verzorgd en passend bij uw arrangement. 

Daarbij kunt u denken aan: 

Een heerlijk verzorgd diner, buffet of barbecue na tijdens of voor uw feest. Bij alle vormen van 

catering houden wij rekening met uw wensen op het gebied van diëten, planning en uiteraard 

budget. 

Geschikt voor grote en kleine groepen 

Zowel kleine gezelschappen als grote groepen zijn bij ons van harte welkom om te genieten van 
een feestelijke maaltijd. Afhankelijk van de groepsgrootte en uitje kunnen de gerechten in 

verschillende vertrekken worden genuttigd. 

 

 

 

 Onze kok houd graag rekening met bepaalde diëten of vegetariërs. Wel dient dit bij de 

reservering aangegeven te worden. 

 Kinderen t/m 4 jaar gratis. 5 t/m 12 jaar € 4,50. 
 

 

 

 

Barbecue populair 

Huzarensalade 

Frites 

Gemengde sla salade 
Satéspies 

Berlijner Barbecue worst 

Boeren hamburger 
Shaslick 

Karbonade 

Speklap 

Diverse sauzen 
Stokbrood/kruidenboter 

 

 € 17,50 p/p 

 

Barbecue de luxe 

Huzarensalade 

Rundvleessalade 

Frites 
Gemengde sla salade 

Biefstuk spies 

Reuzen satespies 

Shaslick 
Drumstick 

Karbonade 

Spareribs 
Diverse sauzen 

Stokbrood/kruidenboter 

IJsdessert met slagroom en vers fruit 

 € 22,95 p/p 

                                                                             Culinair 

                                                                    BBQ in en outdoor 
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                                                                            Buffeten 

                                                                      Lunch en Diner 

 

 

 

 

 

 Onze kok houd graag rekening met bepaalde diëten of vegetariërs. Wel dient dit bij de 

reservering aangegeven te worden. 

 Kinderen t/m 4 jaar gratis. 5 t/m 12 jaar € 4,50. 
 

 

 

 

 

 

 
Koud/warm buffet 

Huzaren en rundvleessalade 

Kipkerriesalade en zalmsalade 

Stokbrood/kruidenboter 
Ardennerham met meloen 

 

Varkenshaas met champignonsaus 
Kipfilet met kerrrie/ananassaus 

 

2 soorten aardappelen 
Nasi 

 

Warme groente 
Gemengde sla salade 

Rode peertjes 

Diverse sauzen 

 
 € 19,75 p/p 

 
Koud/warm buffet deluxe 

Huzaren/vleessalade 

Kip/kerrie en zalmsalade 

Varkenshaas met roomsaus 
Kipfilet met kerrrie/ananassaus 

2 soorten aardappelen 

Nasi 
Warmegroente 

Ardennerham met meloen 

Gerookte zalmfilet 
Gerookte makreel 

Garnalen 

Rauwkorst/gemengde salade/rode peertjes 
Diverse sauzen,satésaus 

Stokbrood/kruidenboter 

                        € 21,75 p/p 

 

Lunch/broodmaaltijd 

Diverse soorten wit/bruinbrood 

Suiker/krentenbrood 
Cracker/beschuit 

Gekookt ei 

Kaas 

Diverse jam en vleessoorten 
Kroket 

Huzaren/vleessalade 

Koffie/thee/ju’s 
Assortie vers fruit 

 

€ 11,75 p/p 
 

Soep € 3,50 p/p 

melk/karnemelk €1,25 p/p 

 

Diner 

 Soep 

Stokbrood/kruidenbotor 
 

Slagerssnitzel met roomsaus 

2 soorten aardappelen 

Warme groenten 
Gemengde salade 

Rode peertjes 

 IJsdessert met slagroom en vers fruit 

  € 17,25 p/p 
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                                                                     Hapjes/Drankjes 

 

 

 

                             
 Steengrillen/gourmetten en buffeten dienen minimaal 20 gasten aanwezig te zijn, kleinere 

groepen kan in aangepaste vorm in overleg. 

 Onze kok houd graag rekening met bepaalde diëten of vegetariërs. Wel dient dit bij de 

reservering aangegeven te worden. 

 Kinderen t/m 4 jaar gratis. 5 t/m 12 jaar € 4,50. 

 

 

 

 
Hapjes 

Koud bittergarnituur € 0,45 per hapje 

Warm bittergarnituur € 0,60 per hapje 

Luxe bittergarnituur € 0,80 per hapje 
Oosterse hapjesbuffet € 6,50 per persoon 

Hapjeskraam horse d’ouvre € € 9,50 per 

persoon 

  

 

 
Drankenassortiment 

Alle activiteiten en maaltijden worden 

aangeboden zonder consumpties. Onderstaand 

treft u de verschillende mogelijkheden aan 
betreffende de consumpties. 

Onbeperkt drankjes 

 1e uur € 6.50 

 2e uur € 5.00 

 3e uur € 3.50 

 4e uur € 3.50 

Bovenstaande prijzen zijn geldig voor bier, fris, 

wijn en binnenlands gedistilleerd. 

Warm buffet  

  

Soep 
Stokbrood en kruidenbotor 

 

Varkenshaas met roomsaus 
Kipsaté spies met satésaus 

 

2 soorten aardappelen 

Nasi 
Warme groente 

Gemengde salade/peertjes 

 
IJsdessert met vers fruit en slagroom 

 

€ 18,75 p/p 

Stampotbuffet 

Boerenkool 

Hutspot 

Zuurkool 
Speklap, Gelderse worst en gebakken spekjes 

Augurken, zilveruitjes, piccalilly en Groningse 

mosterd 

€ 13,50 p.p 

 

                                                               Steengrillen/Stampot buffet 
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Datum: 

Party:  

Locatie: 

Aantal pers: 

Consumpties: 

Prijs: 

Bediening: 

Dagindeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Partycentrum Strandheem Parkweg 2b 9865 VP Opende 0594-658040 / 06-51718082 

De uniforme voorwaarden horeca zijn op al onze diensten van toepassing en worden op verzoek toegestuurd. 

                                                                             Kladblok 
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Uw contactpersoon: 

Gerhard Bos 

Tel: 0594 658040 

Mobiel : 06 51718082 

info@hetstrandheem.nl 

www.hetstrandheem.nl 


