OP LOCATIE
Heeft u zelf een mooi of ideale groepsaccomocatie? Wij kunnen ook activiteiten op uw
locatie regelen! Wij verzorgen het hele programma dan op uw locatie. We rekenen 1€ per
gereden kilometer. In deze brochure vind u meer informatie per activiteit.
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WIE IS DE MOL OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

WIE IS DE MOL OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 19,95
€1
Ca. 3 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Niets is wat het lijkt!
Is uw collega ineens zo onhandig of lijkt dat maar zo? Ontdek aan de hand van denk- en doe activiteiten wie in
jullie team de grootste saboteur is. Lukt het jullie de mol te ontdekken? Ga in teams tegen elkaar de strijd aan
om de saboteurs binnen de groep te ontmaskeren. Een spannend, leuk, interactief maar vooral hilarisch
spelprogramma inclusief begeleider(s) en een ‘winnende’ snack aan het einde van het spel.
Dit is een spel waarbij in teams diverse missies (opdrachten) uitgevoerd worden. Het team dat de missies het
beste volbrengt, wint! In ieder team zit een Mol (c.q. spion, saboteur). Wij zullen deze Mol benaderen voor
aanvang van het programma. Wij ontvangen van u de namen en contactgegevens van de deelnemers waarna
wij de teams samen zullen stellen zodat de groep niet op de hoogte is van de Mol. De Mol heeft namelijk als
opdracht niet ontmaskerd te worden, maar er wel voor te zorgen dat sommige missies niet goed worden
uitgevoerd. Dit kan de Mol doen door teamgenoten te misleiden, op andere ideeën te brengen, opdrachten
half, verkeerd of niet te volbrengen. Of door bijvoorbeeld attributen achter te houden. De deelnemers worden
verdeeld in twee teams (met een grote groep zullen dit 4 teams zijn). Ieder team zal goed moeten
samenwerken om de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Het spel bestaat uit 5 opdrachten. Bij iedere
opdracht kan het team bitterballen verdienen. Het aantal bitterballen dat ze met de opdrachten hebben
verdiend, krijgen ze aan het einde van het spel. Het team dat raadt wie de Mol in hun team is, wint de
verdiende bitterballen, anders wint de Mol deze.
Voorbeeld programma:
14.30 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
17.30 uur: Einde programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een actief programma dat zowel binnen als buiten wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per 2 teams wordt u door 1 spelbegeleider begeleid.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.

DE JONGENS TEGEN DE MEISJES OP LOCATIE
DE JONGENS TEGEN DE MEISJES OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
Prijs per persoon
Minimumprijs per groep
8 of meer
€ 14,95
€ 300
Kosten per gereden kilometer
€1
Duur:
Ca. 1,5 uur

Hilariteit ten top! “Let the Battle begin...”
De eeuwenoude strijd tussen mannen en vrouwen barst los bij GroepsuitjeLimburg! Wie is er nu de slimste, de
sterkste, het meest behendige en de snelste? Denkt u het antwoord daarop wel te weten, laat het dan maar
zien! In een paar zinderende spelrondes vol vreemde vragen en moeilijke uitdagingen wordt er bepaald wie er
het beste is. We verdelen de groep in 2 teams van ‘groot’ naar ‘klein’ en het enige wat u nodig heeft, is een
paar moedige tegenstanders van het andere geslacht, die natuurlijk ook overtuigd zijn van hun overmacht. Dit
is uw kans om eindelijk te bewijzen dat u al die tijd gelijk had. Zorg dat uw tegenstanders deze dag nooit zullen
vergeten. Geen uitvluchten, geen genade.
Voorbeeld programma:
19.00 uur: Aankomst, verzamelen, uitleg van het programma, start activiteit.
20.30 uur: Einde programma.

Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een actief programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per groep wordt u door 1 spelbegeleider begeleid.
Dit spel noemen wij ook wel ‘The Battle.’
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.

THE BATTLE OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 – 14
Kosten per gereden kilometer
Duur:

THE BATTLE OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 14,95
€1
Ca. 1,5 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Hilariteit ten top! “Let the Battle begin...”
De eeuwenoude strijd tussen mannen en vrouwen barst los bij GroepsuitjeLimburg! Wie is er nu de slimste, de
sterkste, het meest behendige en de snelste? Denkt u het antwoord daarop wel te weten, laat het dan maar
zien! In een paar zinderende spelrondes vol vreemde vragen en moeilijke uitdagingen wordt er bepaald wie er
het beste is. We verdelen de groep in 2 teams van ‘groot’ naar ‘klein’ en het enige wat u nodig heeft, is een
paar moedige tegenstanders van het andere geslacht, die natuurlijk ook overtuigd zijn van hun overmacht. Dit
is uw kans om eindelijk te bewijzen dat u al die tijd gelijk had. Zorg dat uw tegenstanders deze dag nooit zullen
vergeten. Geen uitvluchten, geen genade.

Voorbeeld programma:
19.00 uur: Aankomst, verzamelen, uitleg van het programma, start activiteit.
20.30 uur: Einde programma.

Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een actief programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per groep wordt u door 1 spelbegeleider begeleid.
Dit spel noemen wij ook wel ‘De Jongens Tegen De Meisjes.’
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.

IK HOU VAN HOLLAND OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 – 14
Kosten per gereden kilometer
Duur:

IK HOU VAN HOLLAND OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 11,95
€1
Ca. 3 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Het wordt lachen met Linda en haar crew!
Weet u alles over ons kleine landje, haar inwoners en gewoonten? Tijdens deze hilarische quiz worden twee
teams flink aan de tand gevoeld over hun kennis op het gebied van Nederlandse films, televisie, muziek,
actualiteiten, sport, taal en Hollandse weetjes. Zing, lach, haal mooie herinneringen op en hoor tegelijkertijd
leuke feiten over ons eigen land! Dit alles gebeurt onder leiding van Linda en haar persoonlijke assistent. Niet
alleen weten zij het geheel in goede banen te leiden, ook zorgen zij voor een humoristische noot tijdens deze
feestelijke middag of avond. Een mooi spel voor bedrijfsuitjes of familiedagen. En wees niet bang, we zorgen
ervoor dat iedereen aan de beurt komt. Ook grotere groepen zijn dus van harte welkom. Ook leuk, door het
invullen van een vragenlijst kunnen wij een programma op maat maken met vragen en weetjes over uw bedrijf
of familie.
Speluitleg:
Bij aankomst wordt jullie groep verdeeld in 2 teams (team oranje en team rood-wit-blauw) en wordt er per
team 1 teamcaptain aangewezen door onze spelbegeleiders en worden per team de eerste 3 panelleden
gekozen. Nadat de teams samengesteld zijn, vervolgen we ons naar de ruimte van de activiteit waarbij de 2
teams plaatsnemen in het publiek (het ene team zit rechts en het tweede team zit links). De 2 teamcaptains
nemen vooraan plaats op de aangewezen tribunes (deze zijn voorzien van een bel/toeter) en de gekozen
panelleden nemen plaats naast de teamcaptains. Na een daverende intro en een applaus van het publiek,
worden jullie verwelkomd door onze enthousiaste presentator! Hij/zij stelt zich aan jullie groep voor en vraagt
per teamcaptain of hij/zij zich wil voorstellen evenals de gekozen panelleden. De presentator vertelt dat het
winnende team naar huis gaat met een enorme prijs! Laat het spel maar beginnen!
Voorbeeld programma:
14.00uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
16.00 uur: Einde programma.

Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een hilarisch programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor (niet)actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per groep wordt u door 2 spelbegeleiders begeleid.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.

MINUTE TO WIN IT OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

MINUTE TO WIN IT OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 9,95
€1
Ca. 3 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Een teamspel met tijdsgebrek!
Oh, oh, oh… wat moeten er bizarre, vreemde en hilarische opdrachten uitgevoerd worden deze dag! En nog
erger… ook u komt aan de beurt om de punten te gaan verdienen voor uw team. Heerlijke onzin, verrassende
opdrachten en vooral veel pret. De minuten vliegen voorbij! Geen tijd voor serieuze gesprekken vandaag,
gewoon leuke spelletjes met een gezellige inslag. Een uitje waarbij vooral naar voren komt dat uw grote
broer eigenlijk een zeer handige vent is met ballonnen en uw tante toch veel meer kan doen met
pingpong balletjes dan u ooit had gedacht.
Speluitleg:
Jullie gaan 10 hilarische spellen spelen die elk 1 minuut duren. Onze spelbegeleider zal (aan de hand van beeld
en geluid) deze 10 spellen aan jullie uitleggen. Mochten er namelijk vragen zijn, dan kunnen jullie deze gerust
stellen. Zorg er altijd voor dat er 2 teams verzamelen bij 1 spel zodat elk spel gespeeld wordt door 2 teams. De
teams bestaan over het algemeen uit 2 personen maar kunnen afwijken in verband met grotere groepen. Onze
spelbegeleider zal de teams samenstellen voordat jullie met het programma beginnen. Nadat de teams
samengesteld zijn en bij de eerste ronde zijn verzameld, mogen jullie voordat jullie aan het spel beginnen,
gaan gokken of de tegenstander (of uw medespeler) de opdracht goed of fout gaat uitvoeren. Dit doen jullie
door middel van een petje op te zetten (ziet u het al voor u?). Elke opdracht mag 2 keer (1x door het ene team
en 1x door het andere team) gespeeld worden. Jullie krijgen maximaal 1 minuut de tijd hiervoor. Per goed
opgezet petje, verdient het team een punt. Per verkeerd opgezet petje, verliest het team een punt. Elk team
start met 10 punten. Het team dat het spel speelt krijgt ook 2 punten als de opdracht lukt. Nadat de opdracht 2
keer is gespeeld, zoeken jullie een andere tegenstander op bij een andere opdracht totdat jullie alle 10 de
opdrachten hebben gespeeld.
Opdracht 1: Appeltoren
Het is aan jullie de taak om binnen 1 minuut minimaal 5 appels op elkaar te stapelen zonder dat deze omvallen.
Opdracht 2: Gaan met die banaan
De speler krijgt een band om zijn heup bevestigd waaraan een banaan hangt aan een touwtje. De speler moet
er voor zorgen dat hij de banaan zodanig ‘zwiept’ zodat in totaal 2 sinaasappelen in het doel terecht komen.
Opdracht 3: Loopneus
Door enkel gebruik te maken van uw neus, is het de bedoeling dat u watjes van punt A naar punt B overbrengt
(de handen vanzelfsprekend op de rug). Maar wees gerust, u mag gebruik maken van wat vaseline!
Opdracht 4: Jojo effect
Met behulp van een jojo aan een touwtje aan de heup, is het de bedoeling dat u een drietal blikjes om probeert
te zwiepen. Pas op; u mag uw handen niet gebruiken!
Opdracht 5: Lampenkop
De speler wordt geblinddoekt en moet een lampenkap (verbonden met een touwtje aan een stok) op zijn/haar
hoofd proberen te zetten. Dit klinkt makkelijker dan dat het is!
Opdracht 6: Moertoren
Met behulp van een klein stokje, is het de bedoeling dat de speler 7 moeren op probeert te rapen en deze op
elkaar probeert te stapelen. Zodra er 7 moeren op elkaar gestapeld zijn, wint het team!
Opdracht 7: Rommelkont

De speler krijgt een doosje (met een aantal pingpongballetjes erin) om zijn onderrug bevestigd. Binnen een
minuut zal de speler zodanig moeten ‘dansen, bewegen en springen’ op de balletjes eruit te ‘wippen’.
Opdracht 8: Oude Kous
Op de tafel voor de speler ligt een kous met daarin een muntje. Het is aan de speler om binnen een minuut het
muntje eruit te halen maar er mag enkel maar 1 hand gebruikt worden!
Opdracht 9: Schot in de roos
De bedoeling bij deze opdracht klink simpel: de speler stopt een tennisracket tussen de knieën waarop een
knikker wordt geplaatst. Door enkel de knieën te bewegen, is het de bedoeling om de knikker in het middelste
vakje te laten eindigen.
Opdracht 10: Wet van Newton
Een minuut lang zal de speler ervoor moeten zorgen dat 3 ballonnen in de lucht blijven door continue er tegen
aan te tikken.
Voorbeeld programma:
14.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
16.00 uur: Einde programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een actieve programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per groep wordt u door 1 spelbegeleider begeleid.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.

KUNST MET KWASTEN OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

KUNST MET KWASTEN OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 9,95
€1
2 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Bent u een echte Picasso?
Bij GroepsuitjeLimburg kunt u zelfs zowel binnen in het stro als buiten tussen de melkkoeien met elkaar
een schilderij maken. Kunst met kwasten noemen we dit. Dit alles biedt veel plezier maar er kunnen ook
andere doelen worden gesteld zoals teambuilding of ontspanning. De activiteit is naar eigen invullen. U kunt in
uw eentje op pad gaan en een rustig plekje opzoeken. U kunt ook met een groep werken aan een schilderij.
Deze creatieve activiteit ‘Kunst met Kwasten’ is leuk als groepsuitje, teamuitje of uitje met het bedrijf en
geschikt voor bijna alle leeftijden.
Speluitleg:
Onze spelbegeleider zal jullie naar de specifieke ruimte begeleiden waar alle nodige materialen aanwezig zullen
zijn. U ontvangt kwasten, verf en een leeg 15 cm. x 15 cm. schilderij per persoon. Na een korte introductie tot
de materialen en mogelijkheden, gaan jullie (in groepsvorm of zelfstandig) aan de gang met een creatief
programma. Mocht het goed weer zijn, dan kunt u eventueel zelfs buiten een plekje zoeken.
Voorbeeldprogramma:
10.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
12.00 uur: Einde programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een rustige activiteit dat binnen of wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor niet-actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per groep wordt u door 1 spelbegeleider begeleid.
Dit spel noemen wij ook wel “Boerderijprenten.”
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

BOERDERIJPRENTEN OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

BOERDERIJPRENTEN OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 9,95
€1
2 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Bent u een echte Picasso?
Bij Groepsuitjelimburg kunt u zelfs zowel binnen in het stro als buiten tussen de melkkoeien met elkaar
een schilderij maken. Kunst met kwasten noemen we dit. Dit alles biedt veel plezier maar er kunnen ook
andere doelen worden gesteld zoals teambuilding of ontspanning. De activiteit is naar eigen invullen. U kunt in
uw eentje op pad gaan en een rustig plekje opzoeken. U kunt ook met een groep werken aan een schilderij.
Deze creatieve activiteit ‘Kunst met Kwasten’ is leuk als groepsuitje, teamuitje of uitje met het bedrijf en
geschikt voor bijna alle leeftijden.
Speluitleg:
Onze spelbegeleider zal jullie naar de specifieke ruimte begeleiden waar alle nodige materialen aanwezig zullen
zijn. U ontvangt kwasten, verf en een leeg 15 cm. x 15 cm. schilderij per persoon. Na een korte introductie tot
de materialen en mogelijkheden, gaan jullie (in groepsvorm of zelfstandig) aan de gang met een creatief
programma. Mocht het goed weer zijn, dan kunt u eventueel zelfs buiten een plekje zoeken.
Voorbeeldprogramma:
10.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
12.00 uur: Einde programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een rustige activiteit dat binnen of wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor niet-actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Per groep wordt u door 1 spelbegeleider begeleid.
Dit spel noemen wij ook wel “Kunst met kwasten.”
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

GROEP-KARAOKE OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

GROEP-KARAOKE OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 4,95
€1
2 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Zing de sterren van de hemel!
Op zoek naar een leuke afsluiter van de dag of gewoon zin om met z’n allen een uurtje te gaan zingen? U bent
ook bij ons aan het juiste adres om gezellig te karaoke.
Speluitleg:
Nadat wij jullie een korte introductie hebben gegeven over de aanwezige apparatuur, kunnen jullie zelfstandig
aan de gang. Zing, dans, lach en maak vooral veel plezier. Jullie hebben tenslotte eigen ruimte waar jullie met
de groep karaoke. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat jullie tussendoor gebruik kunnen maken van het toilet .
Voorbeeldprogramma:
20.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
21.00 uur: Einde programma. Mogelijkheid tot verlenging van het programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een gezellig programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
U speelt zelfstandig als groep inclusief 1 spelbegeleider.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

SPOEDCURSUS BOER(IN) WORDEN OP LOCATIE
SPOEDCURSUS BOER(IN) WORDEN OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
Prijs per persoon
Minimumprijs per groep
8 of meer
€ 6,95
€ 300
Kosten per gereden kilometer
€1
Duur:
Maximaal 2,5 uur
Toe aan een carrière switch?
De spoedcursus boer(in) worden, of kortweg SCBW, is een fantastische binnen activiteit voor jong en
oud. Lachen, gieren, brullen, een dag vol humor, actie, gezelligheid en veel plezier. Er is geen betere manier
om het echte oer-Hollandse boerenleven zelf mee te maken. Voor een uniek, gezellig en sportief uitje hebben
wij een aantal spellen voor u op een rijtje gezet waarmee u in de voetsporen van de boer(in) kunt treden. Leer
elkaar kennen onder andere omstandigheden en verhoog de teamgeest. Maar het plezier staat natuurlijk
voorop. Alle spellen zijn gebaseerd op het boerenleven en de dagelijkse activiteiten op de boerderij waaronder:
koe melken, insemineren, eieren vangen, muis meppen, melkvangen, omgang met de boerin,
stressbestendigheid, stro-stapelen, de hooiberg en de klompenloop.
Speluitleg:
Bij aankomst worden jullie verdeeld in teams van 2 personen (dit kan afwijken in verband met de grootte van
de groep). Jullie gaan ‘strijden’ tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te verdienen. Na een heldere
introductie door ons tot de spellen, gaan jullie zelfstandig aan de slag met de activiteit.
een team mag dit spel een keertje spelen. Knappen de ballonnen tegelijkertijd of bij een klein gaatje, dan
beginnen jullie sportief even opnieuw. De winnaar krijgt 2 punten. De verliezer krijgt 0 punten.
Voorbeeldprogramma:
10.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
12.30 uur: Maximaal einde van het programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een actief programma dat zowel binnen als buiten wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
U speelt zelfstandig als groep met spelbegeleider.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

PARTYQUIZ OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

PARTYQUIZ OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 6,50
€1
Ca. 1,5 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Hilariteit ten top! Meedoen telt zwaarder dan winnen!
Hilarische vragen, opdrachten, fragmenten en muziek. Geen test op enkel intelligentie maar ook op nutteloze
weetjes over van alles en nog wat. Humor staat hoog in het vaandel! Deze quiz is gericht op een gezellig uitje
met je familie, vrienden of collega’s. Eens een keertje wat anders dan thuis een bordspel spelen. Lekker met z’n
allen interactief meedoen en strijden om de titel! Wie wordt de nieuwe partymaster van jullie groep? Inclusief
spelbegeleider/quizmaster.
Speluitleg:
Na aankomst, zullen jullie door onze spelbegeleider gebracht worden naar de ruimte waar de activiteit plaats
zal vinden. Wij zullen jullie groep verdelen in teams waarna elk team plaats kan nemen aan een specifieke
tafel. Tijdens de quiz komen diverse onderdelen aan bod zoals algemene kennis en muziek.
Opdracht 1: Pictionary
Een speler uit ieder team krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden op de kaartje te tekenen. De rest
van het team moet deze woorden proberen te raden. De overige teams mogen niets voorzeggen.
Opdracht 2: Liedjes
Elk team krijgt een kort fragment te horen en moeten op een blaadje zowel de titel als de naam van de artiest
opschrijven.
Opdracht 3: 60 minutes
Een speler uit ieder team krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden op de kaartjes te omschrijven. De
andere spelers uit het team moeten deze woorden gaan raden.
Opdracht 4: Vragenronde
De teams moeten leuke en grappige vragen beantwoorden en worden getest op algemene kennis.
Opdracht 5: Logo ronde
Elk team krijgt 10 logo’s te zien en ze moeten raden welk logo bij welk merk hoort.
Opdracht 6: Reclames afmaken
Elk team krijgt een reclamefragment te zien waar een specifieke vraag bij hoort.
Voorbeeldprogramma:
20.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
21.30 uur: Maximaal einde van het programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een zeer interactief programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Inclusief spelbegeleider.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

PUBQUIZ OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

PUBQUIZ OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 6,50
€1
Ca. 1,5 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Hilariteit ten top! Meedoen telt zwaarder dan winnen!
Een strijd tussen teams waarbij algemene kennis wordt getest, ruimtelijk inzicht, creativiteit en muziekkennis!
Een ideaal programma voor jong en oud. Ga de strijd tegen elkaar aan en ontdek aan de hand van diverse
speelrondes Wie de nieuwe (pub)quizmaster van jullie groep wordt! Inclusief spelbegeleider/quizmaster.
Speluitleg:
Na aankomst, zullen jullie door onze spelbegeleider gebracht worden naar de ruimte waar de activiteit plaats
zal vinden. Wij zullen jullie groep verdelen in teams waarna elk team plaats kan nemen aan een specifieke
tafel. Tijdens de quiz komen diverse onderdelen aan bod zoals algemene kennis en muziek.
Ronde 1: Algemene kennisvragen
10 open vragen waarop mensen antwoord kunnen geven.
Ronde 2: Dieren vragen
Elk team krijgt een afbeelding van een dier te zien. Aan hen de taak om te raden welk dier het is.
Ronde 3: Algemene kennisvragen
10 open vragen waarop mensen antwoord kunnen geven.
Ronde 4: Muziek!
De teams krijgen een tiental liedjes te horen. Het is aan hen de taak om te raden welke titel – artiest – en jaar
van het nummer waarin het is uitgebracht te raden.
Ronde 5: Algemene kennisvragen
10 open vragen waarop mensen antwoord kunnen geven.
Ronde 6: Zoek het woord!
Elk team krijgt een drietal foto’s te zien per opdracht (in totaal 10 opdrachten). Aan hen de taak het woord te
vinden dat het beste ‘past’ bij de drie foto’s.
Voorbeeldprogramma:
20.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
21.30 uur: Maximaal einde van het programma.
Extra informatie:
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een zeer interactief programma dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt voor actieve bedrijfsuitjes, familie-uitjes of vriendenuitjes.
Inclusief spelbegeleider.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

KINDER PARTYQUIZ OP LOCATIE
Personen / Deelnemers
8 of meer
Kosten per gereden kilometer
Duur:

KINDER PARTYQUIZ OP LOCATIE
Prijs per persoon
€ 7,95
€1
Ca. 1,5 uur

Minimumprijs per groep
€ 300

Een jeugdige strijd tegen elkaar!
Alleen maar grappige en prima te beantwoorden vragen en fragmenten. Geen test op enkel intelligentie maar
ook op nutteloze weetjes over van alles en nog wat. Humor staat hoog in het vaandel! Deze quiz is gericht op
een gezellig uitje met je familie, vrienden of als een prima invulling voor een kinderfeestje. Eens een keertje
wat anders dan thuis een bordspel spelen. Lekker met z’n allen interactief meedoen en strijden om de titel! Wie
wordt de nieuwe Quizmaster van jullie groep? Inclusief spelbegeleider/quizmaster.
Speluitleg:
Na aankomst, zullen jullie door onze spelbegeleider gebracht worden naar de ruimte waar de activiteit plaats
zal vinden. Wij zullen jullie groep verdelen in teams waarna elk team plaats kan nemen aan een specifieke
tafel. Tijdens de pub quiz komen diverse onderdelen aan bod zoals algemene kennis en muziek. Tijdens het
programma krijgen jullie 1 zakje chips en een drankje per kind.
Opdracht 1: Pictionary
Een speler uit ieder team krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden op de kaartje te tekenen. De rest
van het team moet deze woorden proberen te raden. De overige teams mogen niets voorzeggen.
Opdracht 2: Liedjes
Elk team krijgt een kort fragment te horen en moeten op een blaadje zowel de titel als de naam van de artiest
opschrijven.
Opdracht 3: 60 minutes
Een speler uit ieder team krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden op de kaartjes te omschrijven. De
andere spelers uit het team moeten deze woorden gaan raden.
Opdracht 4: Vragenronde
De teams moeten leuke en grappige vragen beantwoorden en worden getest op algemene kennis.
Opdracht 5: Logo ronde
Elk team krijgt 10 logo’s te zien en ze moeten raden welk logo bij welk merk hoort.
Opdracht 6: Reclames afmaken
Elk team krijgt een reclamefragment te zien waar een specifieke vraag bij hoort.
Voorbeeldprogramma:
20.00 uur: Aankomst, verzamelen, start activiteit.
21.30 uur: Maximaal einde van het programma.
-

Vanaf 8 jaar en ouder.
Een zeer interactiviteit dat binnen wordt gespeeld.
Ideaal geschikt als kinderfeestje!
Inclusief spelbegeleider.
Zorg voor voldoende ruimte om alle benodigde materialen te plaatsen in verhouding tot het aantal
deelnemers.
Mochten er parkeerkosten gemaakt moeten worden, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

