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HET MUITHUIS 
WORKSHOPS 

 

OVER 

Onze workshop vindt plaats op het terrein van het Muithuis. Heeft u ook altijd al willen weten hoe 

een valkenier zijn vogels traint en hoe het is om zelf zo’n prachtige vogel te vliegen? Onder het genot 

van een kop koffie of thee geeft de valkenier uitleg over de beginselen van de valkerij. Ook krijgt u 

een rondleiding en kunt u met eigen ogen zien hoe een valkenier voor zijn vogels zorgt. 

Na deze uitleg ga je met valkenier op pad en begint de wandeling met een vogel op de handschoen. 

Tijdens de wandeling die volgt mag zelf jouw favoriete roofvogel op de hand nemen en krijg je de 

kans om een band met de vogel te vormen. Je kunt zo zelf ervaren hoe het voelt om een roofvogel op 

je hand te hebben.  

Na de pauze, waarin je met koffie, thee en een stuk gebak bij kunt komen van de wandeling, ga je 

weer actief aan de slag met de roofvogels. Tijdens de interactieve show krijg je verschillende vogels 

op de hand en kun je de snelheid, kracht en wendbaarheid van onze toppers zelf ervaren. 

 

MOGELIJKHEDEN 

Valkerijworkshop:  Workshop op vaste datums (zie muithuis.nl/workshops) met open 

 inschrijving. Ervaar de valkerij in een kleine groep van maximaal 12 personen

 en kom in aanraking met een diverse groep roofvogels.  

 

 Nieuw: gastdeelname. Wil je partner alles zien en horen wat jij als deelnemer

 meemaakt, maar dan wel van een afstandje? Doe dan tegen gereduceerd

 tarief mee als gast. Max 1 gastdeelnemer per actieve deelnemer. 

Groepsworkshop:  Op zoek naar een leuk bedrijfsuitje of een gezellige dag met vrienden of

   familie? Dan is deze groepsworkshop, waaraan alleen jullie deelnemen, de

   perfecte optie. 

Privéworkshop:  Wil jij onze roofvogels maximaal ervaren en al je brandende vragen op onze

   valkeniers afvuren? Deze exclusieve workshop is daarvoor de uitgelezen kans. 
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PRIJZEN 

*Iedere deelnemer mag maximaal 1 persoon als gastdeelnemer meenemen. Als gastdeelnemer maak je de 

gehele workshop mee, maar krijg je geen vogel op de hand.  

 

DOELGROEP 

Aantal personen: 1 – 15 

Leeftijd: 12 – 99+ * 

* Vanwege de wandeling minder geschikt voor mensen die niet goed te been zijn 

 

OVER ONS 

Het Muithuis is de evenemententak van Dutch Hunting Falcons; sinds 1993 een volwaardig 

valkeniersbedrijf dat zich o.a. specialiseert in het verzorgen van roofvogeldemonstraties en 

workshops op maat. Onze valkeniers en vogels zijn professionals die hun sporen in de wereld van de 

beroepsvalkerij reeds verdient hebben.  

 

 

 

 

 

 

Valkerijworkshop 
13:00 – 17:00 
Vaste datums en tijden 

4 uur €70,00 p.p. (deelnemer) 
€35,00 p.p. (Gastdeelnemer*) 
 

 
Groepsworkshop 
Tussen 09:00 en 17:00 
Datum/tijd zelf te bepalen 

 
4 uur 

 
<6 t/m 10 personen: €75,00 p.p. 
11 t/m 15 personen: €70,00 p.p. 
 

 
Privéworkshop 
Tussen 09:00 en 17:00 
Datum/tijd zelf te bepalen 

 

 
2.5 uur 

 
1 of 2 personen: €275,00 totaal 
3 t/m 5 personen: €395,00 totaal 


