
• Partyzaal ’t Achterom

• Partyzaal Op Zolder

• Partyschip Claes Horn

• Salonboot De Nesch

• Café-Bar ’t Voorom

•  Recreatiepark &  

Jachthaven

Informatieboekje

Tel. 0251 - 31 21 20 



Tel. 0251 - 31 21 20 

Heerlijke buffetten of een goed

verzorgde feestavond, een van 

onze arrangementen of een 

avond ‘op maat’: wij bieden  

u diverse mogelijkheden  

om uw feest te vieren. 

Voor suggesties of ideeën

staan wij altijd open!



Geachte gast,

Hartelijk welkom bij ’t Hoorntje!

‘t Hoorntje is van een mooi boerenbedrijf uitgegroeid naar een veelzijdig horeca-
bedrijf met een grote diversiteit aan mogelijkheden. Wij zijn hier bijzonder trots op 
en hopen u als gast te mogen begroeten.

Graag nodigen we u uit voor een rondleiding door ons bedrijf.
We beginnen aan de voorzijde van de boerderij zoals die gebouwd is in 1880,  
het jaar waarin de eerste steen gelegd is. Hier bevindt zich de sfeervolle en  
gezellige bar ’t Voorom, leuk voor feestjes tot ca. 40 gasten.

Als we omlopen gaan we naar de sfeervolle zaal ‘t Achterom waar  feesten worden 
gegeven tot ca. 175 gasten. Met de trap of de lift is onze accomodatie Op Zolder  
te bereiken. Een verrassende oudhollandse zaal die ruimte biedt aan ca. 85 gasten. 
Combinatie van beide zalen is geschikt voor gezelschappen tot 250 gasten.

Lopen we verder naar achter en steken we de ophaalbrug over, dan komen  
we terecht op het recreatieterrein voor verblijfsrecreatie en watersport.  
Aan het eind van onze wandeling zijn we bij de steigers aangekomen en daar liggen 
onze partyschepen aangemeerd. Partyschip Claes Horn heeft een salon die ruimte 
biedt aan ca. 100 gasten en bij mooi weer kunt u heerlijk zonnen op het bovendek. 
Daarachter ligt salonboot De Nesch aangemeerd. Dit klassieke scheepje biedt plaats 
aan maximaal 50 gasten.

Onze specialiteit is: Uw feest volledig naar uw wensen tot in de puntjes te verzorgen.

Alle arrangementen, buffetten en diners zijn vanaf 20 volwassen gasten.

Tot ziens bij ‘t Hoorntje!

 
Jan en Jetty Sander
en medewerkers

Prijzen onder voorbehoud
Geldig tot 31-12-2018.

info@hoorntje.nl
www.hoorntje.nl
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Feestavond
Wij bieden u diverse mogelijkheden om uw feest te vieren. 

Verzorgd feestavond arrangement       31,- p.p.

20.30 uur  • Ontvangst met 2 maal koffie, thee met gesorteerd gebak
  • Gehele avond onbeperkt borrelen (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

  • 2 * gesorteerd koud hapje
  • 1 * Amsterdamse bitterballen
  • 1 * gemengd bittergarnituur
  • 1 * crostini’s
  • 1 * mini-saucijzenbroodje
  • Pindamix, zoute koekjes en vers fruit
  • Als afsluiting en kopje koffie of thee
01.00 uur • Einde feestavond

Verzorgd feestavond arrangement extra       33,- p.p.

20.30 uur • Ontvangst met glas Prosecco
  • Gehele avond onbeperkt borrelen (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

  • 2 * gesorteerd koud hapje
  • 1 * Amsterdamse bitterballen
  • 1 * gemengd bittergarnituur
  • 2 * crostini’s
  • Pindamix, zoute koekjes en vers fruit
  • 1 * bakje frites met mayonaise
01.00 uur • Einde feestavond

Verzorgd feestavond arrangement luxe       38,- p.p.

20.30 uur • Ontvangst met feestelijk welkomstdrankje
  • Gehele avond onbeperkt borrelen (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

  • 2 * gesorteerd koud hapje
  • 1 * Amsterdamse bitterballen
  • 1 * gemengd bittergarnituur
  • 1 * koud hapje
  • 1 * mini clubsandwich
  •  ca. 22.30 uur twee stokjes kipsaté met garnituur 

kroepoek, stokbrood en kruidenboter
  • Olijven, zoute koekjes
01.00 uur • Einde feestavond
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Feestavond
Om zelf uw feest samen te stellen (of als extra bij de feestavond):  

Koffie met wat lekkers
2 maal koffie met gesorteerd gebak of petit-fours     6,50 p.p.

2 maal koffie met cake       5,- p.p.

2 maal koffie met banket allerhande     5,- p.p.

2 maal koffie met Belgische bonbons     5,-  p.p.

Bruidstaart       5,50  p.p.

(Fris)dranken
Prosecco / Cava (Spaanse champagne)    4,50 per glas

Champagne Piper Heidsieck     7,50 per glas

Kir Royal      4,75 per glas

Drankjes per uur ca.        6,50 p.p.

Bij de borrel
Koude hapjes (b.v. gevuld ei, wrap, kaasblokje, roggesnack)     1,30 per stuk

Warme hapjes (bitterbal, kipnugget, bami/nasibal etc.)      1,- per stuk

Luxe hapjes (stokbroodjes belegd met zalm, filet Americain, etc.)    1,50 per stuk

Mini club-sandwich      2,25 per stuk

Pindamix en zoute koekjes      1,25 p.p.

Olijven        0,75 p.p.

Luxe noten        1,75 p.p.

2 stokjes varkenshaas- of kipsaté met stokbrood      6,75 p.p.

Broodjes
Kadet belegd, diverse soorten     2,75 per stuk

Pistolet ham, kaas of brie      4,25 per stuk

Stokbroodje gezond       4,75 per stuk

Club Sandwich       6,50 per stuk

Van alles wat
Soep naar keuze       3,75 per stuk

Consumptiemunt       3,- per stuk

Kurkengeld/afwaskosten (bij levering van eigen produkten)    1,- per glas/bordje

(Sourcy) Tafelwater       4,-  per fles

Voor andere suggesties of ideeën staan wij altijd open!
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Diverse Arrangementen
Buffet Arrangement Boerenbont (15.30 - 20.00 uur)   59,-  p.p.

• 2x koffie of thee met gesorteerd gebak
• Drankjes, frisdrankjes naar wens (m.u.v. buitenl. gedist.)
• Pindamix, zoute koekjes
• 1x Amsterdamse bitterbal
• 1x Warm gesorteerd hapje
• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Zalmsalade
• Eiersalade
• Gevarieerde borrelplank
• Rauwkostsalade
• Rauwe ham met meloen
• Gerookte zalmfilet
• Varkenshaas saté
• Kip in champignonroomsaus
• Witte rijst
• Nasi met kip
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Buffet Arrangement Delftsblauw (17.00 - 21.00 uur)   53,-  p.p.

• Glas Prosecco
• Drankjes, frisdrankjes naar wens (m.u.v. buitenl. gedist.)
• Zoute koekjes, olijven
• 1x Amsterdamse bitterbal
• 1x Warm gesorteerd hapje
• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Kip-kerriesalade
• Waldorfsalade
• Pastasalade met tonijn
• Rauwkostsalade
• Gevarieerde borrelplank
• Kip in stroganoffsaus
• Varkenshaas saté
• Witte rijst
• Gegrilde groenten
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt 
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Suggestie: 
Begin het arrangement varend 

(2 uur) 490,-



Buffetten
Buffet Akersloot      39,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Zalmsalade
• Pastasalade
• Eiersalade
• Gevarieerde borrelplank
• Gerookte makreel
• Gerookte zalmfilet
• Vitello tonato
• Salade niçoise
• Rauwkostsalade
• Varkenshaas saté
• Runderstoofpotje
• Scharrelpot van kip
• Witte rijst
• Gegrilde groenten
• IJstaart
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Buffet Alkmaar      35,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Zalmsalade
• Tonijnsalade
• Ham-preisalade
• Zoute haring
• Kaasplankje
• Rauwe ham met meloen
• Rauwkostsalade
• Varkenshaas saté
• Lasagne met groenten
• Scharrelpot van kip
• Rijst met groenten
• Gegrilde aardappeltjes
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt
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Buffetten
Buffet Gelukkig Gezond  33,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Pastasalade 
• Fetasalade 
• Boerensalade 
• Tonijnsalade
• Schaal knabbelgroenten met humus en guacomole
• Carpaccio met oude kaas en pijnboompitten
• Wraps divers gevuld
• Vers fruit salade
• Gegrilde groenten
• Wilde rijst
• Kip in curry kokossaus
• Gegrilde zalm met groenten
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt 

Buffet De Zaan  32,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Zalmsalade
• Kipsalade
• Salade met feta
• Ham-preisalade
• Carpaccio met pesto en oude kaas
• Kaasplankje
• Rauwkostsalade
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Kip in Stroganoffsaus
• Witte rijst
• Frites
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Buffet Holland  29,-  p.p.

• Zuurkool stamppot
• Boerenkool of andijviestamppot
• Hete Bliksem
• Hutspot
• Rookworst
• Bal gehakt
• Rauwkostsalade
• Jus en uitgebakken spekjes
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt
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Buffetten
Buffet De Woude 29,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Waldorf salade
• Salade Caprese
• Rauwe ham met meloen
• Rauwkostsalade
• Kipsaté
• Gehaktballetjes in zoet zure saus
• Rijst met groenten
• Frites
• Dessertverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt 

Buffet Italië 28,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en pesto
• Pastasalade met tonijn
• Salade Caprese
• Pastasalade met rucola en zongedroogde tomaat
• Rauwe ham met meloen
• Lasagne
• Kip in Toscaanse saus
• Italiaanse gehaktballetjes
• Rijst Basilicata
• Tiramisu
• Kopje koffie, thee met chocolaatjes en pepermunt

Buffet Bali 20,-  p.p.

• Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
• Rundvleessalade
• Kipkerriesalade
• Rauwkostsalade
• Kipsaté
• Frites
• Nasi
• Verse atjar
• Kroepoek
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Lunch-buffet
Italiaans lunchbuffet:     25,- p.p.

 • Glas Prosecco
 •  Kopje Toscaanse tomatensoep met foccacia,  

kruidenboter en tapenade
 • Ceasarsalade
 • Rauwe ham met meloen
 • Salade caprese 
 • Pastasalade
 • Italiaanse borrelplank
 • Kaassoorten en vleeswaren
 • Luxe gesorteerde broodjes 
 • Koffie, thee, melk en karnemelk

Uitbreiding van uw buffet of diner, is mogelijk met:

Vooraf: • Kopje soep   3,75 p.p.

  • Ham met meloen   5,- p.p.

  • Carpaccio   6,50 p.p.

  • Hollandse garnalencocktail   8,50 p.p.

  • Amuse   3,- p.p.

Extra buffetgerechten: • Gerookte rode zalm   3,- p.p.

  • Haring   2,25 p.p.

  • Extra salade   2,- p.p.

  • Vers fruitsalade   2,- p.p.

Dessert: • Bruidsijstaart i.p.v. dessertverrassing   6,- p.p.

  • Dessertbuffet i.p.v. dessertverrassing   7,50 p.p. 

Kindermenu      7,50 p.p.

• Diverse soorten brood en kruidenboter en tapenade
•  Frites met kroket, frikandel, kaassoufflé, kipnuggets 

of poffertjes met poedersuiker
• Vers fruit
• Kinderijsje
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Brunch-buffetten
Brunch De Tureluur     29,-  p.p.

• Glas Prosecco
• Fijne patésoorten
• Ardenner ham met meloen
• Kaasplankje
• Kaas: belegen en oud
• Luxe vleeswaren
• Gerookte zalm
• Quiche
• Makreel
• Mini petit fours 
• Mini slagroomsoesjes 
• Wit en bruin brood
• Tulband
• Mini luxe bolletjes
• Mini croissants
• Jam en hagelslag
• Melk en karnemelk
• Koffie en thee
• Jus d’orange

Van de Bakker
Broodmaaltijd met kopje soep en een kroket  19,-  p.p.

De broodmaaltijd bestaat uit: diverse soorten brood,  
tulband, tomaat en komkommer, vleeswaren en kaas,  
koffie, thee, melk of karnemelk 

Broodbuffet met een kopje soep,  
rundvleessalade, zalmsalade en handfruit   23,-  p.p.

Het broodbuffet bestaat uit: diverse soorten brood, tulband, 
tomaat en komkommer, vleeswaren en kaas, koffie, thee, 
melk of karnemelk. U kun het broodbuffet uitbreiden met:
kroket 2.-  en/of saucijzenbroodje 2.50

Broodjestafel      19,-  p.p.

Kopje soep, diverse soorten broodjes,  
lekker en gevarieerd belegd & smakelijke clubsandwiches.
Hierbij wordt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange geserveerd.

Brunch De Scholekster     29,-  p.p.

• Groentebouillon
• Zalmsalade
• Rundvleessalade
• Gekookte eieren
• Kaas: belegen en oud
• Luxe vleeswaren
• Gerookte forel
• Carpaccio
• Vers Fruit
• Chocolade croissantjes
• Pain de Suisse
• Wit en bruin brood
• Tulband
• Mini luxe bolletjes
• Mini croissants
• Jam en hagelslag
• Melk en karnemelk
• Koffie en thee
• Jus d’orange
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Kuier Diner 

Verjaardags arrangement

10

Tijdens een “Kuier Diner” worden uw gasten verrast met diverse speciale kleine  
gerechtjes. Deze gerechtjes worden in meerdere gangen en op verschillende wijze,  
aan uw gasten gepresenteerd.  

Kuier Diner (18.00 - 22.00 uur)  35,- p.p.

• Ontvangst met glas Prosecco
• Shooter gevuld met kreeftenstaartjes
• Kipreepjes in romige champignonsaus met rijst
• Vitello tonato 
• Soepje van het seizoen
• Frisse salade
• Haas sateetje met kroepoek
• Klein dessert-duo
• Koffie met iets lekkers

Dit Kuier Diner inclusief drankjes en frisdrankjes naar wens 53,- p.p.

(m.u.v. buitenl. gedist.)

“Koppie doen” Arrangement (15.00 - 18.00 uur) 25,- p.p.

• 2x koffie of thee met gesorteerd gebak
• Drankjes, frisdrankjes naar wens (m.u.v. buitenl. gedist.)
• Pindamix, zoute koekjes op tafel
• Amsterdamse bitterbal
• Koud gesorteerd hapje
• Als afsluiting, kopje soep met stokbrood en kruidenboter

“Receptie” Arrangement (1,5 uur) 12,50 p.p.

• Drankjes, frisdrankjes naar wens (m.u.v. buitenl. gedist.)
• Pindamix en zoute koekjes op tafel 
• Er wordt 2 maal een warm hapje en 1 maal een koud hapje geserveerd. 



Diner ”De Stierop” 30,50 p.p.

• Stokbrood, kruidenboter en tapenade
• Soep naar keuze
• Varkenshaas met peper- en Stroganoffsaus (apart geserveerd)
• IJs met slagroom en warme chocoladesaus
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Diner ”De Dodde” 33,50 p.p. 
• Stokbrood, kruidenboter en tapenade
• Soep naar keuze
• Kalfsoester met champignon- en Stroganoffsaus (apart geserveerd)
• IJsverrassing
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Diner ”De lange Meer” 34,50 p.p. 
• Stokbrood, kruidenboter en tapenade
• Soep naar keuze
• Zalmmoot met citroenbotersaus (apart geserveerd)
• Bavaroisverrassing met slagroom
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Diner ”Het Saskerlei” 35,50 p.p.

• Stokbrood, kruidenboter en tapenade
• Soep naar keuze
• Tournedos met Stroganoff- en pepersaus (apart geserveerd)
• IJstaart
• Kopje koffie of thee met chocolaatjes en pepermunt

Bovenstaande diners worden geserveerd met diverse aardappelgerechten 
en diverse soorten warme en koude groenten van het seizoen. 
Om voedselverspilling te voorkomen wordt dit naar wens aangevuld.

Voor de soep kunt u per gezelschap een keuze van 2 soorten  
maken, uit: Groenten / Kippen / Tomaten / Heldere Bouillon 
Champignon / Lente Uien / Asperge / Mosterd / Franse Uien
 
De keuze die u maakt voor het diner is voor al uw gasten 
hetzelfde op deze dag.

Diners
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Rondvaartsche pen

Gezellig genieten

Wie zijn of haar vrienden, familieleden of klanten wil trakteren op een 
verrassend uitje, kan de genodigden meenemen op Partyschip Claes Horn 
of Salonboot De Nesch. Bijna alle arrangementen zijn ook aan boord mogelijk.

Partyschip Claes Horn is een schip met een salon voor 100 personen met een  
open zitgedeelte achter de salon en een dakterras dat plaats biedt aan 80 personen.  
Er zijn toiletten aan boord en ons schip is aangepast voor minder valide gasten.

Salonboot De Nesch is een klassiek schip uit 1913 dat na een grondige 
restauratie in 2005 opnieuw in de vaart is genomen. Een van de kenmerken van  
de salonboot is het hoge dak, hier komt ook de bijnaam notarisboot vandaan.  
Vooral in Friesland, waar meer water dan weg is, deed de salonboot dienst als  
chique vervoermiddel. Een notaris die naar de landerijen ging, kon gewoon zijn  
hoed ophouden dankzij het hoge dak. De Nesch biedt plaats aan maximaal 50 gasten. 
Tevens is er een toilet aan boord.

Bijna alles wat ’t Hoorntje te bieden heeft is mogelijk aan boord.
Een vaartocht met onze schepen kunt u heel goed combineren met
een buffet, diner of lunch in een van onze zalen ‘t Achterom of Op Zolder.
Indien u specifieke wensen heeft, maakt u deze dan aan ons bekend,
dan komen we samen tot een passend arrangement.
 
In overleg wordt de te varen route bepaald, bijvoorbeeld via Spijkerboor
naar De Woude, de Kaasmarkt of naar de Zaanse Schans. Passagieren op  
de Zaanse Schans minimaal één uur. Vertrektijden van de boot zijn  
naar wens in te vullen. 

Allergenen en diëten
In onze keuken worden zaden, noten, melkproducten en vele andere allergenen verwerkt.  
Als u aan ons doorgeeft of een van de gasten een dieet of allergie heeft, dan zullen wij hier r 
ekening mee houden. Ondanks dat er in onze keuken zorgvuldig wordt gewerkt is het altijd 
mogelijk dat er nog sporen van allergenen aanwezig zijn. ’t Hoorntje houdt rekening met  
mens, milieu en maatschappij en werkt aan een duurzame toekomst.
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Rondvaartsche pen
Ja-woord aan boord

Uw bruiloft tot in de puntjes verzorgd op een originele locatie. 
Het Ja-woord aan boord van Partyschip Claes Horn of Salonboot de Nesch, 
in een romantische omgeving met water, zon en wind.  
Omringd door alle mensen die u lief zijn.

Maak uw dag compleet met een spetterend feest in een van onze sfeervolle  
partyzalen. Verder zit ons team boordevol ideeën voor muziek, vervoer, 
styling, bedankjes, bruidstaarten en andere feestelijke suggesties.

De kosten:
Men kan “De Claes Horn” en “De Nesch“ huren voor minimaal 2 uur,
uitsluitend in combinatie met een arrangement.

Eerste 2 uur     490,- 
Derde uur en langer per uur   150,-
Toeslag aanmeren Zaanse Schans    40,- 

Bij voorvaar- en wachttijden langer dan een kwartier worden er kosten in 
rekening gebracht van 150,00 per uur. Speciaal voor autobussen bestaat 
de mogelijkheid om de opstapplaats af te spreken bij de laad- en loswal 
bij het pontje van Akersloot (tegen voorvaarkosten). 

Verse bloemen aan boord? Vraag naar de mogelijkheden.

Bijna alle aangeboden arrangementen
 kunnen ook aan boord verzorgd worden.
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Vaar Arrangement 

Voorbeeld vaarroutes

Alkmaars of Zaans varen (inclusief vaartocht met De Nesch)   34,50 p.p.

Gasten worden opgehaald in Alkmaar bij de Accijnstoren en  
hier ook weer naar teruggebracht. Of de gasten worden opgehaald  
langs de Zaan, bij de Zaanbocht en hier dan ook weer naar teruggebracht.

• 2 maal koffie, thee met gesorteerd gebak
• 3 maal consumptie (bier, fris, wijn)
• Pindamix en zoute koekjes
• Gesorteerd hapje tijdens de borrel
• Vaartijd met de gasten aan boord is 2 uur
• Arrangement vanaf 30 gasten
• Er wordt gevaren met salonboot de Nesch

Akersloots varen (inclusief vaartocht met De Nesch)   29,50 p.p.

Dit is het zelfde arrangement als Alkmaars of Zaans varen, 
echter u stapt op bij ‘t Hoorntje en komt hier ook weer terug.

Rondvaart van 2 uur:
Vaartocht over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer,   
langs het eiland De Woude en weer terug naar Akersloot. 
Rondvaart van 3 uur:
Vaartocht over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer,  
langs het eiland De Woude, Spijkerboor en weer terug naar Akersloot. 
Rondvaart van 3,5 uur:
Naar Alkmaar varen, aanmeren bij de Accijnstoren.
Gasten kunnen een 1 uur durende stadswandeling in Alkmaar maken  
en komen weer aan boord voor de 5 kwartier durende terugtocht.
Rondvaart van 4 uur:
1,5 uur varen over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, naar de Zaanse Schans,  
hier gelegenheid om 1 uur te passagieren.
Terugvaart langs dezelfde route, deze duurt wederom 1,5 uur. 
Rondvaart van 5 uur:
1,5 uur varen over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, naar de Zaanse Schans,  
alwaar gelegenheid  om 1 uur te passagieren.
Terugvaart langs dezelfde route, uitgebreid met een vaart langs Spijkerboor,
deze terugvaart duurt 2,5 uur.

Bijna alle aangeboden arrangementen kunnen ook aan boord verzorgd worden.
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Rondvaarten 2018
Tijdens de zomermaanden worden er ”Opstap” rondvaarten georganiseerd op  
onze rondvaartboot ’Claes Horn’: U kunt dan vanaf één persoon meevaren.  
De kans bestaat dat u bij onbekende passagiers aan tafel geplaatst wordt,  
dit leidt vaak tot gezellige en onverwachte ontmoetingen.

Rondvaart Zaanse Schans:

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag

Zondag 29 juli

Zondag 12 augustus

14.00 – 15.30 Afvaart met 2 maal koffie, thee met gebak
15.30 – 16.30 Passagieren op de Zaanse Schans
16.30 – 18.00 Terugvaart naar ‘t Hoorntje.
Volwassenen 20,- Kinderen t/m 11 jaar 15,-

Afvaart ‘t Hoorntje, Kerklaan 20, 1921 BL Akersloot.
Om teleurstelling te voorkomen is reserveren gewenst.
Tel 0251-312120.

Afvaart onder voorbehoud van minimaal 25 personen.
Gelieve meegebrachte consumpties niet aan boord nuttigen.

Alvast voor in uw agenda voor 2019!

Maandag 22 april Paasrondvaart met brunch
11.00 – 12.30 rondvaart met 2 maal koffie, thee met gebak
12.30 – 14.00 Paasbrunch in ’t Hoorntje
Volwassenen 31,- kinderen t/m 11 jaar 26,-
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Eiland de Nes

Eiland 
de Pannekoek

 Water
 Fietsroute
    ❋  Bezienswaardigheid

Vaarroutes
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Oud-Hollandsche Spellen
Een vrolijk gebeuren, succes verzekerd en ‘t is voor jong én oud! Wij zorgen voor een middag 
of avond vol vermaak, uitsluitend in combinatie met een van onze arrangementen.

De spellen:

De spellen worden begeleid en wij stellen 3 kleine prijsjes beschikbaar.  
De kosten van deze spellen-middag of -avond zijn 5,- p.p.

’t Hoorntje heeft, naast feesten en partijen op maat, ook zijn aandeel in tal van  
andere leuke zaken. Natuurlijk beginnen we met de ligging van ’t Hoorntje. 

Gelegen aan het Alkmaardermeer, een prachtige uitvalbasis voor de watersport.  
Er wordt in de zomer dan ook volop gezeild, gesurft en gewaterskied.  
Voor de wandelliefhebbers is ’t Hoorntje een gezellig opsteekpunt om even te  
pauzeren tijdens de etappe van het “Noord Hollandpad” die langs ’t Hoorntje voert.  
Een wandelroute die gaat van Texel naar Huizen en is opgedeeld in 13 etappes.  
Ook voert de “Pontjes route” langs ’t Hoorntje. Een mooie fietsroute die langs het Uitgeester-  
en Alkmaardermeer gaat en u meeneemt over de pontjes die rondom  
het meer gelegen zijn. Een kopje koffie is er altijd als u even wilt pauzeren.  
Bent u in het bezit van een elektrische fiets, dan kunt u deze bij ons opladen.

In juni vindt het korenfestival plaats op het Wilhelminaplein, hier zingen tal van koren  
uit de omgeving diverse nummers uit het repertoire. Garantie voor een gezellige middag  
voor een breed publiek.

Daarnaast is er elk jaar het eerste weekend van augustus de beroemde Akersloter Kermis.  
Op de zaterdag van deze gezellige kermis is er een groot spektakel met oldtimer tractoren.  
Verder wordt er al jaren een touwtrektoernooi georganiseerd door ’t Hoorntje.

Elke laatste vrijdag van de maand is er “De Vrijdagmiddagborrel” in ’t Voorom.  
De ene keer met een thema en de andere keer met een mooi stukje live muziek.  
Voor informatie over de evenementen bezoekt u de website www.hoorntje.nl,  
www.voorom.nl of facebook. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken
op 0251-312120.

• Schuif de munt
• Gaten biljart
• Doe de deur dicht
• Hamertjesspel
• Kat & muis spel
• Railspel
• Schuiftafel
• Tafelkegelspel

• Spiegelschrijven
• Ringwerpspel
• Toptafel
• Trou Madam
• Spiraal
• Sjoelen om ‘n hoekje
• Drie op een rij
• Tonspel

• Mannetjesspel
• Dopspel
• Haasje Repje
• Labyrinth
• Vang de Stier
• Wiebelbak
• Discusspel
• Rattefalle

• Kazenspel
• Speedboot race
• Balance
• Wielrolspel
• Sjoelen
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Zakelijke Zalen
’t Hoorntje biedt u zaal ’t Achterom en zaal Op Zolder 
voor uw zakelijke bijeenkomsten.

Zaalhuur per dagdeel 75,- 
Tijden dagdelen:
Van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Koffie, thee, koekjes, snoepjes, tafelwater, per dagdeel 7,50 p.p.

Flip-over inclusief papier en stiften 15,- 
Projectie scherm  15,- 
Beamer met projectiescherm  50,- 
Draadloze microfoon 10,- 

8-uurs vergader-arrangement 25,- p.p.

 (exclusief zaalhuur)
• Van 9.00 tot 17.00 uur
• Minimaal 10 personen
• Koffie, thee, tafelwater onbeperkt gehele dag
• Koekjes, snoepjes, pepermuntjes gehele dag
•   Plateservice lunch voor alle gasten hetzelfde 

Keuze uit: kippendij met frites, saté met stokbrood, uitsmijter,  
shoarma, clubsandwich, kopje soep met belegde broodjes.  
Hierbij melk, karnemelk, jus d’orange en water.

• ‘s Middags wordt eenmaal ‘n frisdrankje geserveerd.
 Natuurlijk kunnen wij ons aanpassen aan uw wensen.

Catering
De organisatie van uw feest uit handen geven? Wij staan u graag terzijde.
Een feestelijk glas Prosecco, een amuse of misschien wel een schitterende 
bruidstaart op locatie... Uw feest, naar uw wensen, volledig aangekleed,  
met of zonder bediening. Van gebaksvorkje, tafel linnen, verse bloemen  
tot en met een volledig buffet, alles, nou ja bijna alles is mogelijk.  
Ook kunnen wij hapjes en salades op bestelling leveren.  

Informeert u eens naar onze mogelijkheden.  
Wij maken graag samen met u een passende offerte.
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Afrit 11

Hotel
Akersloot

Afrit 11

Hotel
Akersloot

Routebeschrijving: Vanuit  Alkmaar en Haarlem (A9) rijdt u via dezelfde route  
Akersloot binnen: Ga op de A9 bij afrit 11/ Akersloot van de snelweg af. 
Bij de rotonde de borden ‘t Hoorntje’ volgen. Als u in Akersloot bent, bij de tweede 
rotonde rechtsaf. Bij de T-splitsing gaat u linksaf. Bij het Wilhelminaplein (aan uw 
rechterhand), gaat u rechtsaf, u rijdt dan recht op ’t Hoorntje af. Parkeren is gratis op 
en rond het Wilhelminaplein of 200 mtr meer naar rechts bij oeverpark “De Horne”.

‘t Hoorntje is gevestigd in een boerderij met leilinden. Aan de voorkant is de ingang 
van bar ’t Voorom. Als u aan de achterkant van de boerderij komt en u gaat naar rechts, 
be vinden zich daar Zaal ’t Achterom en Zaal Op Zolder. 

Richting het water, de ophaalbrug over, bevinden zich de jachthaven en het recrea-
tiepark, beiden onderdeel van ’t Hoorntje. In de jachthaven, aan de buitenste  steiger, 
bevindt zich de vaste ligplaats van Partyschip Claes Horn en Salonboot De Nesch.

Locatie
Kerklaan 20
1921 BL Akersloot
Tel. (0251) 312 120
info@hoorntje.nl
www.hoorntje.nl
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Een stukje geschiedenis: Kerklaan 20, een mooie boerderij midden in het 
dorp Akersloot met als extra… gelegen aan het Alkmaardermeer.

In de jaren ‘70 kwamen op deze mooie plek een paar toeristen met tourcaravans af. 
Dit was het begin van het “kamperen bij de boer” genieten van het boeren-leven en 
toch vakantie. Voor gasten met kinderen een ideale combinatie.  
Ook hadden in de sloot een aantal kleine boten een ligplaats.  
Siem en Sien Sander bouwden voor deze gasten een toiletgebouw.

De hoofdbron van inkomsten vormde toen nog het boerenbedrijf, er waren  
echter al plannen om het recreatieve deel uit te breiden. Deze plannen kwamen in  
een stroomversnelling toen Siem werd gegrepen door een stier en zwaar-gewond  
in het ziekenhuis belandde. Het boerenbedrijf kon hij toen niet meer uitoefenen  
en de plannen om uit te breiden werden concreet. Tekeningen, vergunningen,  
financieringen werden gemaakt, aangevraagd, rondgemaakt.

In 1976 zeggen Siem en Sien Sander het boerenbedrijf vaarwel en maken een stuk 
land aan het Alkmaardermeer rijp voor stacaravans. Om de gasten in de caravans 
gelegenheid tot recreëren op het water te geven, komt er ook een  
jachthaven bij. Hierbij mocht een kantine niet ontbreken en deze werd  
gemaakt in de boerderij op de plaats waar voorheen de koeien loeiden.

Het geheel werd  ’t Hoorntje gedoopt en de kantine kreeg als naam ’t Achterom  
en wel omdat de ingang achterom was. In de loop der jaren kwam ’t Achterom  
steeds meer in trek om feesten en bruiloften te vieren en ook de dorpsjeugd  
wist het gezellige café te vinden. De kantinefunctie verdween steeds meer  
naar de achtergrond.

Na tien jaar, in 1986 kwamen zoon Jan en zijn vrouw Jetty in het bedrijf.  
In de jaren ‘90 is het geheel overgenomen door Jan en Jetty.

’t Hoorntje anno nu is het resultaat van vele verbouwingen en bestaat inmiddels uit: 
Zaal ’t Achterom, zaal Op Zolder, Partyschip Claes Horn, salonboot De Nesch,  
bar ’t Voorom, jachthaven en camping met stacaravans. 

Sinds mei 2012 wappert de Blauwe Vlag hoog in de mast bij de vernieuwde en stuk 
groter geworden jachthaven, waar ook een tweede badhuis bij is gekomen.

    Wij ontvangen u graag als gast!
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De Vloot:

•  Salonboot De Nesch biedt plaats aan 
maximaal 50 gasten.

•  Partyschip Claes Horn biedt plaats aan 
maximaal 100 gasten.

•  Aan boord van beide schepen kunt u  
koffie met gebak, drankjes en  
frisdranken gebruiken.

•  Koud-warm buffetten: 
Aan boord van De Nesch tot 30 gasten.

•  Koud-warm buffetten: 
Aan boord van Claes Horn tot 80 gasten.

Tel. 0251 - 31 21 20 



Hèt adres voor:
• Rondvaarten

•  Sportieve/culturele arrangementen

• Oud-Hollandse spellen

• Koude & warme buffetten

• Diners

• Feestavonden

• Catering

Kerklaan 20
1921 BL Akersloot
Tel. (0251) 31 21 20
Fax (0251) 31 07 97
info@hoorntje.nl
www.hoorntje.nl


