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WINTERARRANGEMENTEN 2016 - 2017
Lekker bij een vuurtje of gezellig bij de borrel!
EVEN VOORSTELLEN
Jong & oud, sportief of niet, denkers & doeners, families & collega’s. Voor al deze groepen
organiseren wij met veel plezier onze activiteiten. Gedurende het hele jaar verzorgen wij zowel
binnen als buiten ontspannen recreatieve en teamgerichte activiteiten. Vanaf onze uitvalsbasis op
de Veluwe, in Nijmegen of een locatie naar wens.
VELUWE
Wees welkom op onze unieke locatie in Rheden (Veluwetransferium Posbank) aan de rand van het
prachtige Nationaal Park Veluwezoom bij Arnhem.

NIJMEGEN
In Nijmegen hebben wij gedurende het hoogseizoen een
verhuurlocatie in een historisch pakhuis op de Waalkade naast
Hotel Courage en het Nationaal Fietsmuseum Velorama.

ONS WINTERAANBOD
Bij het samenstellen van deze arrangementen is uitgegaan van een activiteit gecombineerd met
tweegangendiner en 1 consumptie. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op basis van 15 personen
inclusief BTW. Bij grotere groepen zal de prijs per persoon lager uitvallen.

Hollandse Biathlon bij De Deel Rheden
€ 40,- p.p.

Indoor Laser Schieten bij De Roskam, Rheden
€ 45,- p.p.

Laser Kleiduif Schieten bij Restaurant Houtplaats Rheden
€ 55,- p.p.

Boogschieten bij In de Kazerne, Nijmegen
€ 37,50 p.p.

Levend Bingo bij De Waagh, Nijmegen
€ 39,20 p.p.

Van Puzzeltocht tot Pannenkoek bij Reuvershoeve, Brummen € 27,50 p.p.

BIJZONDERHEDEN
 Tijden en onderdelen zijn in overleg aan te passen e/o te bepalen.
 Ook bij slecht weer gaat het door. Dan zorgen we voor overkapping van onderdelen of
bieden een aangepast programma.
 Ons programma is geschikt voor iedereen met een normale gezondheid. Deelname blijft
echter voor eigen risico.
 Qua kleding raden wij makkelijk zittende vrije tijdskleding aan en dichte platte schoenen.
Hou het weerbericht in de gaten en pas uw kleding hierop aan.
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Hollandse Biathlon & Diner bij Brochetterie De Deel
HET ARRANGEMENT
Onze instructeur heet jullie van harte welkom bij het
Veluwetransferium Posbank in het Nationaal Park
Veluwezoom. Na een korte introductie gaan jullie in kleine
teams de strijd aan met het Hollandse Biathlon.
Dynamisch teamspel. Met de Kickbike, Streetstepper of te
voet naar de vraag. De dobbelstenen bepalen: beantwoord
je een vraag of voer je een opdracht uit. Vraag goed?
Schieten maar! Lukt het jou om na een korte fysieke
inspanning raak te schieten en punten te scoren voor jouw
team?
Als er sneeuw ligt gaan natuurlijk de langlauf ski’s aan.
Aansluitend wandel je naar Restaurant De Ruif of
Brochetterie De Deel om te genieten van een heerlijk 2 of 3
gangen diner.
TIJDSCHEMA
17:00 – 18:30 uur
18:30 uur

Hollandse Biathlon
Diner bij De Deel of De Ruif

KOSTEN
Hollandse Biathlon: € 225 t/m 15 personen en extra personen € 8,50 p.p.
Inclusief begeleiding en BTW. Aantal deelnemers: 15 tot maximaal 24.
3 gangen diner en 1 consumptie bij De Deel á € 25,- p.p.
2 gangen diner en 1 consumptie bij De Ruif á € 27,50 p.p.
Het arrangement bij Restaurant De Ruif bestaat uit een 2 gangen diner met kop soep,
hoofdgerecht naar keuze (vis of vlees) en 1 consumptie naar keuze (bier, sap, wijn of fris).
Het arrangement bij Brochetterie De Deel bestaat uit een 3 gangen diner met saladebar met brood,
hoofdgerecht naar keuze, dessert en 1 consumptie naar keuze (bier, sap, wijn of fris).
Activiteiten en diner worden apart afgerekend.
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Indoor Laser Schieten & Diner bij Sandton Hotel Roskam
HET ARRANGEMENT
Wij begroeten jullie aan de rand van het
Nationaal Park Veluwezoom bij het Sandton
Hotel De Roskam in Rheden.
Buiten is het koud, binnen verzorgen wij het
Indoor Laser Schieten. Bij dit futuristische en
spannende laser schietspel wordt er door
meerdere personen op tegelijk verspringende
doelen geschoten. Ook leuk voor de
omstanders om naar te kijken!
Na afloop kun je bij het Restaurant Grand
Bistro 1688, in de gerestaureerde hoeve naast
het hotel, genieten van een heerlijk 2 gangen
diner.
TIJDSCHEMA
17:30 – 18:30 uur
18:30 uur

Indoor Laser Schieten
Diner bij Sandton Hotel de Roskam

KOSTEN
Indoor Laser Schieten: € 232,50 t/m 15 personen en extra personen € 8,50 p.p.
Inclusief begeleiding en BTW. Exclusief eventuele zaalhuur á € 150,-.
2 gangen diner en 1 consumptie bij Sandton Hotel de Roskam á € 29,50 p.p.
Het 2 gangen diner bestaat uit een voor- en hoofdgerecht of een hoofd- en nagerecht. Inclusief 1
consumptie (pils, fris, wijn).
Activiteiten en diner worden apart afgerekend.
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Laser Kleiduif Schieten & Diner bij Restaurant Houtplaats
HET ARRANGEMENT
Onze instructeur heet jullie van harte welkom bij
het Veluwetransferium Posbank in het Nationaal
Park Veluwezoom. Met de prachtige bossen op de
achtergrond gaan jullie van onder een overkapping
aan de slag met het Laser Kleiduif Schieten.
Met meerdere personen tegelijk de kleiduif raken en
punten scoren…
Geen kogel, geen kruit, geen terugslag. En 100%
veilig. Dat is Laser Kleiduif Schieten. Je schiet op de
kleiduif met infra rood uit een origineel jachtgeweer.
Prachtige techniek. Maximaal 5 personen
tegelijkertijd kunnen de kleiduif proberen te raken.
De kleiduif gaat niet stuk, dus je kunt er zelfs
meerdere malen op schieten! Gedurende het uur
komen er meerdere spelvarianten aan bod.
Aansluitend kan je binnen opwarmen bij Restaurant
Houtplaats en genieten van een heerlijk 2 gangen
diner.
TIJDSCHEMA
17:30 – 18:30 uur
18:30 uur

Laser Kleiduif Schieten
Diner bij Restaurant Houtplaats

KOSTEN
Laser Kleiduif Schieten: € 350,- voor 1 uur en voor ieder half uur extra € 50,-.
Inclusief BTW, begeleiding met vereiste wapenvergunning en prijsje voor beste schutter.
2 gangen diner en 1 consumptie bij Restaurant Houtplaats á € 25,- p.p.
Het 2 gangen diner bestaat uit een voor- en hoofdgerecht of een hoofd- en nagerecht. Inclusief 1
consumptie (pils, fris, wijn).
Activiteiten en diner worden apart afgerekend.
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Boogschieten & Diner bij In de Kazerne, Nijmegen
HET ARRANGEMENT
Onze instructeur heet jullie van harte welkom bij Restaurant In de Kazerne. Op het terrein van de
voormalige kazerne in het Limospark gaan jullie de strijd met elkaar aan.
Waan je in de wereld van Robin Hood en test jouw
doelgerichtheid bij het boogschieten. Na instructie
ga je zelf aan de slag. Voor de beste schutters zijn
er ludieke prijsjes. Met onze kinderbogen geschikt
vanaf 6 jaar. We verzorgen deze activiteit onder
grote mastertenten, zodat je altijd droog en uit de
wind staat.
Aansluitend verrast Restaurant In de Kazerne jullie
met een 2-gangen Surprisemenu inclusief 1
consumptie (bier, huiswijn, fris of sap).
TIJDSCHEMA
17:30 – 18:30 uur
18:30 uur

Boogschieten
Diner bij Restaurant In de Kazerne met een 2-gangen Surprisemenu

KOSTEN
Boogschieten: € 225,- t/m 15 personen en extra personen € 8,50 p.p.
Inclusief begeleiding en BTW.
2 gangen Surprisemenu en 1 consumptie bij Restaurant In de Kazerne á € 22,50 p.p.
Activiteiten en diner worden apart afgerekend.
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Levend Bingo & Diner bij De Waagh, Nijmegen
HET ARRANGEMENT
Wij begroeten jullie in het historische centrum
van Nijmegen bij Restaurant De Waagh op de
Grote Markt.
Bingo saai? Niet bij onze variant!
Alle deelnemers doen actief mee en bepalen zo
zelf de sfeer. Tijdens dit spel doen wij een
beroep hun creatieve geest, muzikale talent,
algemene kennis en reactievermogen. En – ’t
belangrijkste – het gevoel voor humor & plezier.
Levend Bingo is een combinatie van ‘ik hou van
Holland’, ‘Pictionary’ en Bingo. Met de hilarische
opdrachten wordt er een unieke sfeer neergezet
waarbij deelnemers op een ludieke manier uit
hun comfort-zone gehaald worden. Er worden meerdere spelrondes gespeeld met elke ronde weer
een nieuwe teamsamenstelling. Gaan jullie deze levende uitdaging aan?
Gewoon een keer doen!
Aansluitend kun je aanschuiven in het sfeervolle restaurant voor een 2 gangen diner.
TIJDSCHEMA
17:30 – 18:30 uur
18:30 uur

Levend Bingo
Diner bij Restaurant De Waagh

KOSTEN
Levend Bingo: € 250,- t/m 25 personen en extra personen € 7,50 p.p. Inclusief begeleiding en
BTW.
2 gangen diner en 1 consumptie bij Restaurant De Waagh á € 22,50 p.p.
Het 2 gangen diner bestaat uit een voor- en hoofdgerecht of een hoofd- en nagerecht. Inclusief 1
consumptie (pils, fris, wijn).
Activiteiten en diner worden apart afgerekend.
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‘’Van puzzel tot pannenkoek’’ bij Pannenkoekbakkerij
Reuvershoeve, Brummen
HET ARRANGEMENT
U wordt ontvangen met een lekker kopje koffie, thee of
warme chocomel met winterse lekkernij bij
Pannenkoekbakkerij Reuvershoeve te Brummen.
Vervolgens maken jullie een gevarieerde en uitdagende
puzzeltocht door de landelijke omgeving van de
Reuvershoeve. Met step, tandem of fiets door de winterse
omgeving. De tocht duurt circa 1,5 uur. Na terugkomst kun
je binnen lekker opwarmen en genieten van een heerlijke
pannenkoek!
KOSTEN
De kosten bedragen €27,50 p.p. inclusief ontvangst met
koffie/thee of warme chocomel met winterse lekkernij, een
step of tandemtocht en een Pannenkoek arrangement (1
consumptie-5 keuze pannenkoek-koffie/thee of ijs).

