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ALGEMENE INFORMATIE
Beleef het in Zeumeren

Recreatiegebied Zeumeren, vaak kortweg Zeumeren genoemd, is een recreatiegebied nabij Voorthuizen binnen de gemeente Barneveld. 

Het is ontstaan door zandwinning in het Zeumerse gat, die nog steeds plaatsvindt. Leisurelands beheert Zeumeren als recreatieplas. 

De Zeumerse beek vindt hier zijn oorsprong, ze mondt uit in de Esvelder beek.

Expeditie Zeumeren beschikt over een unieke locatie voor de leukste activiteiten voor families en bedrijven tot 400 personen, 

Trouwen op een unieke locatie? Dat kan bij ons. Je kunt een balletje slaan op de shortgolfbaan en midgetgolfbaan, 

de wijnescape spelen en nog veel meer leuke outdoor activiteiten doen. 

Naast onze activiteiten bieden wij de mogelijkheid om een lunch en/of diner te boeken bij Beachclub Zeumeren. 

Bij de recreatieplas ligt een strand waar het op de mooie dagen heerlijk vertoeven is. De locatie, Voorthuizen, 

ligt zeer centraal en is daarom vanuit elke streek makkelijk te bereiken. Er zijn voldoende parkeerplaatsen.

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen en bedenken van nieuwe en leuke spellen en activiteiten 

waardoor wij gasten altijd een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.



MIDGETGOLF

18 holes telt deze oer-Hollandse midgetgolf baan. 

Kom met je gezin of vrienden proberen in de minste 

slagen de 18 holes te doorlopen. 

SHORTGOLF

Shortgolf is eigenlijk gewoon golf maar dan is de afstand 

tussen de tee en de hole een stuk kleiner. 

FOOTGOLF

Uitdagend spel voor familie, vrienden en bedrijven.   

In combinatie met een tal andere spellen kunnen

wij jullie een dag vullend programma bezorgen.

Actief, ontspannend, rustgevend, creatief. Wind door je haren, Zon op je gezicht, Lekker in de buitenlucht of binnen bezig zijn. 

Kies een activiteit tijdens een actief of origineel uitje met het bedrijf, de familie, een vrijgezellenfeest, verjaardagsfeest of vriendendag.

EXPEDITIE ACTIVITEITEN



PIJL EN BOOGSCHIETEN

Uitdagend spel voor familie, vrienden en bedrijven.    

In combinatie met een tal van andere spellen kunnen

wij jullie een dag vullend programma bezorgen.

WIJNESCAPE (18+)

Bij onze escaperooms ben je niet alleen bezig met 

ontsnappen, je leert wat over de wijnen, je proeft 

verschillende wijnen en ondertussen tikt de tijd om te 

ontsnappen door.

WATERSKI

Zin in een actief uitje? Ga dan waterskiën, gegarandeerd 

spectaculair en makkelijk om te leren, de succesfactor is 

dus snel te behalen! Leuk voor jong en oud!



PAINTBALL

Wil jij gegarandeerd op je eigen veld en met je eigen 

groep paintballen? Dan ben je bij het unieke outdoor 

paintball in Zeumeren aan het juiste adres! 

GPS-GAMES

Ben jij avontuurlijk ingesteld? Was je vroeger weg van 

spoorzoekertje spelen? Dan is een GPS tocht helemaal 

wat voor jou! De nieuwste vorm van wandelen met 

avontuur is een GPS –tocht en is geschikt voor jong 

en oud, groot en klein. 

FRISBEEGOLF

Frisbeegolf is een variant op het reguliere golf. 

De speler moet in zo min mogelijk worpen een bepaald 

traject afleggen. Het uiteindelijke doel is een frisbee in 

een target, een ronde metalen mand met daarboven 

loshangende kettingen, terecht te laten komen. 
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HELIKOPTER DROPPING

Stel je voor: je wilt klanten of collega’s extra waarderen 

met een spectaculair programma. Iets dat ze niet vaker 

gedaan hebben en waarmee u een onuitwisbare indruk 

achter laat.  

VELUWSE GOUDKOORTS

Zin in een spel waarbij je je handel skills kunt laten zien? 

Eens zien wie er het meeste heeft verdiend.

ROOFVOGEL WORKSHOP

Tijdens de roofvogel workshop maak je kennis met alle 

facetten van de valkerij. Vroeger was de kunst der valkerij 

voorbehouden aan de adel, vandaag mag iedereen met 

roofvogels en uilen vliegen. 



CREATIVE WORKSHOPS

Op zoek naar een schilderworkshop, of leren werken met 

verschillende materialen? Voor iedere creativeling is er 

een workshop!

LASERGAMEN

In onze indoor of outdoor lasergame in een donkere  

arena met blacklight ga je jouw collega’s of vrienden 

achterna met een laserpistool.
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VERGADERARRANGEMENTEN
Voor vergaderingen bij Expeditie Zeumeren hebben wij luxe vergaderarrangementen samengesteld.

4-UURS VERGADERARRANGEMENT  
€ 35,00 PER PERSOON

• Onbeperkt koffie/thee/water/koekjes

• Bij binnenkomst heerlijk appelgebak

• Gebruik van beamer+scherm

• Flipover-stiften-papier

• Inclusief zaalhuur

4-UURS VERGADERARRANGEMENT + LUNCH 
€ 49,95 PER PERSOON

• Onbeperkt koffie/thee/water/koekjes

• Bij binnenkomst heerlijk appelgebak

• Gebruik van beamer+scherm

• Flipover-stiften-papier

• Inclusief zaalhuur

• Soep van de dag met assortiment luxe belegde 

  mini stokbroodjes

                                                                                                 

8-UURS VERGADERARRANGEMENT + 
LUNCH € 59,95 PER PERSOON

• Onbeperkt koffie/thee/water/koekjes

• Bij binnenkomst heerlijk appelgebak

• Gebruik van beamer+scherm

• Flipover-stiften-papier

• Inclusief zaalhuur

• Soep van de dag met assortiment luxe belegde 

  mini stokbroodjes

Dit arrangement is ook af te sluiten met een borrel: 

• Afsluiten met een uurtje borrelen en 

  2 x warm bittergarnituur

prijs voor dit arrangement is dan € 75,00 per persoon

Ben jij op zoek naar een unieke vergaderlocatie met een centrale ligging in Nederland? Expeditie Zeumeren heeft een prachtige ligging aan het Zeumerse strand. Wij bieden 

verschillende vergaderarrangementen aan voor een kort overleg kunt u bij ons terecht voor het 4-uurs vergaderarrangement. Of boek het 8-uurs arrangement voor een dag vergadering.

Al onze vergaderarrangementen 

zijn exclusief zaalhuur, een 4-uurs zaalhuur is te 

boeken voor 125,00 en een 8-uurs zaalhuur 175,00.



DRANKEN & BORRELHAPJES

Wilt u uw gewaardeerde collega voor zijn pensionering een afscheidsborrel in stijl bezorgen? Of proosten op een behaalde mijlpaal? 

Een exclusief diner met een select gezelschap? Wat de achterliggende reden ook is, 

bij Expeditie Zeumeren zorgen wij ervoor dat het u aan niets ontbreekt. 

Wij bieden gezelschappen de mogelijkheid om geheel exclusief te genieten van een heerlijke lunch, diner, 

high wine of borrel inclusief originele lekkernijen.

Of u nu een BBQ in onze Expeditie wilt, een ontspannen fingerfood-setting aan de bar of een uitgebreid 5-gangendiner: 

wij draaien onze handen hier niet voor om. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor onze unieke locatie.



TROUWEN

Expeditie Zeumeren biedt een complete trouwdag op een romantische locatie aan het water. Gaan jullie trouwen? 

Alvast gefeliciteerd! Bij Expeditie Zeumeren zijn jullie aan het juiste adres voor een onvergetelijke dag. 

Trouwen in een schitterend natuur- en watergebied. Jullie kunnen bij ons de gehele huwelijksdag doorbrengen. 

Op welke wijze de trouwdag ook wordt ingevuld, wij garanderen een onvergetelijke bruiloft. 

De trouwdag staat volledig in het teken van jullie liefde en verbondenheid. Een bijzondere locatie maakt jullie bruiloft compleet.

De ceremonie, receptie, bruidstaart, diner en spetterend trouwfeest behoren allemaal tot de mogelijkheden.



FEESTEN & PARTIJEN

Een (bedrijfs)feest organiseren doet u in samenwerking met Expeditie Zeumeren. Een spetterend bedrijfsfeest organiseren? 

Een gezellige avond uit: heerlijk eten, drinken en swingen. Expeditie Zeumeren helpt u graag tot in de puntjes bij het 

organiseren van een uniek feest. Zo wordt ieder (personeels)feest een unieke herinnering.

Expeditie Zeumeren is centraal gelegen in Nederland en vanuit alle windstreken prima bereikbaar. Alles op 1 centrale locatie 

voor een all-in bedrijfsfeest. Expeditie Zeumeren biedt diverse unieke mogelijkheden voor een fantastisch (bedrijfs)feest.

Kiest u uit een van onze arrangementen of heeft u liever een feest op maat, van het allereerste kopje koffie tot de afsluitende toast? 

Een ding is zeker, uw wensen staan altijd voorop. Heeft u toch een ander soort bedrijfsfeest in gedachten? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Naast feestarrangementen bieden we diverse spannende en originele personeelsuitjes. 

Expeditie Zeumeren heeft alles onder één dak om originele bedrijfsuitjes te organiseren. 



LOCATIE TE HUUR

Wil jij een babyshower organiseren voor jouw zwangere vriendin, dochter of zus? Of een andere gelegenheid zoals een verjaardag 

een zilveren huwelijk of jubilaris? Dan ben je bij Expeditie Zeumeren helemaal aan het juiste adres! Vier dit speciale moment in 

beslotenheid in onze Beachclub en laat jouw feest door ons verzorgen.

Vier dit met bijvoorbeeld een high tea met diverse hartige en zoete lekkernijen. Of een over de top toast uitbrengen met een 

champagnetoren of liever het kleinschalig houden met bijvoorbeeld een gezelschapsspel 30 seconds of ik hou van holland 

met begeleiding? Neem dan contact met ons op zodat we u meer kunnen vertellen over unieke mogelijkheden.



AVONTURENPARK SCHATEILAND

Avonturenpark SchatEiland Zeumeren is het grootste overdekte indoor speelparadijs van Nederland (ruim 5500m2). 

De kernwaarden van ons avonturenparadijs zijn spelen in een natuurlijke omgeving en het samenspel van kinderen en volwassenen. 

In een volstrekt unieke en sfeervolle locatie aan het water vaart SchatEiland je terug naar een tijd van zeevaart, onbewoonde eilanden en verborgen schatten. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen urenlang spelen en ontdekken, klimmen en klauteren, lasergamen, schatgraven met de kapitein, 

goudzoeken, springen en glijden of probeer te ontsnappen uit de escaperoom! 

Weer of geen weer… Geniet van het eilandgevoel! Door de ruime opzet, de prettige akoestiek, de vele planten en de juiste lichtinval 

in het gebouw waan je je op een zonovergoten eiland! In het restaurant of op de vele terrassen, in de directe nabijheid van de speeltoestellen en attracties, 

genieten volwassenen rustig van een vers kopje koffie met iets lekkers. Ook biedt dit meerdere mogelijkheden voor onder andere familiedagen, 

samen bij elkaar komen en samen een geweldige dag beleven.





EXPEDITIE ZEUMEREN
Stroetweg 9

3781PR Voorthuizen

Telefoon : 0342-794047

info@expeditiezeumeren.nl

www.expeditiezeumeren.nl

AVONTURENPARK SCHATEILAND ZEUMEREN
Stroetweg 7

3781PR Voorthuizen

Telefoon : 0342-794047

vragen@schateiland-zeumeren.nl

www.schateiland-zeumeren.nl


