Activiteiten Outdoor Veldboom
Inclusief begeleiding
Activiteit
Highland games
Maak kennis met deze traditionele Schotse clanspelen. Ga de strijd met elkaar aan op het gebied van
kracht, snelheid, precisie en teamwork. Tijdens verschillende onderdelen zal blijken wie het meeste
Schotse bloed in de aderen heeft stromen. Gehuld in een schotse kilt gaan we verschillende onderdelen
bij langs, zoals boomstam werpen, bijl gooien, steen slingeren en meer.
Tijdsduur
Prijs

2 uur
Minimaal € 225,-, € 17,50 p.p.

Activiteit
Highland games incl. boogschieten
Boogschieten sluit perfect aan bij de Highland games. Nu komt het aan op concentratie, ontspanning
en doelgerichtheid.
Tijdsduur
Prijs

3 uur
Minimaal € 300,- € 23,50 p.p.

Activiteit
Expeditie Robinson
Ervaar verschillende proeven uit het bekende tv-programma. Zowel individueel als in teamverband
bindt je de strijd met elkaar aan. Balans, kracht, tactiek en denkvermogen spelen een belangrijke rol bij
het succesvol uitvoeren van de activiteiten. Krijgt jouw team als eerste vuur en is jullie eerste schot in
de roos?
Tijdsduur
Prijs

2 uur
Minimaal € 225,-, € 17,50 p.p.

Activiteit
Bubbel voetbal
Een hilarisch spel! 2 teams gehuld in opblaasbare bubbels betreden het veld. Het leukste potje voetbal
wat je ooit gespeeld hebt. Op een beuk meer of minder hoef je niet te letten. Met deze pakken aan ben
je goed beschermd en is plezier gegarandeerd.
Tijdsduur
Prijs

Minimaal 1 uur
€ 225,- per uur incl. 10 ballen,

Activiteit
Waterballen
Altijd al eens op het water willen lopen? Dat kan, in deze grote opblaasbal. Een unieke ervaring. Lukt
het jou om de overkant te bereiken?
Tijdsduur
Prijs

Minimaal 1 uur

€ 100,- per uur, € 175,- 2 uur

Activiteit
Bamboestieken
Bouw samen aan de hoogste toren! Hiervoor heb je de beschikking over bamboestokken en
postelastieken. Doeners en denkers werken samen om de hoogste toren te bouwen. Deze
activiteit biedt plezier voor jong en oud. Een goede samenwerking en inzicht zullen leiden tot
de overwinning.
Tijdsduur
Prijs

Minimaal 1 uur
€ 9,- p.p. per uur incl. begeleiding
Minimaal 12 personen
€ 50,- per dagdeel
Excl. begeleiding
Max. 5 pakketten

Activiteit

6 kamp/Teamspelen

Romeinse strijdwagen, Groep zaklopen, Wandelende A, Spinnenweb, Skilat lopen, Vliegend
tapijt, Balken brug
Tijdsduur

Minimaal 1 uur

Prijs

€ 150,- per dag
Excl. begeleiding
€ 15,- p.p.
Incl. begeleiding
Minimaal 12 personen

