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Voorwoord   
 

De Waldhoorn is gelegen op een prachtige plek in het centrum van Otterloo, ‘hartje’ Veluwe. Al sinds 1812 wordt in dit 

karakteristieke pand horeca bedreven. In vroeger tijden gestart als pleisterplaats voor reizigers op doorreis, bestaat 

het bedrijf momenteel uit een restaurant met zalencomplex, een cafetaria en een slijterij. Daarnaast beschikt het over 

een groot terras, waar je de gezellige dorpssfeer kunt ervaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De unieke ligging – midden in Nederland, vlakbij het dorpscentrum en op loopafstand van bezienswaardigheden als 

Nationaal Park De Hoge Veluwe – maakt dit historische horecabedrijf tot de ideale ontmoetingsplek. Het is de 

perfecte plek voor vergaderingen, trainingen, bijeenkomsten, teambuilding, bedrijfsuitjes, familiefeesten, trouwerijen, 

babyshowers etc. 

 

Alles wat we doen staat in het teken van de Veluwe experience, een beleving die volledig aansluit op de omgeving. 

Ons personeel gebruikt een moderne aanspreekvorm, maar met voldoende afstand en snelheid van handelen zoals 

je verwacht van een horecabedrijf. Zij hebben kennis van de markt en producten. 

De Waldhoorn is ongedwongen, gastvrij, rijk aan historie en van deze tijd. Wij zijn kleinschalig, inspirerend en uniek. 

Wij streven continu naar de perfecte gastvrijheid en beleving voor onze gasten.  

 

Bij De Waldhoorn presenteren wij een selectie van onze kaart op een unieke manier die past bij de Boerderij. Deze is 

samengesteld door de chef-kok en komt direct uit onze keuken. Wij beloven een Veluwse ervaring door toevoeging 

van lokale gerechten en producten. Je zal al snel de huiselijke, vertrouwde boerderijsfeer letterlijk en figuurlijk 

proeven.  

 

Wij hebben een prachtige grote zaal (Korenschuur) en een kleine zaal (Schietlokaal) met alle voorzieningen van dien. 

Aangevuld met een breed aanbod aan activiteiten en een samenwerking met professionele partners, biedt deze 

locatie een totaalpakket voor de gehele dag. Het zijn unieke ervaringen op een unieke locatie. 

De Waldhoorn staat bekend om het zonnige terras, lokale specialiteiten en vriendelijke personeel.   

Laat ons een perfecte dag organiseren en beleef de Veluwe!  

 

Met culinaire groet,  

Jan Willem Bloem  

 

 

Dorpsstraat 2 te Otterloo  

0318591239  

reserveringen@de-waldhoorn.nl
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Zakelijk 

 

 
Dé heidag locatie op de Veluwe 

 

Even niet opzoek naar een groot hotel maar juist een kleinschaligere, informelere locatie? Dan zit je bij ons goed.  

De Waldhoorn is een plek waar je echt even tot rust komt en waar Leisure en Business optimaal kunnen worden 

benut. Alles wat we doen staat in het teken van de Veluwe experience, een beleving die volledig aansluit op de 

omgeving.  

 

Algemene informatie over de locatie 

De Waldhoorn beschikt over 2 zalen. De Korenschuur en het Schietlokaal. In de Korenschuur is er genoeg ruimte 

voor 120 personen en in het Schietlokaal is er ruimte voor 60 personen. Aangrenzend aan beide zalen is er 

beschikking over een besloten terras.  

De Waldhoorn is gemakkelijk bereikbaar vanaf de A1, A12, A30 en A50. Met het openbaar vervoer stap je uit op 

treinstation Ede-Wageningen. Vanaf hier rijdt er een bus rechtstreeks naar Otterloo centrum. 

Tevens beschikt De Waldhoorn over genoeg parkeergelegenheid.  

Aangevuld met een breed aanbod aan activiteiten en een samenwerking met professionele partners, biedt deze 

locatie een totaalpakket voor de gehele vergaderdag. Het zijn unieke ervaringen op een unieke locatie. Je kunt hier 

genieten van ultieme rust en Veluwse gastvrijheid. De Waldhoorn biedt de perfecte setting voor een anders-dan-

anders vergadering in combinatie met heerlijke Veluwse gerechten en zorgt voor extra energie, efficiëntie, inspiratie 

en creativiteit voor jullie vergaderdag. 

 

Complete vergaderdag 

Wil je graag tussendoor even ontspannen en je hoofd leeg maken? De Waldhoorn zorgt voor een vergaderdag op 

maat. We hebben een eigen regiogids die wekelijks wildfietstochten verzorgd. Tevens zijn er een tal van 

mogelijkheden qua activiteiten zoals een schietworkshop, een tocht over de Veluwe met een E-chopper, 

imkerworkshop etc. Een teambuilding activiteit kan uiteraard ook worden geregeld zoals; schapen hoeden, 

communicatie training met paarden, escaperoom etc. Vraag naar de mogelijkheden. 
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Vergaderarrangementen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-uurs vergaderarrangement 

- Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte taart zoals dadel-walnotentaart 

- Huisgemaakte Veluwse lunch met lokale ingrediënten  

- Onbeperkt Otterloos water plat en bruis, koffie en thee, handfruit en healthy home-made cookies 

- Zaalhuur, wifi, beamer, flipover en parkeergelegenheid 

- Alle mogelijke opstellingen 

- Beschikking over ons besloten terras  

Prijs inclusief lunch: 32.50 p.p. 

 

8-uurs vergaderarrangement 

- Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte taart zoals dadel-walnotentaart 

- Inclusief een huisgemaakte Veluwse lunch met lokale ingrediënten  

- Onbeperkt Otterloos water plat en bruis, koffie en thee, handfruit en healthy home-made cookies 

- Tussendoor verfrissen van de ruimte 

- Zaalhuur, wifi, beamer, flipover en parkeergelegenheid 

- Alle mogelijke opstellingen 

- Beschikking over ons besloten terras  

Prijs: 44.50 euro p.p.  

Inclusief 3 gangen keuzediner: 79.50 

 

2-daags vergaderarrangement 

- 1 overnachting 

- Veluws ontbijt uit het restaurant 

- Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte taart zoals dadel-walnotentaart  

- 2 x een huisgemaakte Veluwse lunch met lokale ingrediënten  

- Onbeperkt Otterloos water plat en bruis, koffie en thee, handfruit en healthy home-made cookies 

- Tussendoor verfrissen van de ruimte 

- Zaalhuur, wifi, beamer, flipover en parkeergelegenheid 

- Alle mogelijke opstellingen 

- Beschikking over ons besloten terras  

- 1 avond een 3 gangen keuzediner in ons restaurant 

 

Prijs: 190 euro p.p. ex. toeristenbelasting 

Tip: vraag naar onze BBQ arrangementen voor een gezellige afsluiting van de dag. 

Bovenstaande prijzen zijn op basis van minimaal 10 personen, minder personen in overleg.  

Korenschuur/Schietlokaal                          Prijs   

4-uurs vergaderarrangement       32.50 p.p.  

8-uurs vergaderarrangement      44.50 p.p.  
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3-gangen keuzemenu 35.00 p.p. 
 

 

VERSE TOMATENSOEP 

Tomaat | pesto | brood | kruidenboter 

 

SOEP VAN HET SEIZOEN 

Elk seizoen anders 

 

CARPACCIO 

Rundermuis | truffelmayonaise | sla | zongedroogde 

tomaat | Barneveldse kaas 

 

***************************************************** 

 

BIEFSTUK KRUIDENBOTER 

Hollandse biefstuk | kruidenboter 

 

BOERDERIJ SPIES 

Gemarineerde varkenshaas | spek | ui | paprika | BBQ saus 

 

ZALM 

Noorse zalm | witte wijn saus 

 

RUNDERPANNEGIES  

Veluwse runderstoofpot 

 

VEGETARISCHE CURRY 

Pompoen | courgette | bloemkool | zoete aardappel 

pastinaak | ingemaakte groenten 

 

Bij onze hoofdgerechten serveren wij  

ambachtelijke friet en salade 

 

******************************************************* 

 

KOFFIE COMPLEET 

Koffie, cappuccino of thee | chocolaatjes | koekje 

 

SORBET 

Huisgedraaid ijs | verse vruchten 

 

BOERDERIJCOUPE 

Vanille ijs | rum-rozijnen | advocaat 

 

 

Wil je een aanbod op maat, neem dan contact op via e-mail: reserveringen@de-waldhoorn.nl 
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Lunchbuffetten 
 
 
Wij hebben 2 verschillende lunchbuffetten. Beide buffetten zijn door de chef-kok samengesteld en komen direct uit 

onze eigen keuken. Tevens hebben wij verschillende vegetarische gerechten.  

Onze keuken heeft goede kennis over allergieën en dieetwensen, geef dit duidelijk aan bij een reservering. 

 

Lunchbuffet De Waldhoorn        15.00 p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunchbuffet Deluxe         20.00 p.p. 

 

Koude gerechten  

- Wrap met rosé gebraden kalfsvlees van Ecofields uit Wekerom  

- Wrap met gerookte zalm en roomkaas  

- Pastasalade met kip, bosui, kaas en croutons 

- Boerenbrood met carpaccio, extra belegen kaas uit Barneveld en truffeldressing  

 

Warme gerechten 

- Soep van het seizoen 

- Meergranen brood gevuld met huisgemaakte ragout  

- Quiche met prei en ham  

 

Dranken  

- Smoothie met fruit van het seizoen    

- Verse melk, karnemelk, verse jus d’orange en Otterloo´s water   

 

Onze buffetten zijn geldig vanaf 10 personen. Heb je wensen betreft de inhoud en/of eventuele dieet wensen dan  

horen wij dit graag.

 

Koude gerechten  

- Donker en lichtbruin boerenbrood met verschillende soorten beleg; kaas, ham, carpaccio, 

vitello tonato en zalm 

- Krentenbollen  

- Honing uit onze eigen bijenkasten 

- Lokale jam  

- Aardappelsalade en pastasalade 

- Vers fruit 

 

Warme gerechten 

- Soep van het seizoen 

- Ecofields kalfskroketten met broodjes en grove Hollandse mosterd 

 

Dranken 

- Verse melk, karnemelk, verse jus d’orange en Otterloo´s water 
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Dinerbuffetten 
 

Wij hebben 3 verschillende dinerbuffetten. Alle buffetten zijn door de chef-kok samengesteld en komen direct uit onze 

eigen keuken. Tevens hebben wij verschillende vegetarische gerechten.  

Geef alsjeblieft allergieën en uitzonderingen goed door. 

 

Buffet Veluwe 22.50 p.p. 
  

 

 

Huisgedraaid Veluws Boerderij ijs                   3.00     

 

 

 

Onze buffetten zijn geldig vanaf 10 personen. Heb je wensen betreft de inhoud en/of eventuele dieet wensen dan horen wij dit 

graag. Buffet prijzen zijn exclusief dessertbuffet

Dessertbuffet                                                    6.50     

 

Diverse soorten ijs met fruitgarnering  

Verschillende lekkernijen  

Bavaroise, slagroom en vuurwerk  

 

Voorgerecht 

 

- Soep van het seizoen  

- Boerenbrood met kruidenboter en aioli 

  

Koude gerechten  

 

- Pastasalade  

Salade met kip, bosui, knoflookdressing en kaas  

- Ongeschilde aardappelsalade  

Salade met in de schil gekookte aardappel met augurk en bieslook   

- Salade met dressing 

 

Warme gerechten  

 

- Pannegies  

Huisgemaakte runderstoofpot bereid met Veluwse rode wijn, champignons en zilveruitjes 

- Scholfilet met kruidensaus 

Gebakken Hollandse scholfilet met kruidensaus     

- Groenten curry 

Licht pittige gele curry met zoete aardappel, pastinaak, pompoen, courgette en bloemkool   

- Aardappelkroketten 

- Seizoensgroenten 
Gestoomde groenten van het seizoen 
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Buffet Boerderij 27.50 p.p. 

 

 

 

    

 

Huisgedraaid Veluws Boerderij ijs                    3.00     

 

 

 

 

 

 

Onze buffetten zijn geldig vanaf 10 personen. Heb je wensen betreft de inhoud en/of eventuele dieet wensen dan horen wij dit 

graag. Buffet prijzen zijn exclusief dessertbuffet

 

Voorgerecht 

- Soep van het seizoen  

- Boerenbrood met kruidenboter en aioli 

 

Koude gerechten  

- Salade niçoise 

Groene salade met tonijn, olijven, rode ui, ei en ansjovis dressing  

- Pastasalade  

Met kip, bosui, knoflookdressing en kaas  

- Ongeschilde aardappelsalade  

Salade met in de schil gekookte aardappel, augurk en bieslook   

- Salade met dressing 

 

Warme gerechten  

- Pannegies  

Huisgemaakte runderstoofpot bereid met Veluwse rode wijn, champignons en zilveruitjes 

- Kipschotel 

Barneveldse kip uit de oven met licht pikante saus  

- Zalmfilet  

Gebakken zalmfilet met witte wijn saus en dille   

- Groenten curry 

Licht pittige gele curry met zoete aardappel, pastinaak, pompoen, courgette en bloemkool   

- Aardappelkroketten 

- Seizoensgroenten 

Gestoomde groenten van het seizoen    

Dessertbuffet                                                    6.50     

 

Diverse soorten ijs met fruitgarnering  

Verschillende lekkernijen  

Bavaroise, slagroom en vuurwerk  
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Buffet Deluxe 35.00 p.p. 

  

 Huisgedraaid Veluws Boerderij ijs                   3.00     

 

 

    

 

Onze buffetten zijn geldig vanaf 10 personen. Heb je wensen betreft de inhoud en/of eventuele dieet wensen dan horen wij dit 

graag. Buffet prijzen zijn exclusief dessertbuffet.

Voorgerecht 

- Soep van het seizoen  

- Boerenbrood met kruidenboter, roomboter met zeezout en aioli  

 

Koude gerechten  

- Salade niçoise  

Groene salade met tonijn, olijven, rode ui, ei en ansjovis dressing  

- Carpaccio  

Rundercarpaccio met extra belegen kaas uit Barneveld, truffelmayonaise en zongedroogde tomaten  

- Pasta salade  

Salade met kip, bosui, knoflookdressing en kaas  

- Ongeschilde aardappelsalade  

Salade met in de schil gekookte aardappel, augurk en bieslook   

- Salade met dressing 

 

Warme gerechten  

- Runderlende 

Gebraden runderlende met pepersaus  

- Pannegies  

Huisgemaakte runderstoofpot bereid met Veluwse rode wijn, champignons en zilveruitjes 

- Kipschotel 

Barneveldse kip uit de oven met licht pikante saus  

- Zalmfilet  

Gebakken zalmfilet met witte wijn saus en dille   

- Groenten curry 

Licht pittige gele curry met zoete aardappel, pastinaak, pompoen, courgette en bloemkool   

- Aardappelkroketten 

- Seizoensgroenten 

Gestoomde groenten van het seizoen   

 

  

Dessertbuffet                                                    6.50     

 

Diverse soorten ijs met fruitgarnering  

Verschillende lekkernijen  

Bavaroise, slagroom en vuurwerk  
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Barbecue arrangement 

 

BBQ bij De Waldhoorn! 

Een vergadering, teambuilding of een dagje uit met familie of vrienden afsluiten met een heerlijke en unieke Veluwse 

BBQ kan bij De Waldhoorn! 

Wij maken gebruik van Ofyers. Een Ofyer is een ronde BBQ met open vuur waar je om heen kan staan met familie of 

vrienden.  

Voor groepen hebben wij ruimte op ons gezellige zijterras. 

Het gastvrije personeel van De Waldhoorn zorgt voor een echte Veluwe Experience en maakt jullie dag 

compleet. Het vlees komt vers van de slager en waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van ingrediënten uit 

de streek. Kom genieten van Veluwse gastvrijheid, top gerechten, lokale bieren en wijnen en de heerlijke geur van 

vlees op een BBQ.  

 

BBQ Veluwe 18.25 p.p. 
 

- Boerderij burgers 100% rundvlees van de Valk 

- Spareribs met Otterlose honing en knoflook in de marinade, licht pittig 

- Varkenshaas saté  

- Garnalenspiezen met knoflook 

- Pastasalade met kip 

- Salade met dressing 

- Ambachtelijke friet 

- Brood met kruidenboter 

- Diverse sauzen 

 

Uiteraard hebben wij ook mogelijkheden voor vegetarische gerechten.  

 

 

BBQ De Boerderij 27.50 p.p. 
 

Soep van het seizoen 

 

- Boerderij burgers 100% rundvlees van de Valk 

- Spareribs met Otterlose honing en knoflook in de marinade, licht pittig 

- Varkenshaas saté  

- Garnalenspiezen met knoflook 

- In folie verpakte vis 

- Pastasalade met kip 

- Salade met dressing 

- Ambachtelijke friet 

- Brood met kruidenboter 

- Diverse soorten sauzen 

 

Met als dessert Vers Veluws Boerderij ijs 

 

Uiteraard hebben wij ook mogelijkheden voor vegetarische gerechten.  

 

Optioneel is onze BLADE – Biertap met fust 
Tap zelf 32 kwalitatieve Heineken tapbiertjes met vrienden of familie tijdens het BBQ’en. 

Kosten: 75 euro  
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High Tea - High Wine - High Beer 

 
Met vrienden of familie even bijkletsen, lachen gieren brullen, genieten van diverse theesoorten, heerlijke wisselende 
wijnen en bieren op ons gezellige en sfeervolle terras. 
De gerechten van de High Tea, High Wine en High Beer zijn met veel aandacht samengesteld. Veel gerechten zijn 
huisgemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ingrediënten. 

 

High Tea 22.50 p.p. 
 
Huisgemaakte tomatensoep met pesto 
 
*** 
Worteltjestaart met glazuur 
Brownie gemaakt met honing uit eigen bijenkasten 
Kaneel rolletjes met suiker 
Vers gebakken wafel met banaan en caramel 
 
*** 
Open sandwich met gravad lachs en roomkaas 
Een wrap met vitello tonato van Ecofields kalfsvlees 
 
*** 
Huisgemaakte Apple crumble 
Pie gemaakt met onze befaamde Pannegies 
Vegetarische quiche met belegen boeren kaas uit Barneveld 
 

High Wine 24.95 p.p. 
 
Bruschetta met tomaten knoflook en bosui 
Olijven met knoflook 
Gemarineerde gamba’s aan een spies 
 
*** 
Charcuterie van diverse vleeswaren, kaasbitterbal met grove mosterd en verse druiven 
Huisgemaakte quiche met prei, spek en extra belegen kaas uit Barneveld 
 
*** 
Brioche brood met wildburger en truffel 
Onze befaamde Pannegies 
 

 

High Beer 24.95 p.p. 
 
Bruschetta met tomaten knoflook en bosui 
Olijven met knoflook 
Gemarineerde gamba’s aan een spies 
 
*** 
Charcuterie van diverse vleeswaren, kaasbitterbal met grove mosterd en verse druiven 
Spicy chickenwingns 
 
*** 
Brioche brood met wildburger en truffel 

Sparerib’s met marinade gemaakt met honing uit eigen bijenkasten 



13 

 

 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing, de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op 

verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.  

Drankenarrangementen en extra’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement luxe   

 Keuze uit volledig assortiment:   

- Sterke dranken  

- Speciaal bieren 

- Wijnen  

- Fris  

- Koffie en thee  

 

2 uur: 22.50 p.p.  

3 uur: 27.50 p.p.  

4 uur: 32.50 p.p.  

5 uur: 37.50 p.p.  

Minimaal aantal personen: 10  

  

 

Extra’s Prijs 

       -     Petit four 2.75 

- Petit four met logo 4.75 

- Luxe bittergarnituur koud 1.10 

- Luxe bittergarnituur warm 1.10  

- Bittergarnituur koud 0.65  

- Bittergarnituur warm 0.65  

- Puntzak friet met fritessaus 2.25  

- Zoute koekjes en olijven 4.75 

 

Diner arrangement  

  

  

- Welkomstaperitief 

- Huiswijn rood/wit op tafel (1/2 fles per 

persoon)  

- Flessen Otterloo’s water op tafel (plat en 

bruis onbeperkt) 

- Kop koffie of thee na afloop  

16.50 p.p.  

Minimaal aantal personen: 10 

Standaard arrangement   

Keuze uit:   

- Pils en huiswijn  

- Fris  

- Koffie en thee  

2 uur: 15.00 p.p.  

3 uur: 20.00 p.p.  

4 uur: 25.00 p.p.  

Minimaal aantal personen: 10  
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Catering & Verhuur 

  

De Waldhoorn heeft een catering service voor zowel zakelijk als privé. Wij hebben een breed aanbod op het gebied 
van catering. Hierbij kan je denken aan het serveren van dranken, hapjes, streekproducten, lunch en dinerbuffetten. 
 
Voor de aankleding van de locatie bieden wij een breed aanbod aan glaswerk, servies, tentverhuur, kraampjes, 
stoelen, statafels, biertap, koelingen etc.    
 
Onze diensten kunnen je veel werk uit handen nemen. Dankzij onze jarenlange ervaring kan je rekenen op 
uitstekend verzorgde catering op maat.  
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Activiteiten 

  

De Veluwe biedt verschillende activiteiten en excursies voor jong en oud. De activiteiten zijn alleen mogelijk in 

combinatie met een lunch en/of diner. Voor meer informatie kan je contact opnemen met De Waldhoorn.   

 

 

Hap & Trap routes  
 

De hap en trap arrangementen zijn verkrijgbaar bij De Waldhoorn. Je hebt hierbij keuze uit 7 
verschillende routes uitgezet door onze regio specialist. Alle routes start je bij De Waldhoorn 
met een kop koffie en appelgebak. Daarna ga je de route fietsen. Onderweg maak je 2 keer 
een stop. Bij de 1e locatie word je ontvangen voor de lunch en vervolgens bij de 2e locatie een 
voorgerecht. Je eindigt met alle routes weer bij De Waldhoorn waar je keuze hebt uit 
verschillende hoofdgerechten.   

 
Kosten: vanaf 35.00 per persoon  

 
 

Hap & Stap route 
 
De Hap & Stap route is een complete middag uit met wandelingen door het prachtige 
landschap van de Veluwe en de dorpskern van Otterloo. De route is verkrijgbaar bij De 
Waldhoorn. Onze regiospecialist heeft deze route speciaal uitgezet voor de wandelaars onder 
ons. De route start bij De Waldhoorn met een kop koffie en gebak. Daarna maak je een 
wandeling van 1.5 uur en stop je voor een lunch bij De Waldhoorn. Vervolgens maak je weer 
een wandeling van 1.5 uur en eindig je met een heerlijk drankje en een borrelplank weer bij 
De Waldhoorn. 

   
Kosten: 25.95 euro per persoon 

 
 

Wild fietstocht 
  
De Waldhoorn geeft je de kans om wild te bekijken.  
Je gaat samen met de boswachter een fietstocht van +/- 2 uur maken door de bossen van 
Otterloo.   
Je hebt 99% kans op het zien van wild. Deze activiteit is inclusief een drankje en hapje na de 
fietstocht. Het vertrekmoment is altijd 2.5 uur voor zonsondergang. De wildfietstocht is alleen 
mogelijk om te boeken voor groepen vanaf 10 personen in combinatie met lunch of diner.  

 
Kosten: 10.00 per persoon  

  

 
Klompenpad  
 
Vanaf De Waldhoorn wandelen door boerenland en bos, langs boerenerven, over heide en 
stuifzand in het prachtige buitengebied van Otterloo. Het Eeskooterpad brengt je rust, 
kleinschaligheid en de combinatie van natuur en landschap geeft een fijne sfeer aan deze 
prachtige wandeling.   
Klompen (schoenen) aan, rugzak op en gaan!  
De route is 15 km lang, onderweg bij Camping De Wije Wereld kan je een pauze inlassen. Na 
de wandeling wacht er bij De Waldhoorn een heerlijk Otterloo’s plankje voor 2 personen met 
lekkernijen en een glas lokaal bier.   
 
Kosten: 8.75 per persoon 
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Imker workshop  
 
De Waldhoorn maakt zijn eigen honing! Onder begeleiding van een ervaren imker maak je 
1.5 uur lang kennis met de geheime wereld van de bijen.   
En natuurlijk krijg je de mogelijkheid om de overheerlijke honing te proeven.   
De workshop is inclusief een pot honing en gebruik van uitrusting. Deze activiteit is alleen 
mogelijk om te boeken voor groepen vanaf 10 personen in combinatie met lunch of diner.  
 
Kosten: 22.50 per persoon.  
  
 

Huifkartocht  
 
Wil je even ontspannen en een leuke activiteit beleven, maak dan een mooie rit door de 
Veluwse bossen en over de heidevelden. Het is een 1 uur durende tocht. Eventueel uit te 
breiden met een picknickmand met Veluwse lekkernijen en een drankje.   
De huifkartocht is te reserveren voor minimaal 10 personen in combinatie met lunch of diner. 
Minder personen in overleg.  
 
Kosten: 10.00 per persoon  
Kosten inclusief Veluwse lekkernijen: 17.50 per persoon  

    Picknick voor onderweg mogelijk (tegen meerprijs) 
    
  

Schietworkshop  
 
Onder de begeleiding van instructeurs van schietvereniging van Willem Tell, krijg je de kans 
om met een luchtdrukpistool/geweer te schieten. Dit kan in de schietkelder van De 
Waldhoorn. De schietworkshop is alleen te boeken voor groepen vanaf 10 personen.  
De workshop duurt 1.5 uur.   
 
Kosten: 10.00 per persoon 

 

 
          Big 5 Wild Expeditie 

 
De Big 5 wandeling in combinatie met een schietworkshop en wild diner! De vijf meest     
indrukwekkende grote bewoners van de Veluwe kan je 365 dagen per jaar zien. Tijdens deze 
wandeling zetten we onze ‘Big Five’ even in het zonnetje. Deze beelden zijn gemaakt door 
kettingzaagkunstenaar Thomas Weijenberg. Het bijzondere aan deze beelden zit hem in de 
details. Het hout is zo bewerkt dat de beelden natuurgetrouw en nagenoeg op ware grootte 
zijn. De activiteit start met de big 5 wandeling waarna je in het restaurant een drankje 
ontvangt. Daarna krijg je onder begeleiding een schietworkshop waar je schiet op kaartjes 
waar de big 5 op afgebeeld staat. De activiteit sluit je af met een heerlijk wild diner! 
Alternatieven qua tijd en diner zijn mogelijk. 

   De Big 5 Expeditie is te reserveren vanaf 10 personen 
 
Kosten: 47 euro per persoon 

 

  


