
 
 

Onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

De plek om samen actief te zijn! 
 

Iselmar biedt verschillende mogelijkheden en 

locaties om een gezellig feestje te vieren. 

Onze meest bijzondere locatie is ons  

Partykasteel. Een sfeervolle locatie 

bestaande uit twee etages, welke met elkaar 

worden verbonden door een beweegbare 

dansvloer met daaromheen  een slotgracht 

met waterval en fontein. Verder beschikt het 

kasteel over een muziektoren waarvandaan de 

DJ zijn/haar muziek ten gehore kan brengen. 

Dit geheel, samen met de stenen gewelven, 

het prieel en de diverse houten bars, maken 

de sfeer compleet. Het partykasteel is geschikt 

voor groepen vanaf 75 personen.  

Een andere mooie locatie is onze Havenbar 

The Mermaid.  Een gezellig café aan de 

kop van onze jachthaven. Geschikt voor 

barbecue en kleine besloten feestjes welke 

net niet groot genoeg zijn voor het 

partykasteel. Deze locatie is geschikt voor 

groepen tot 80 personen. De indeling is 

sfeervol en feestelijk, en voornamelijk gevuld 

met statafels en krukken. 

Uitermate geschikt voor een gezellig a la carte 

diner met familie & vrienden is ons  

serre-restaurant met uitzicht op onze 

jachthaven. Naast ons uitgebreide menukaart  

met veel verschillende vis- en vleesgerechten 

behoren ook keuzemenu’s en buffetten tot de 

mogelijkheden.   

Wilt u uw feest aanvullen met bijvoorbeeld 

een groepsactiviteit of thema? Dat 

kan! Iselmar heeft verschillende  

samenwerkingen met 3e partijen die een 

passende aanvullingen kunnen zijn op uw 

feest. Denk aan sportieve activiteiten zoals 

een zeiltocht met Skûtsjes over de Friese 

Meren, solexrijden door de Gaasterlandse 

bossen, of hand- en kruisboogschieten in 

competitie. Of juist iets behoudender zoals 

een percussie-workshop of schilder-

workshop. 

Een feest met als thema maffia of juist een 

foute discoshow? Ook daarin kan Iselmar 

voorzien. 

Na afloop van het feest is er de mogelijkheid 

om te blijven overnachten in ons hotel. 

Iselmar beschikt over 2-persoons en 4-

persoons kamers. De volgende ochtend kan 

men genieten van ons uitgebreide 

ontbijtbuffet met live cooking. 

Partykasteel Iselmar is dé locatie voor een 

geweldig feest waar uw gasten nog lang 

over napraten. 



 
 

Onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Groepsactiviteiten 

Skûtsjesilen 
Laat u verassen door de snelheid en schoonheid van een skûtsje en stap aan boord! U gaat 
zeilen op een origineel wedstrijd skûtsje. In de zomer worden deze skûtsjes gebruikt voor de 
traditionele wedstrijden skûtsjesilen. U zal dan ook actief aan de slag gaan om de schipper 
en maat te helpen aan dek. Zo moeten de zeilen, zwaarden en het roer worden bediend. 
 
Het is een bijzondere ervaring op te zeilen op schepen die zo’n 60 jaar geleden nog als 
vrachtschepen werden gebruikt. De schipper zal u veel vertellen over de rijke historie van 
het skûtsjesilen in Friesland. Tegenwoordig zijn deze schepen helemaal leeg van binnen om 
zo gewicht te besparen voor de wedstrijden. Het zijn dan ook niet voor niets de snelste 
zeilers op de Friese wateren. Bereidt u voor op een bijzondere en actieve ervaring die u 
meegemaakt moet hebben!  
Prijsvoorbeeld: vanaf € 700,00 per schip op zaterdag.  
(U kunt met 12 of 18 personen op 1 schip) 
 

Kickbike GPS Puzzeltocht 
Een actief middagje spoorzoeken op de Kickbike. Als u voor de eerste keer op de Kickbike 
staat, komen er wellicht jeugdherinneringen aan de ouderwetse step naar boven. Maar dan 
met een modern tintje; de Kickbike is uitermate handzaam en wendbaar. Door het grote 
voorwiel maakt u gemakkelijk snelheid. Kortom, een leuke en actieve manier om de 
omgeving te verkennen! Een GPS-apparaat wijst u de weg.  
 
In teams gaat u op pad met de GPS waarbij u onderweg een aantal raadsels gaat 
beantwoorden. Geeft u een goed antwoord dan wijst de pijl u de goede kant op. Welke 
groep weet als eerste het eindpunt te bereiken? Deze activiteit duurt ca. 1,5 uur. 
Prijsvoorbeeld: € 13,50 p.p. bij minimaal 15 personen 
 

Handboogschieten 
Combineer concentratie, lichaamsbeheersing met plezier; Schiet u in de roos? 
Wie kent niet de verhalen van Robin Hood; de man die de ene pijl in tweeën 
splitste met de andere. Ontdek de verborgen talenten van uw collega's, vrienden of familie 
en vergelijk jullie doelgerichtheid. Deze activiteit duurt ca. 1 uur. 
Prijsvoorbeeld: € 14,50 p.p. bij minimaal 15 personen  
(Deze activiteit is ook te boeken in combinatie met kruisboogschieten, dan duurt de activiteit 
ca. 1,5 uur.)  
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Groepsactiviteiten 
 
Kruisboogschieten 
Heeft u de beheersing om met dit krachtige wapen in de roos te schieten? 
Verbonden aan de kruisboog zijn uiteraard de naam Wilhelm Tell en 
Zwitserland. Maar ook de Grieken, Romeinen en Chinezen maakten al gebruik 
van deze scherpschiettechniek. Beleef nú zelf het gevoel en kijk of ook u in 
deze geschiedenis naam kan maken. Deze activiteit duurt ca. 1 uur. 
Prijsvoorbeeld: € 14,50 p.p. bij minimaal 15 personen  
(Deze activiteit is ook te boeken in combinatie met kruisboogschieten, dan duurt de activiteit 
ca. 1,5 uur.) 
 

PowerKite vliegeren 
Stuur de kite in de wind en ervaar de kracht! Blijft u met beide benen op de grond? Met uw 
groep krijgt u eerst uitleg over de vliegers en het windvenster. Vervolgens gaan de vliegers 
de lucht in.  
Deze vliegers stijgen makkelijk op en zijn goed te besturen; loopings, vol in de wind of zelfs 
vliegen! U maakt het mee tijdens deze clinic. 
We beschikken over verschillende maten vliegers, hierdoor kan het programma bij een 
windkracht van 2 tot 6 bft. door gaan.  
 
Zelf niet groot van stuk? Misschien willen uw collega's, vrienden of familie helpen om toch 
met beide benen op de grond te blijven staan. Mocht de windkracht toch teveel of te weinig 
zijn zal er een alternatief programma aangeboden worden. Deze activiteit duurt ca. 1,5 uur. 
Prijsvoorbeeld: € 19,00 p.p. bij minimaal 15 personen 
 

Kanovaren en Kanospelen 
Kanovaren in echte Canadese kano's! Een heerlijke belevenis op een mooie lente- of 
zomerdag. Gezellig met z'n allen het water op, waarbij een instructeur van Jump Outdoor u 
de fijne kneepjes van het kanovaren bijbrengt tijdens het varen.  
 
Na even op weg te zijn met de kano wordt niet alleen de kanovaardigheden meer op de 
proef gesteld. Er wordt gestart met verschillende kano- en waterspelen; plezier verzekerd! 
Uitstekend om elkaar wat beter te leren kennen, de interne communicatie te testen of 
gewoon voor de lol. Deze activiteit duurt ca. 1,5 uur. 
Prijsvoorbeeld: € 19,00 p.p. bij minimaal 15 personen. 
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Groepsactiviteiten 
 
Wie is de Mol?  
Gebaseerd op het bekende tv-programma Intrige en bedrog; niemand is te vertrouwen en 
niets is wat het lijkt. Speelt u ook mee in de volgende aflevering van Wie is de Mol? En de 
spanning begint al thuis. Voorafgaand aan het programma krijgt u een vragenlijst 
thuisgestuurd. Op basis hiervan wordt de Mol gekozen.  
 
Op de dag van het Wie is de Mol programma zelf nemen de presentatoren u mee in de 
wereld van Lemmer.  
Tijdens de verschillende opdrachten, begeleid door professionele instructeurs, probeert u 
zoveel mogelijk geld te verdienen.  
Maar onder u bevindt zich één saboteur; de MOL. Hij of zij zal vertragen, bedriegen, liegen, 
lachen, huilen... en dit alles om de opdrachten te laten mislukken. Wie? via de vragenlijsten 
hebben de producenten testen gemaakt gevuld met informatie over de identiteit van de 
Mol, twee keer wordt u getest en wie het meeste weet over de Mol; die wint het spel! 
Wie is de MOL? Een dag om nooit te vergeten! 
 
Grote groepen 
De variant van Wie is de Mol? Van Jump Outdoor is uitstekend geschikt om te spelen met 
grote groepen. Een 'Mol-team' is nooit groter dan 18 personen zodat iedereen ten volste 
betrokken blijft bij het spel.  
Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten worden meerdere mollen gekozen en worden de 
mol-teams ingedeeld. Dit gebeurd op basis van leeftijd, geslacht en kan zelfs op basis van 
functie binnen het bedrijf, dit alles om zo divers mogelijke groepen te krijgen.  
Door Wie is de Mol? met grotere groepen te spelen ontstaan er meerdere 
wedstrijdelementen, zoals: 

 De Mollen: Wie is de beste mol? (welk team verdient het minst) 

 De Winnaars: Wie vindt de slechtste mol? 

 De Teams: Welk team verdient het meeste geld? 
 
Deze activiteit duurt ca 3,5 uur inclusief 0,5 uur pauze. (In de pauze kunnen wij een drankje 
voor u en uw gasten verzorgen.) 
Prijsvoorbeeld: € 32,50 p.p. bij minimaal 10 personen. 
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Groepsactiviteiten 

Sherlock Holmes 
Moord, spanning en sensatie! De bestseller onder de PDA-games – waarbij u met behulp van 

PDA en GPS zélf op pad gaat om dit mysterie op te lossen. 

Na een uitleg over het gebruik van dit wonder der techniek wordt door niemand minder dan 

Sherlock Holmes het mysterie uitgelegd. In de buurt zijn aanwijzingen gevonden over de 

moord en met behulp van de PDA kunt u ze vinden en de antwoorden ingegeven. Wie van u 

kan als eerste de complete toedracht van dit mysterie achterhalen?  

Deze activiteit duurt ca. 2,25 uur.  

Prijsvoorbeeld: € 22,50 p.p. bij minimaal 12 personen. 

Creatieve workshops 

Zeepketting maken 
Dé trend van dit moment. Gezellig creatief bezig zijn met heerlijk geurende zeepjes, kralen, 

lintjes en nog veel meer deco-spul. Dat kan tijdens een workshop zeepkettingen maken. 

Zeepjes in alle vormen, kleuren en geuren liggen voor u klaar: alle creatieve remmen kunnen 

los tijdens het maken van de ketting. U gaat naar huis met een heerlijk geurend souvenir dat 

in uw kledingkast, badkamer of toilet kan worden opgehangen.    

Sieraden maken 
Maak zelf uw mooiste sieraden! Dat kan tijdens een sieradenworkshop. U maakt kennis met 

de verschillende technieken om de door u gekozen kralen te verwerken tot een prachtige 

ketting, bling bling armband of een set oorbellen. Om inspiratie op te doen hebben wij een 

aantal voorbeelden voor u klaar staan.    

Schilderen 
In de stijl van Bob Ross of Gary Jenkins, schildert u tijdens deze schilderworkshop onder 

leiding van onze creatieve duizendpoten een prachtig landschap, abstracte bloem, drieluik of 

een schilderij naar eigen idee. Ieder individueel of gezamenlijk leert u de fijne kneepjes van 

het schilderen en gaat u naar huis met een pronkstuk voor aan de muur.    
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Mozaïek 
Ga aan de slag met mozaïekstukjes in alle kleuren van de regenboog tijdens een 

mozaïekworkshop. Onder vakkundige/ creatieve leiding maakt u individueel of met een 

groep een prachtig object.  

Eerst krijgt u een uitleg over de bijzonderheden van het mozaïeken en hoe u precies de 

mozaïekstukjes op de gewenste maat knipt. Daarna mag u naar hartenlust uw gang gaan om 

een paneel, vaas, spiegel of dienblad te versieren. Na afloop heeft u een prachtig aandenken 

aan een leuke dag om mee naar huis te nemen of om in het bedrijf een mooi plaatsje te 

geven. 

 


