BROCHURE BINNENACTIVITEITEN
ALLE ACTIVITEITEN VOOR JONG & OUD OP EEN RIJTJE

- Alle informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
- Gepubliceerde tarieven gelden van 1 januari – 31 december 2020.
- De prijs per persoon (bij groepen groter dan 15 personen) is inclusief de groepskorting.

Op zoek naar een gezellig team uitstapje, bedrijfsuitje
of familie-uitje? Zoek niet verder en boek een gezellige
activiteit bij Groepsuitje Limburg!

Succes verzekerd!
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De Battle
Geen uitvluchten, geen genade.
De strijd tussen groepen, teams, afdelingen
en vrienden is losgebarsten Wie is er nu de
slimste, de sterkste, de meest behendige
en de snelste? Denk je dat je het antwoord
daarop wel weet, laat het maar zien dan! Zorg
dat je tegenstanders deze dag nooit zullen
vergeten. Geen uitvluchten, geen genade.
Tijdens De Battle wordt de groep opgedeeld
in 2 teams. Welk team behaalt tijdens de
hilarische opdrachten de meeste punten en
sleept de felbegeerde titel binnen?

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 17,50
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 15,75
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 14,00
Duur: Ca. 1,5 uur

Rondleiding robotboerderij
Een educatieve rondleiding door onze
moderne robotboerderij.

Altijd al eens de ‘boer van nu’ aan het werk
willen zien? Boek dan eens een rondleiding in
onze moderne boerderij. Neem een kijkje van
boven, vanaf onze skywalk, en bewonder de
robots van dichtbij. In een wereld waarin de
landbouw vaker negatief dan positief in het
nieuws staat, laten wij graag zien hoe het in zijn
werk gaat, zodat je zelf je eigen oordeel kunt
vellen. Wij geloven dat ook koeien ‘wellness’
verdienen, en dat hebben we gerealiseerd
met loungeboxen, moderne melkrobots, een
computergestuurde voerinstallatie, een zelf
rondrijdende mestrobot, en zelfs massage
borstels! Ze kunnen zelf kiezen of ze willen
eten, geborsteld of gemolken worden. Kortom
ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Ook
vinden ze groepen ‘loeigezellig!’

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 9,95
Prijs p.p. 15- 29 personen: € 8,95
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 7,96
Minimumprijs per groep: € 85,00
Duur: Ca. 1,5 uur

* De prijs is inclusief 1 kopje koffie/thee p.p.

High Chocolate
in één woord: Genieten!
Een actieve en gezellige manier om met elkaar
te snoepen en te genieten van een diversiteit
aan lekkernijen en drankjes tijdens deze High
Chocolate. Op een bourgondische wijze aan tafel
en smullen maar!
Tijdens de heerlijke High Chocolate worden
versgebakken broodjes, gebakjes, bonbons en
vers fruit geserveerd die in de warme chocolade
gedipt kan worden. Uiteraard kan een warme
chocomelk niet ontbreken! Maak deze zoals
jij ‘m het lekkerste vindt, door zelf slagroom,
marshmallows, ijs of een likeurtje eraan toe te
voegen. De High Chocolate is heerlijk, gezellig en
vooral leuk om samen met vrienden en familie te
doen.

Prijs p.p. 4 of meer personen: € 21,95
Duur: Ca. 2 uur
Een Boerinnen High-Chocolate combineren met een
Spoedcursus Boer(in) Worden?

Prijs p.p. 4 of meer personen: € 33,95
Duur: Ca. 4,5 uur

Ik hou van Holland
Meet & greet met Linda!
Weet jij alles over ons kleine landje, haar
inwoners en gewoonten? Tijdens deze
hilarische ‘Ik hou van Holland’ 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. Ook leuk; door het invullen van
een vragenlijst kunnen wij een persoonlijk
programma op maat maken met vragen en
weetjes over jullie bedrijf of familie.

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 17,50
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 15,75
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 14,00
Minimumprijs per groep: € 210,00
Duur: Ca. 1,5 uur

Escaperoom
Durf jij de uitdaging aan?
Je hebt samen met je gezelschap 60 minuten de tijd om te ontsnappen uit een van onze kamers.
Kies zelf je thema: verplaats je in de rol van een detective, laat je onderdompelen in de mythes
van het oude Egypte of beleef een spannende ‘Night at the Museum’. Ga je liever terug naar het
Wilde Westen of lijkt een bezoekje aan de chocoladefabriek je wel wat? Met 7 kamers kunnen
zowel kleine als grote groepen bij ons terecht.a Bestaat jullie groep uit 8-16 personen? Kies dan
voor een battle! Ga naast de strijd tegen de klok, ook de strijd aan tegen het andere team aan.
Zij spelen namelijk precies hetzelfde spel in een identieke kamer!
Onze CSI & Night at the Museum rooms zijn rolstoelvriendelijk. Houd er in de kamer “Het Geheim van
de Farao” rekening mee dat er gekropen moet worden.
Prijs p.p. 8 personen: € 17,00- Prijs p.p. 7 personen: € 18,00 - Prijs p.p. 6 personen: € 19,00
Prijs p.p. 5 personen: € 20,00 - Prijs p.p. 4 personen: € 24,00 - Prijs p.p. 3 personen: € 29,50
Prijs p.p. 2 personen: € 37,00
Duur: Maximaal 1 uur
Aanvangstijden: 10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30 / 16.00 / 17.30 / 19.00 / 20.30
De prijs hangt af van het aantal personen. Ben je met een oneven aantal deelnemers, dan geldt de prijs voor de kamer met
de meeste deelnemers voor beide groepen. Bijvoorbeeld: ben je met 11 personen dan geldt de prijs voor 6 personen per
kamer voor beide kamers. Bent je met meer dan 16 personen? Dan is de prijs altijd €18,00. Alleen als je in één kamer met
meer dan 8 personen speelt, dan is de prijs €17,00 p.p.
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Escapediner
Duik in de huid van een detective!
Een moordlustige crimineel is op het
nippertje aan de politie ontsnapt. De politie
tast volledig in het duister. Een anonieme tip
verwijst naar een mobiele telefoon. Zou de
moordenaar in zijn haast vergeten zijn gps
uit te zetten? De politie mist deze essentiële
informatie. Kunnen jullie voorkomen dat er
meer slachtoffers vallen? Kraak de codes,
en vind het nummer! Maximaal 80 spelersSpeel mét, maar ook tegen elkaar!
En daar krijg je trek van! Daarom genieten
jullie tijdens dit spannende escapespel van
een heerlijk 4-gangendiner.
De prijs is gebaseerd op het minimaal aantal deelnemers
van 20 personen en is inclusief een heerlijk 4 gangen diner.
Exclusief consumpties Aanvangstijden in overleg!

Prijs p.p. € 47,95 p.p.
Duur: Ca. 3 uur

Ontmasker de Mol aan tafel!
Niets is wat het lijkt....
Dit spannende dinerspel draait om raadsels,
vertrouwen en saboteren. Eén van jullie is
niet te vertrouwen en probeert de rest op
het foute spoor te zetten. Maar wie?! Weten
jullie de mol te slim af te zijn of dreigt er een
roemloze aftocht?
Tijdens de spellen wordt er een heerlijk
4-gangen Sharing Dinner geserveerd. De tafel
wordt gevuld met de lekkerste gerechten om
(uiteraard) samen te delen. Zo is er voor ieder
wat wils!
De prijs is gebaseerd op het minimaal aantal deelnemers
van 12 personen een heerlijk 4 gangen sharing dinner.

Prijs p.p. € 47,95 p.p.
Duur: Ca. 3 uur

Maak je diner compleet met een
heerlijk drankje:
Consumptiemunt € 2,30 p.s.
5 consumptiemunten € 11,00 p.p.
2,5 uur drankarrangement € 15,95 p.p.
4 uur drankarrangement € 19,95 p.p.
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Crazy Dinner
Eet jij je soep met een vork of met
een lepel?
Crazy Diner is een manier van dineren die je zelf zo
gek kunt maken als je wilt! Hoe het werkt? Aan de
hand van cryptische beschrijvingen stel je je eigen
4-gangen diner samen. Maar let op, ook het bestek
zit in de omschrijvingen verwerkt, waardoor de meest
vreemde combinaties ontstaan. Zo kan het voorkomen
dat je start met een onderdeel uit je hoofdgerecht, wat
je vervolgens met een lepel mag eten. Het is dan ook
de uitdaging om de omschrijvingen goed op te lossen!
De precieze invulling qua gerechten is uiteraard nog
geheim, gezien deze op te maken is uit de cryptische
omschrijvingen. Het diner bestaat uit een voor-,
tussen-, hoofd- en nagerecht, en een warme drank ter
afsluiting.
Het minimale aantal personen voor deze activiteit is afhankelijk
van de datum. Neem contact met ons op en vraag naar de
mogelijkheden.

Prijs p.p. € 34,95 p.p.
Duur: Ca. 3 uur

Jongens tegen de Meisjes

De eeuwenoude strijd tussen mannen en
vrouwen kan eindelijk beslist worden!
Wie is er nu de slimste, sterkste, meest
behendigste en de snelste? Denk jij het
antwoord daarop wel te weten? Laat het
maar zien dan! Zoals de naam van dit
spel al zegt, gaan de vrouwen de strijd
aan tegen de mannen. De verschillende
opdrachten zorgen natuurlijk voor
hilarische taferelen, waardoor jullie
deze dag nooit meer zullen vergeten.
Geen uitvluchten, geen genade. Let the
Battle begin!

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 17,50
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 15,75
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 14,00
Duur: Ca. 1,5 uur
Kan ook in battlevorm gespeeld worden bij
ongelijke aantallen dames en heren.

Kaasworkshop
Met melk, direct van de koe!
Ooit al eens zelf kaas willen maken
met melk, direct van de koe? Onze
kaasworkshop is een actief en educatief
programma voor jong en oud. Zo
starten jullie met een korte introductie
waarna jullie een rondleiding door
onze stal (onder begeleiding van de
boer(in)) krijgen. Nadat jullie een
helder beeld hebben gekregen van de
melkveehouderij, gaan jullie samen aan
de slag met het maken van kaas! Als
afsluiter van de workshop staat er nog
een leuke kaasquiz voor jullie klaar.

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 26,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 24,25
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 21,56
Duur: Ca. 3,5 uur
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Kunst met kwasten
Ben jij de nieuwe picasso?
Overwin je eerste kwastangst en ontdek
je creatieve krachten. Deze workshop
biedt veel genoegen en hilariteit.
Tevens kunt je jouw werkplek, kamer
of vergaderzaal opvrolijken met een
klein budget. Ook mogelijk in een unieke
vrijgezellen editie.

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 20,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 18,85
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 16,76
Duur: Ca. 2,5 uur

Bureau 6035 - Tafelspel

Every second counts!
Een teamspel met tijdgebrek!

Nét even anders Quiz
Lachen, gieren, brullen!

Rechercheur Philips zit met zijn handen
in het haar. 10 jaar geleden is Vivian de
Laan tijdens een avondwandeling met
haar hond spoorloos verdwenen. Ze
lijkt volledig in rook opgegaan, ieder
spoor ontbreekt. Er zijn te veel losse
eindjes, onverklaarbare gebeurtenissen
en vage getuigenverklaringen. Loopt er
misschien nog ergens een ontvoerder
vrij rond?
Na een korte briefing van de rechercheur
gaan jullie in het kantoor van het cold
case team zelf aan de slag met het vinden
van clues, checken van alibi’s, afluisteren
van telefoons en het onderzoeken van
bewijsmateriaal.

Minute to win it..oh, oh, oh… wat
moeten er bizarre, vreemde en hilarische
opdrachten uitgevoerd worden deze dag!
Heerlijke onzin, verrassende opdrachten
en vooral veel pret. De minuten vliegen
voorbij! Een uitje waarbij vooral naar
voren komt dat je grote broer eigenlijk
een zeer handige vent is met ballonnen
en je tante toch veel meer kan doen
met pingpong balletjes dan je ooit had
gedacht.
Every second counts: een verzameling
van hilarische spellen met een gezellige
inslag. (Het spel is gebaseerd op de
spellen van Minute to win it.)

Op zoek naar een interactief, actief
en komisch teamprogramma? Dan is
onze Nét even anders Quiz dé oplossing!
Welk team kan het beste tekenen,
neuriën of uitbeelden? Ga met elkaar de
strijd aan! Deze Nét even anders Quiz
bevat 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. Lekker met z’n allen
interactief meedoen en strijden om de
titel!

Kruip in de huid van een detective!

Prijs per spel: € 55,00*
Duur: Ca. 1 uur
*Maximaal 6 personen per spel. Met meer dan 6 personen
speel je het spel in battle vorm.

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 14,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 13,45
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 11,96
Duur: Ca. 1,5 uur
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Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 13,50
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 12,15
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 10,80
Minimumprijs per groep: € 105,00
Duur: Ca. 1- 1,5 uur

Pub Quiz
Humor staat hoog in het vaandel!

Spoedcursus boer(in) worden
Heb jij het boerenleven in je?

Alleen maar grappige en prima te
beantwoorden vragen en fragmenten. De
pubquiz is geen test op intelligentie, maar
vooral op algemene kennis, ruimtelijk
inzicht, creativiteit, muziekkennis en
vooral nutteloze weetjes! Humor
staat hoog in het vaandel! 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.

De Spoedcursus Boer(in) Worden is een
fantastische binnenactiviteit voor jong
en oud. Er is geen betere manier om het
echte oer-Hollandse boerenleven zelf
mee te maken dan met deze activiteit.
Wij hebben een aantal spellen voor jullie
op een rijtje gezet, waarmee je in de
voetsporen van de boer(in) kunt treden.
Alle spellen zijn gebaseerd op de dagelijks
activiteiten van het boerenleven. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld koe melken,
insemineren, eieren leggen, muismeppen,
melkvangen, omgang met de boerin én
meer!

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 13,50
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 12,15
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 10,80
Minimumprijs per groep: € 105,00
Duur: Ca. 1 - 1,5 uur

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 13,50
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 12,15
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 10,80
Prijs 4 tot en met 12 jaar: € 5,50
Duur: Ca. 2 - 2,5 uur
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Wie is de Saboteur?

Niets is wat het lijkt bij het spel: Wie is
de saboteur ?
Is je collega ineens zo onhandig of lijkt
dat maar zo? Tijdens Wie Is De Saboteur
worden jullie in groepjes opgedeeld,
welke allen beschikken over één vooraf
aangewezen mol. Hij of zij gaat alles
op alles zetten om de spellen te laten
mislukken, zonder dat iemand erachter
komt dat deze persoon de boel aan het
saboteren is. Lukt het jullie de Mol te
ontmaskeren? Daar hangt veel vanaf,
jullie spelen namelijk niet om ‘geld’
of ‘punten’ maar om bitterballen!.

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 22,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 20,65
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 18,36
Duur: Ca. 2,5 uur

Succes verzekerd!

