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Meeting & Events

De luxe van alles op één locatie

Taste & experience

Stay active & sleep
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van de Zeeuwse zilte lucht tijdens uw event 
Het decor van Oesterdam is adembenemend, omringd door water is Oesterdam dé hotspot nu.  

Restaurant Oesterdam is smaakvol en trendy ingericht en voorzien van alle comfort.  

Met een diversiteit aan faciliteiten is het mogelijk om werkelijk alles op één locatie te plannen.

De luxe van alles op 1 locatie

Oesterdam ligt op een eiland waarbij het mogelijk is om een één of meerdaags evenement, congres of 

productpresentatie te organiseren waarbij u de luxe van even helemaal niets ervaart. Meerdere rooms  

bieden een capaciteit van 900 gasten, overnachten is daarbij mogelijk in ons hotel of op ons  

resort (signatuur Piet Boon). 
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35 min
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35 min

Brussel
60 min

25 min

35 min

40 min

Den Haag
60 min

Kwaliteiten van Oesterdam

•  Het zicht is adembenemend, omgeven door water  

het perfecte decor voor elk event.

•   Eenvoudig te bereiken, Oesterdam ligt op de grens  

van Zuid-Holland, Noord-Brabant, België en  

natuurlijk Zeeland.

• Alles op één locatie met één aanspreekpunt.

•  Met passie voor events bezorgen wij jullie een  

exclusief en onvergetelijk moment.

Oesterdam is gelegen  

aan de Oesterdam te Tholen 

(vlakbij Bergen op Zoom) en  

zeer gemakkelijk te bereiken  

via de A4 van Rotterdam  

naar Antwerpen.

Oesterdam  •  Oesterdam 3  •  4691 PV  Tholen

0166 - 60 46 97  •  events@oesterdam.nl 

   @oesterdam      @oesterdam

OESTERDAM.NL/EVENTS
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DINING & LOUNGE 
A la Carte 

Cabanastrand

Loungebar 

Private dining

RESORT 
Villa’s 

Hotel 

MARINA
Jachthaven 

Bootstalling  

Onderhoud

 
EVENTS 

Business Rooms 

Seminar & Congres  

Outdoor & Teambuilding

Nice  
to  
meet 
you
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                                                                                                             Aantal personen

Zalen en ruimtes m2 Carré Theater Diner Feest

Eventroom 180 - 200 100 200

Rooftop 140 - 50 75 100

Boardroom met privébalkon 38 30 30 20 50

Private dining met privé terras 39 - - 26 -

Businessroom met havenzicht 40 40 20 40 -

VIP-exclusief 75 - - - 75

Gehele Marina Beachclub 1000 - - - 1000

Outback 5000 - - - 500

De luxe van alles   
op één locatie

De ideale 
locatie  
voor uw: 
• training  

• congres 

• seminar 

• heisessie 

• vergadering

• teambuilding

• personeelsfeest

• bedrijfsuitje 

• beurs 

• privé event 

1

In overleg maken we graag 

een programma op maat  

met één of meerdere van  

onze 50 activiteiten.

                                     

Food & drinks

Walking dinner

Sitdown dinner

BBQ

Streetfood

Loungebar

                                     

Overnachten personen 
per acc.

Resort-suites* 2-4

Villa 4-16

                                         

Active

Paintball 

RIB varen

Buggy rijden

Escape Room

Watersporten

Team Games

2+ + +3 4

*  Resort-suites met hotelfunctie, inclusief gebruik 

sport- en wellnessfaciliteiten.

De Marina Beachclub biedt ruimte aan een ruime dining & 

lounge, bar, receptie, vergaderruimtes, voorzieningen voor de 

jachthaven, kantoren, een fietsverhuur  en een wellness area. 

Onder de horecagelegenheden vallen een à la carte restaurant, 

takeaway en ontbijtservice. Daarnaast biedt het plaats voor 34 

luxe hotel-appartementen. De Marina Beachclub is hiermee  

het kloppende hart van het park. 

Combineer uw event met een Street-Food Festival, Sit-

Down Diner of een op maat gemaakt programma. Onze 

naam doet het al vermoeden, maar oesters mogen hierbij 

niet ontbreken. Onze outdoor event locatie ‘De Outback’  

is volledig ingericht om actief de dag te doorbreken.  

Met meer dan 17 jaar ervaring in het organiseren van 

outdoor events bieden wij meer dan 50 activiteiten aan.

Lees hierover vanaf pagina 6.

Lees hierover vanaf pagina 10.

Lees hierover vanaf pagina 21.

Lees hierover vanaf pagina 23.
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Wij bieden 6 bijzondere ruimtes speciaal voor uw zakelijke evenement: training, congres, vergadering, 

personeelsfeest of beurs. Geniet tijdens uw event van het uitzicht over het gehele resort en ervaar de rust 

en ruimte die deze locatie u geeft. Maak uw verblijf compleet met een diner, activiteit op De Outback of 

overnachting in een villa of het hotel.

Zoekt u een unieke locatie voor uw evenement tussen België en de Randstad of gewoon een inspirerende omgeving? 

Of het nu om een één- of meerdaags evenement gaat, wij organiseren het graag mét en vóór u. Met oprecht 

gastheerschap en oog voor detail maken wij uw evenement tot een succes. Bovendien bieden wij tal van faciliteiten om 

uw evenement uit te breiden met outdoor activiteiten op onze Outback. 

 

Wij creëren graag een unieke ervaring. Op De Outback is het mogelijk om verschillende outdoor & indoor activiteiten 

te organiseren. Denk hierbij aan paintballen, buggy rijden, escaperoom, archery tag, of voor de echte adrenaline kick 

de RIB experience.

Unieke locatie  
voor uw zakelijke event  

Eventroom

 180 m2    200

 
 Carré 0 Etage 1e 

 Theater 200 Daglicht ja 

 Diner 100 WiFi ja 

 Feest 200 Plug & Play ja

Invaliden toegankelijk. 

Geluidsinstallatie & visuele middelen aanwezig. 

Private dining met privé terras

 39 m2    26

 
 Carré 0 Etage b.g. 

 Theater 0 Daglicht ja 

 Diner 26 WiFi ja 

 Feest 0 Plug & Play ja

Invaliden toegankelijk. 

Geluidsinstallatie & visuele middelen aanwezig. 

Boardroom met privé balkon

 48 m2    50

 
 Carré 30 Etage 1e 

 Theater 30 Daglicht ja 

 Diner 20 WiFi ja 

 Feest 50 Plug & Play ja

Invaliden toegankelijk. 

Geluidsinstallatie & visuele middelen aanwezig. 

Rooftop

 140 m2    100

 
 Carré 0 Etage 1e 

 Theater 50 Daglicht ja 

 Diner 75 WiFi ja 

 Feest 100 Plug & Play ja

Invaliden toegankelijk. 

Geluidsinstallatie aanwezig. 

Gehele Marina Beachclub

 1000 m2    1000

 
 Carré 0 Etage b.g. 

 Theater 0 Daglicht ja 

 Diner 0 WiFi ja 

 Feest 1000 Plug & Play ja

Invaliden toegankelijk. 

Geluidsinstallatie & visuele middelen aanwezig. 

Businessroom met havenzicht

 40 m2    40

 
 Carré 20 Etage b.g. 

 Theater 40 Daglicht ja 

 Diner 20 WiFi ja 

 Feest 0 Plug & Play ja

Invaliden toegankelijk. 

Geluidsinstallatie & visuele middelen aanwezig. 
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Combineer  
& inspireer

Prettig vergaderen

Voor uw vergadering bij Oesterdam bieden wij u een uiteenlopend scala 

aan arrangementen. Voor alle vergaderingen is er een passende ruimte 

beschikbaar welke allen zijn voorzien van de nieuwste audiovisuele technieken. 

Bedrijfsuitjes

Het uitgestrekte terrein van Oesterdam is de ideale omgeving voor de meest 

uiteenlopende bedrijfsuitjes. Wij bieden arrangementen voor bedrijfsfeesten 

en groepsactiviteiten voor 10 tot wel 2000 personen. Ons brede assortiment 

biedt voor iedere groep wat wils. 

Een seminar  
vol inspiratie

Onze seminar arrangementen hebben als doel 

u het beste kader te bieden voor de overdracht 

van uw kennis op uw publiek. We werken graag 

samen met u aan de optimale samenstelling van 

ruimte, middelen en verzorging van uw gasten. 

Op deze manier hoeft u tijdens uw seminar alleen 

te focussen op het doel: het delen van uw kennis 

in een prettige setting. 

Arrangementen
Voor uw zakelijke evenement bij Oesterdam 

bieden wij u een uiteenlopend scala aan 

arrangementen. Voor alle evenementen is er 

een passende ruimte beschikbaar welke allen 

zijn voorzien van de nieuwste audiovisuele 

technieken.

Wij bieden onze vergaderarrangementen aan vanaf 10 

personen, boven de 100 gasten maken wij graag een 

voorstel op maat. We gaan hierbij uit van 4- tot 32-uurs 

arrangementen waarbij altijd is ingebegrepen:

• een passende ruimte

• een opstelling naar keuze

• onbeperkt koffie, thee & water, fruit en frisdrank

• audiovisuele middelen

• stationery en meer  

Kijk op de volgende pagina’s voor een volledig overzicht.

De Marina Beachclub zorgt voor een streling van 

alle zintuigen. Onze keukenbrigade verzorgt met 

passie het culinaire deel en de rest van het team 

geeft iedere gast een welkom gevoel. 

De schitterende ligging is een lust voor het oog. 

Met al deze ingrediënten kunnen wij tal van diverse 

arrangementen aanbieden. Buiten onze standaard 

arrangementen is het geen probleem een voorstel op 

maat aan te bieden.  

 

Alvast een  
Oesterdam gevoel krijgen? 

4 uurs vergaderarrangement, 

incl. lunch: € 55,-

8 uur vergaderarrangement,  

incl. 3-gangen diner: € 95,-

Active vergaderarrangement,  

4 uur vergaderen, incl. 2-gangen lunch  

& RIB Experience: € 90,-
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Arrangementen 

4-uurs arrangement p.p.   €   35

4-uurs arrangement | Inclusief lunch p.p.   €   62½

4-uurs arrangement | Inclusief 3-gangen diner* p.p.   €   75

8-uurs arrangement | Inclusief lunch p.p.   €   65

12-uurs arrangement | Inclusief lunch en 3-gangen diner* p.p.   € 110

Meerdaagse bijeenkomst | Inclusief overnachting                 p.p. vanaf   € 205

*Exclusief dranken

Vergaderarrangementen

Inbegrepen 

• Passende ruimte 

• Onbeperkt koffie & thee 

• Fruit 

• Water 

• Presentatiekoffer

• Patisserie in de ochtend 

• Tussendoortje in de middag 

• Blocnote en pen

Extra opties

• Laptop        €    80 

• Extra flip-over       €    25  

• Beamer met scherm      € 125 

• Geluidsset       € 125 

• Extra LCD-TV       €    45  

• Extra microfoon       €    20 

• Katheder       €    15

• Krachtstroom vanuit eventroom    €    35 

• Naambadge       €    3½

• Technische ondersteuning      €    45

Vanaf  

10 
personen

Lunch arrangement
Saladebar | Twee belegde broodjes | Soep van de chef | Huisgemaakte quiche  

Vers fruit | Yoghurt | Koffie & Thee | Melk | Jus d’orange 

 
Deze vergaderlunch zit in het vergaderarrangement inbegrepen. 
 

Uitbreiding op vergaderarrangement

Smoothies op basis van groenten en fruit geserveerd in 150ml melkflesjes 

Rode biet | Basilicum | Appel | Peren | Ananas | Yoghurt    € 5½

Spinazie | Avocado | Munt | Sinaasappel | Yoghurt   € 5½

 

Marshmallows   € 3 

 

Healthy bars   € 3

Brownie   € 4½ 

   

Mini donuts   € 3 

 

Tafelgarnituur – 2 personen 

Gedroogde worst | Bladerdeegstengels | Olijven    € 8½

Diverse kaas | Vers gebrande noten   € 3½

Pretzels – per persoon

Gezouten boter | Paddenstoelen boter   € 3½ 

 

Cruditees  – per persoon

Selderij | Paprika | Rettich | Radijsjes | Little gem | Kerrie-yoghurt dip   € 3½

 
Vergaderlunch ‘To Go’

 Twee belegde broodjes | één soepje | één miniburger | Smoothies | Handfruit  

 Broodjes Oude kaas | Dadelstroop |  Pompoenpitten | Rucola

  Eiersalade | Kerrie | Doperwten | Lente ui

  Baba qanoush | Bieslook crème | Geroosterde groentes | Babyspinazie 

 Soepje Mais kokossoepje | Koriander½ 

 Burger Miniburger vlees of vegetarisch   

 

Of het nu om een meerdaagse vergadering, een bedrijfstraining of een congres gaat,  

wij organiseren het graag met en voor u. Met oprecht gastheerschap en oog voor detail 

helpen wij uw bijeenkomst tot een succes te maken.

Uniek  
vergaderen  

Oesterdam biedt de mogelijkheid om  

te vergaderen in onze 12-persoonsboot.  

Vanaf de steiger stapt u aan boord van uw  

privé sloep en kunt varen op de Bergschediep. 

Geen PowerPoint, geen presentaties, 

 maar creatief brainstormen midden  

in de natuur. Vraag naar de  

mogelijkheden.

€ 19½ 
per persoon 

vanaf 10 
personen
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Mousserend

Cava Jaume Serra | Brut Nature D.O.C per glas   € 7 per fles   € 35

Licht fruitig, met een aangename, levendige licht zoete smaak  

Champagne Quenardel | Reserve Brut | Verzena per glas   €12½ per fles   € 55

Gebalanceerd, fris en rond. Smaak impressies van amandel, hazelnoot, honing en kaneel

Champagne Oesterdam | Blanc de Blancs Grand Cru  per fles   € 60 

100% Chardonnay, minerelig en rijp fruit

Champagne Speciaal | Charles Heidsieck | Brut Reserve | Reims  per fles   € 75

Klassieke champagne met een unieke balans tussen gerijpte tonen en een frisse fruitigheid

Cocktails  vanaf per glas   € 6½ 

Martini Bianco Royale    € 6½

Aperol Spritz    € 7½

Limoncello Spritz    € 7½

NOLO  vanaf per glas   € 5½

Een lekkere cocktail maar dan zonder alcohol

Ontvangstarrangement half uur

Koffie | Thee | Smaakwaters   per persoon   € 5½

Koffie | Thee | Smaakwaters | Bubbels (1 glas pp)   per persoon   € 11½

Pauzearrangement

Koffie | Thee | Tussendoortje   per persoon   € 7½

Drankarrangement ‘Basic’

Tapbier | Maltbier | Radlers | Huiswijnen | P.S.V Frisdrank | Vruchtensappen | Koffie | Thee | Binnenlands-gedistilleerd 

3 uur   per persoon   € 22 

4 uur   per persoon   € 26 

5 uur   per persoon   € 30 

6 uur   per persoon   € 34 

 

Drankarrangement ‘Exclusief’

Drankarrangement ‘Basic’ uitgebreid met Buitenlands gedistilleerd (huismerk) en speciaalbieren 

3 uur   per persoon   € 28 

4 uur   per persoon   € 23 

5 uur   per persoon   € 38 

6 uur   per persoon   € 42 

 

Drankarrangement ‘Exclusief’

Drankarrangement ‘Basic’ uitgebreid met Buitenlands gedistilleerd (huismerk) en speciaalbieren 

2 glazen   per persoon   € 14 

3 glazen   per persoon   € 20 

4 glazen   per persoon   € 26 

5 glazen   per persoon   € 30 

 

Glazen worden voor u bijgeschonken.

Maak uw 
event  
compleet
Een sfeervol evenement  start met een passende ontvangst. Een goed glas om mee te beginnen 

zet de juiste toon. Hieronder ter inspiratie een greep uit ons assortiment welkomstdrankjes.  

Uiteraard bespreken we graag uw persoonlijke favorieten voor uw gelegenheid. 

Bij een goed georganiseerde gelegenheid horen natuurlijk ook passende drankjes.  

Hieronder vindt u onze ideeën voor een drankarrangement naar keuze.

Ontzorg uzelf 
met een 
drankarrangement

Tip 
Combineer verschillende 

arrangementen op één of 

meerdere dagen om vlot tot  

een volledig programma  

te komen. 
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Borrelbuffet

Lunch & dinerbuffet

Tafelgarnituur

Gedroogde worst | Bladerdeegstengels | Olijven | Diverse kazen per persoon   € 4

Vers gebrande noten  | Olijven per persoon   € 2

Bittergarnituur van de Ambachterie 6 stuks     vanaf   € 7½ 

Zeeuwse spek balletjes | Tomkhakha balletjes | Cheddar balletjes  

Draadjesvlees bitterbal | Bouillabaisse visballetjes 

Pretzels per persoon   € 3½ 

 

Cruditées per persoon   € 3½

Selderij | Paprika | Rettich | Radijsjes | Little gem | Kerrie-yoghurt dip

Kaas Hakblok per persoon   € 8½

Harde kazen | Zachte kazen | Blauwschimmel kazen | Vijgenbrood | Landbrood  

Chutney Walnoten | Vijgen | Druiven

 

Vis Hakblok per persoon   € 5½

Hele gepocheerde zalm | Rauwe Zalm | Ansjovis-mayonaise | Kappertjes  

Augurkenblokjes | Fijne bieslook

Beenham Hakblok per persoon   € 5½

Hele beenham | Amsterdamse uitjes | Mosterd-mayonaise

Gerookte paprika-mayonaise | Punt brioche

€ 40  
per persoon 

vanaf 25 
personen

Stel zelf uw 
buffet samen

vanaf 25 
personen

Een heerlijk themabuffet, altijd met brood van spelt bakker ‘Pain de Mer’,  

gebakken met Oosterschelde water, diverse groentes en een ruime keuze uit onze salades. 

Hollands buffet per persoon   € 40

Met o.a. witlof, gestoofde vis, runderstoof met oud bruin bier, 3 salades, lava cake en vanille-ijs

 

Italiaans buffet per persoon   € 40

Met o.a. gegrilde groentes, penne, lasagne, tagliatelle, Blanquette de veaux, 3 salades en tiramisu

 

Spaans buffet per persoon   € 40

Met o.a. asperges, patatas Bravas, gamba’s, kipkluifjes, abondiga’s,  3 salades en crème Catalana

Leuk bij 
de borrel 
of feest 

Fingerfood
Fingerfood is de ideale culinaire aanvulling voor uw feest. Op onze unieke locatie, 

bijvoorbeeld bij het afsluiten van uw borrel, aan het einde van de dag zelfs met het 

panorama van de ondergaande zon.  

Gevulde eierschaal (zwart of goud)        € 3½

Gegaarde eidooier | Geslagen room | Bieslook | Uitgeserveerd op gekleurd zout

Gegrilde watermeloen         € 3½

Augurkenblokjes | BBQ-saus | Tomatenpoeder

Oesters (twee soorten topping)        € 3½

Mini kaasfondue op de tafel        € 4¾

Geroosterd regenboogwortels | Oosterschelde brood

Zoete aardappelsoep         € 3½

Garam masala | Rook-ijs

Crispychicken met hoisinsaus        € 3½

 

Mini steak tartaar         € 5½

“0” graden kwarteleitjes | Ravigotesaus | Zuurdesem krokant

Gefrituurde garnaal         € 3½

Kathafi | Chili | Noten | Korinader dip

Gefrituurde snacks van de Ambachterie 6 stuks            vanaf  € 7½
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BBQ inclusief  
heerlijk uitzicht 
BBQ arrangement, met een breed scala aan lekkers voor € 40 per persoon.  

Het prachtige uitzicht krijgt u erbij kado, en maakt de ervaring compleet. 

Walking dinner
Bij een Walking dinner kunt u in een ontspannen sfeer genieten van heerlijke gerechten,  

die handzaam opgediend worden. Hiermee wordt de interactie binnen uw gezelschap bevorderd. 

Hieronder een voorbeeld van een 5-gangen Walking dinner. Afhankelijk van het seizoen zijn aanpassingen uiteraard mogelijk.

BBQ-menu ‘Oesterdam’

BBQ-menu ‘Zink’

   Brood van spelt bakker “Pain de Mer” gebakken met Oosterschelde water

   Boter | Doperwtenboter | Paddenstoelenboter

   Salade van Roseval aardappel | Crème fraîche | Kappertjes | Augurk | Bieslook

   Tomatensalade | mozzarella | Balsamico I Olijfolie

   Bieten en linzen salade | Courgette | Aubergine | Appeldressing

   Parelcouscous met frisse pompoen | Gedroogde tomaat | Dragon | Crème van gezouten yoghurt

   Regenboogworteltjes | sinaasappel

 Geroosterde pompoen met een gember | Tomaten salsa | Oosterse pinda’s

 Gamba met knoflook | Peper | Wasabi-mayonaise

 Verse sardientjes | groene kruidenolie

 Bavette | Chimichurie

 Worsten van ‘Brandt & Levie’ | Gekarameliseerde rode ui

   Ananas van de BBQ | Rum sabayon | Gezouten karamel | Yoghurtijs

 Zeebaars 

 Gemarineerd in passievruchtensap | Mango | Avocado | Vadouvan crème | Kaviaar van kikkoman | Frisse rettich

 Steak tartaar van Zeeuwse rund

 “0” graden eitje | Krokant van zuurdesem | Grof gevulde ravigote mayonaise 

   Mais kokossoep

 Korianderpoeder 

 of

   Gazpacho 

 Komkommer | Avocado | Munt | Amandel

 Kabeljauwhaas

 Wortelcrème | Geroosterde oerwortel | Beurre-blanc | Bieslookolie

 of

 Kalfssukade

 Gekonfijt en gebakken | Knolselderijcrème | Aardappel-kaantjes | Geroosterde groene asperges 

 Courgette | Gremolata | Kalfsjus

 Taartje met crème patissier

 Frambozen | Italiaans schuim | Pistachekruimen | Limoensorbet

 of

 Crème brûlée

 Limoenblad | Gegrilde ananas | Specerijensiroop | Roomijs van tonkabonen

 

   Brood van spelt bakker “Pain de Mer” gebakken met Oosterschelde water

   Gezouten boter | Tapenade | Aioli

   Frisse komkommersalade | Dille | Zilveruitjes

   Salade van geroosterde groentes | Balsamico

   Pasta-fregola salade | Kappertjes | Paprika | Kervel

   Zoete aardappel | Chili-citroenolie | Crème fraîche

   Mais spies | Shiracia boter

 Kabeljauw | Papillotte

 Dorade | Aan de graat gebakken | Gezouten citroen

 Runderspiesje | Salsa verde

 Oosterse kip spiesjes | Grove pinda dip

   Watermeloen | Geïmpregneerd met prosecco van de BBQ | Limoensorbet | Madeleine

€ 40  
per persoon 

vanaf 25 
personen

€ 45  
per persoon 

vanaf 25 
personen
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Streetfood

Burgers Rund | Kippendijen | Linzen

Do it self toppings  Bacon | Tomaten | Cheddar | Kropsla | Sriracha mayonaise | BBQ saus 

 

Noodles Garnalen | Teriyaki spies

Do it self toppings  Zoet-zuur van komkommer | Gebakken tempeh | Krokante uitjes | Kroepoek

 Diverse sambal soorten 

Hotdogs Brandt & Levie

Do it self toppings  BBQ-saus | Amsterdamse uitjes | Chipotle mayonaise | Wasabi crème | Wakamee | Furikaka

Taco Cartel (soft taco) Kip | Garnalen | Vegetarisch

Do it self toppings  Quacemole | Crème fraîche | Pico de gallo | Verse koriander | Geraspte kaas

Ramenbar Tonkatsu (varkensbouillon) | Dashi (vegetarisch) | Udon noodles

Do it self toppings  Zachtgekookt ei | Buikspek | Shi-Take | Wortel | Selderij | Tofu | Rode peper | Koriander

Poke bowl Sushi rijst | Zalm | Beefsesam

Do it self toppings  Edemama | Wakamee | Avocado | Wortel | Komkommer | Ingelegde gember | Mango 

 Sesam | Srirachia-mayonaise | Ponzu dressing

Kaasplank Diverse lokale en internationale kazen

 Vijgenbrood | Druiven | Diverse mosterd soorten | Noten 

 

 

   

   

    

 

 

 

Fine dining & Shared dining
Geniet met uw gezelschap van een 3- tot 5-gangen diner in ons restaurant of een besloten ruimte,  

met alle luxe en de unieke Oesterdam-sfeer. Het jaar rond bieden wij seizoensgebonden menu’s met  

lokale specialiteiten.

Menu van de chef 

3 gangen   per persoon   € 38 

4 gangen   per persoon   € 45

5 gangen   per persoon   € 52

Eten op straat? 
Eigenlijk is Streetfood gewoon eten dat je 

normaal op straat koopt: overal ter wereld zijn 

er andere specialiteiten te vinden. Uit Amerika 

kennen we de burgers en hotdogs. De topper uit 

Mexico is de taco. Vanuit het verre oosten kennen 

we onder andere de Ramenbar en Poke Bowls.  

 

Tegenwoordig wordt streetfood niet meer alleen 

letterlijk op straat gegeten. In food- en markthal-

len, op foodtruckfestivals en bij lokale foodtrucks 

haal je de lekkerste gerechten geïnspireerd uit 

landen overal ter wereld. 

€ 8½  
p.p. per item 

vanaf  50 
personen
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Late Night Snack

Puntzak frites          € 4¼

Zoete aardappel friet | Yoghurt dip

Tonijn          € 4¼

Wasabi | Verse mierikswortel

Gefrituurde garnaal          € 3½

Kathafi | Chili-noten-koriander dip

Mini Hamburger          € 7½

Mini burger 

 

Ienieminie hamburger | hotdog        € 3½

Tussen duim en wijsvinger 

Yakitori          € 5½ 

Twee stokjes | Lente-uitje | Sesam | Stokbroodje

Pulled chicken          € 8½ 

Briochebolletje | Koolsalade | BBQ-saus

Vanaf  

25 
personen

Wanneer de avond ten einde loopt is het mooi om af te sluiten met een kleine snack voordat 

uw gezelschap huiswaarts keert of naar hun hotel- of verblijf gaat. Met deze smakelijke bites 

bedienen wij uw gasten van een lekker hapje voor de nacht. 

Loungebar
Na uw evenement nog even naborrelen 

met (een deel van) uw gezelschap?  

Dat kan in onze loungebar. 

Teambuilding tot de top
Het uitgestrekte terrein van Oesterdam is de ideale omgeving voor de meest uiteenlopende binnen- en buitenactiviteiten. 

Van bedrijfsuitjes tot break-outsessies, van vrijgezellenfeesten tot teambuilding. Alles is mogelijk op de vernieuwde 

activiteitenlocatie De Outback.

Bent u op zoek naar een teambuildingsactiviteit om de 

teamdynamiek te vergroten of juist naar een activiteit om 

de collega’s van een andere kant te zien en veel plezier 

te maken? Veel activiteiten zijn mogelijk in een op maat 

gemaakt programma, actief maar ook ontspannend.  

Voorbeelden van actieve activiteiten: Paintball, Archery 

Tag, Expeditie Robinson, Hunger games, gemotoriseerd 

buggy rijden en de spectaculaire RIB Experience. 

Voorbeelden van rustig actieve activiteiten: Escaperoom 

The Deep, de shootcourse, kanotocht door het 

natuurgebied of een bootje huren. 

Kijk voor meer activiteiten op de volgende pagina.

RIB varen culinair | 5,5 uur              € 105 p.p.

Tijdens de culinaire tocht vaar je over de 

Oosterschelde richting Yerseke voor een een 

proeverij van o.a. mosselen en oesters.   

Expeditie Robinson |  3-5 uur  v.a € 39½ p.p.

Ervaar het tv concept zelf, met uw team, familie, 

collega’s of groep. 

Uitgelicht
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U verblijft in unieke watervilla’s, ontworpen door de Nederlandse ontwerper Piet Boon. Iedere 

luxe vakantievilla heeft een schitterende ligging aan het water. U kunt ook genieten van één van 

de resort suites van het hotel van Oesterdam. Bekijk alle mogelijkheden op onze website. 

Overnachten

Ontbijt 
Geserveerd op etagères

Zuurdesembrood | Croissant | Boerenkaast | Boerenham | Zalm | Home-made marmelade 

Uitgeserveerd in een glaasje

Boerenyoghurt | Granola | Roodfruit | Diverse soorten noten

Warme kaart

Bereiding van ei (gebakken / gekookt)t | Pancakes | Avocado | Spek

Dranken Koffie | Thee | Melk | Sappen | Smoothies

Vierpersoonskamers | 12x

 

Watervilla | 4-6-8-10-12-16 personen

 

Tweepersoonskamers | 22x

 

Sport | Welness | Spa

 

Een heerlijk

compleet ontbijt 

€ 19½  
per persoon

Activiteitenoverzicht 

Paintball   p.p. vanaf  € 26½

RIB Experience p.p. vanaf  € 35½

Buggy rijden   p.p. vanaf  € 39½

Escape Room the Deep      per game  € 100

Vatenparcours  p.p. vanaf  € 15

The Gladiator  p.p. vanaf  € 12½

Kano peddeltocht  p.p. vanaf  € 8½

Katapult bouwen  p.p. vanaf  € 17½

Krat stapelen  p.p. vanaf  € 15

Shootcourse  p.p. vanaf  € 18½ 

TeamSUP Experience  p.p. vanaf  € 20½

Archery Tag  p.p. vanaf  € 19½

Banaanvaren  p.p. vanaf  € 16½

4-persoonsboot huren          vanaf  € 50

12-persoonsboot huren           vanaf  € 105

Ik hou van Zeeland  p.p. vanaf  € 19½

Vlot bouwen  p.p. vanaf  € 17½

Wijnproeverij          t/m 10 pers. vanaf € 140 

Funrace  p.p. vanaf  € 19½ 

Bij de Funrace keuze uit: Blinde Reuzerups, 

Reuzeskippy, Vliegend tapijt, WAterbalans, 

Blind challenge, Wie hangt het langst, Gladia-

tor, Touwtrekken, Voetje van de vloer.  

 
Denk ook eens aan:  
Skyshark  

City Game 

Waterfietsen  

Action Painting  

Olifantjes beschilderen  

Kunstig positief 

Paintball art  

Lopende driehoek

Mini zeskamp 

Stormbaan

Ga voor meer informatie en tijdsduur van de 

activiteiten naar www.oesterdam.nl/events 

 

 

Hunger Games | 3 uur                     €  42½ p.p.

Het Hunger Games arrangement bevat de 

onderdelen: archery tag, vatenparcours en 

breinbrekers tot je niet meer kan! 

Go Active | 3 uur

Go Active 1 | Paintbal 100 + buggy tour   € 66½

Go Active 2 | Paintbal 100 + RIB varen  € 62½

Go Active 3 | Buggy tour + RIB varen   € 75 

Go Extreme | Paintball 100 + RIB + Buggy  € 99½ 

(Go Extreem duurt 4 uur.)

Het voordeel van Oesterdam is het totaalaanbod. Keuze uit meer 

dan 50 activiteiten en de mogelijkheid deze te combineren met 

onze horeca-arrangementen. Zo kun je de dag compleet maken 

met een break-out sessie, een lunchbuffet of een heerlijke 

BBQ en als je wilt kun je het teamuitje in Zeeland met een dag 

verlengen door te blijven slapen in onze villa’s of luxe hotelsuites.

Uitgelicht

€ 159 € 229

Mogelijkheden  
voor ieder seizoen  
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Exclusiviteit

Diensten & facilitaire kosten
Extra diensten:

• Voor een evenement boven de 200 gasten zetten wij een eventmanager in á € 55 per uur.

•   Voor evenementen boven de 100 gasten zetten wij per 25 gast één extra gastheer (vrouw) in á € 35 per uur.

• Voor een FOOD-activiteit boven de 100 gasten zetten wij per 50 gasten één extra keukenmedewerker in á € 35 per uur.

Wanneer u extra service wenst hanteren wij de volgende tarieven per uur: 

• Hostess  € 45 

• Technische ondersteuning   € 45

• Beveiligingsmedewerker   € 55 

• Medewerker garderobe/ toilet  € 25

Extra kosten:

•  Indien u meerdere zalen huurt voor uw partij, m.u.v. bruiloften, hanteren we een extra schoonmaaktarief van € 55 per uur 

(gemiddelde schoonmaaktijd bedraagt 1,5 uur).

•  Wanneer u gebruik maakt van het strand hanteren we kosten voor het eggen. Op het strand is geen glaswerk of confetti 

toegestaan. Kosten eggen bedragen € 325 (4 uur durend).

•  Indien u meer dan 200 gasten heeft, verzorgen we een sanitaire medewerker voor uw partij. Kosten bedragen € 25 per uur.

• Indien er extra bars dienen te worden geplaatst, worden de kosten voor deze materialen aan u door gefactureerd.

•  Bij partijen vanaf 100 personen dienen we in overleg met u extra materialen in te huren. Enkele voorbeelden hiervan zijn; 

extra bars, extra toiletten, extra materialen zoals glaswerk, serviesgoed, percolators.

•  Wensballonnen, vuurwerk, confetti en rijst zijn niet toegestaan bij de locaties. Indien dit gebruikt wordt zijn wij genoodzaakt 

om € 450 schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

 

 

Maak het af! 

Om uw event compleet te maken kunnen we zorg dragen voor de juiste DJ, fotograaf en videograaf. 

Begane grond   Dining & Lounge I Terras  Alleen op aanvraag

 Private Dining I Privé terras   €     250

 Havenzicht  €     250

 Oesterdam Zuid-Oost  €     250

 Strand  €     450 

 Vlonder  €     150 

 Outback Alleen op aanvraag

Eerste verdieping Event Room   € 1.250

 Board Room   €     250

 Roof Top  €     250

Kelder VIP Exclusive  Alleen op aanvraag    

Bovenstaande prijzen zijn per dagdeel. Een dagdeel is 5 uur. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Eerste dagdeel  100%

Tweede dagdeel  75%

Derde dagdeel 50%

Opbouw dag  50% van de huur 
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Antwerpen

Rotterdam

Vlissingen
Bergen op Zoom

Breda
Goes

35 min

10 min

35 min

Brussel
60 min

25 min

35 min

40 min

Den Haag
60 min

Midden in Nationaal Park Oosterschelde,  

omringd door de zilte lucht, ligt Oesterdam.

 
De Marina Beachclub is de ideale locatie voor ieder event van 8 

tot 1000 personen. Met een diversiteit aan ruimten zoals de event 

room (met rooftop), diverse businessrooms, loungebar, private 

dining, cabanastrand en outdoor locatie.

Actief op Oesterdam
•  Combineer uw event met activiteiten op de Outback.

•  Keuze uit 50 activiteiten en arrangementen.

• Tips: RIB varen, Buggy rijden, Paintball of een Escaperoom.

•  Ruim 17 jaar ervaring in het organiseren van op maat  

gemaakte programma’s.

Overnachten op Oesterdam
• 34 Resort suites met hotelfunctie. 

• Allemaal met unieke zichtlijnen over het water.

• Mogelijkheid voor sport & wellness.

• Hotel direct gelegen aan event rooms.

•  Mogelijkheid voor verblijf van grote gezelschappen.

• Luxe 4 tot 16-persoons villa’s met de signatuur van Piet Boon.

 

Kwaliteiten van Oesterdam 
• Alles op één locatie met één aanspreekpunt.

•  Het zicht is adembenemend, omgeven door water,  

het perfecte decor voor elk event.

•  Eenvoudig te bereiken, Oesterdam ligt op de grens van  

Zuid-Holland, Noord-Brabant, België en natuurlijk Zeeland.

• Zeer ruime parkeergelegenheid. 

•  Met passie voor events bezorgen wij u een  

exclusieve en onvergetelijke gebeurtenis.

 

Uw event op dé meest
inspirerende locatie 
van Nederland

Oesterdam  •  Oesterdam 3  •  4691 PV Tholen  •  0166 - 60 46 97  •  events@oesterdam.nl 

        @oesterdam   •  www.oesterdam.nl/events


