Gezellige buiten uitjes!
Alle activiteiten voor jong en oud op een rijtje
Op zoek naar een gezellig teamuitstapje of familie-uitje? Zoek niet verder en boek een loeigezellige
activiteit bij groepsuitjelimburg.nl Succes verzekerd!

Wie is de …..? Niets is wat het lijkt bij dit spel
*binnen /buiten

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? Dit spel
is geschikt voor verschillende leeftijden en groepen. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de
voorwaarden.
Personen / Deelnemers
8 – 15
15 – 29
30 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 24,95
€ 21,95
€ 19,95
Ca. 3 uur

Expeditie Robinson een teamspel met een sportieve uitdaging!

Waan je zelf als een echte Robinson en ontdek welke groep de beste overlevingstechniek heeft! Bij
de verschillende activiteiten worden jullie getest op de "survival skills" waarmee je punten kan
verdienen. De activiteiten: Labyrint - Be a monkey - Eat or die - In to the Wild - Waterproof . Duur

3 uur.

Personen / Deelnemers
8 - 15
16 of meer
Kinderen 5 tot 14 jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 24,95
€ 24,35
€ 12,95
Ca. 3 uur

Teamchallenge (3- of 6 kamp) Winnen is er aan beginnen.

Niet denken maar doen, het drie of meer kamp, hilarische sportieve activiteiten die je met je groep tot een
goed einde moet brengen. Deze activiteit leent zich goed voor bedrijfsuitjes, teambuildingsuitjes of voor
groepen die het leuk vinden om een strijd met elkaar aan te gaan. De activiteiten zijn voor iedereen goed te
doen, je hoeft niet perse sportief te zijn. Na een korte en duidelijke uitleg gaan jullie onderling de strijd aan.
Dit wordt gegarandeerd een onvergetelijke dag met voor ieder wat wils.
U kunt zelf een keuze maken uit de onderdelen:
Bungyrun
(4 op een rij)

Hanengevecht

Boerenfrisbee

Rokvoetbal

Levend
tafelvoetbal

Pieperschieten

Kussengevecht

Flying Dart

Boerenmeerkamp 6 activiteiten
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 21,95
Ca. 3 uur

Boerendriekamp 3 activiteiten
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 16,95
Ca. 2 uur

Flying Dart
Met een snelle roest vliegen jullie over de baan om punten te scoren. Laat het kind in jezelf naar boven komen
en laat zien hoe goed jij kan mikken op onze dartbaan. Welke team is er als eerste van de 501 naar de 0? Net
als bij darten strijd je dus met twee teams tegen elkaar waardoor het extra spannend wordt!
Het is mogelijk om deze activiteit los te spelen voor een uur, maar het kan ook in combinatie met een
meerkamp.
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Bungy run -4 op een rij Doe eens Lekker gek!

Dit leuke uitje is voor iedereen die van spellen en slimmigheidjes houdt. Met als handicap dat je aan de elastiek
vast zit. Doe eens Lekker gek! Zodat het erg lastig word om het bord te halen. Teamwork is hier vereist.
Gedurende een uur speelt u met uw team het 4 op een rij spel.

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Hanen gevecht Kuukelekuu !

Je tegenstander ziet er angstaanjagend sterk uit in zijn stoere kippenvel. Maar schijn bedriegt: hij draagt een
schuimrubberen pak, net als jij. Bij groepsuitjeslimburg gaan jullie als echte hanen de strijd met elkaar aan. Wie
werkt bij het hanengevecht de tegenstander als eerste tegen de grond of van zijn stok (mat)?

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Discgolf Lekker uitwaaien!

Misschien kent u het al van de Lipton ice reclame ?
Ga jezelf heerlijk uitleven met vrienden, collega's of familie, tussen de koeien en de hoge pollen gras in de
boerenbuitenlucht! Disc golf is een leuke uitdaging voor alle leeftijden. Het is geen zware activiteit en iedereen
die kan lopen, kan meedoen.
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Groepen groter dan 20
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,95
€ 4,95
- € 0,50
1,5 uur

Rokvoetbal
Hoe overleef ik een…..! Als dit geen teambuilding is!

Rokvoetbal wordt gespeeld in de boerenweide, onder supervisie
van uw eigen scheidsrechter. Rokvoetbal kan gespeeld worden tot
maximaal 6 tegen 6 spelers. U kunt dit spel per een uur boeken.

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Levend tafelvoetbal
Ook leuk als je niet van voetbal houdt !
Absoluut dikke pret voor spelers en niet te vergeten....voor de supporters!
U wordt vastgesnoerd, verdeeld in 2 teams van 6 personen, aan een touw waar u een beperkte
bewegingsvrijheid heeft. Door samen te spelen moet u proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dit is
echt een spel wat u eens mee moet maken!

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Fun Curling

Curling lijkt misschien een saaie sport, niks is echter minder waar. Na een korte introductie in de curlingsport
gaan we van start. De taken worden verdeeld in de Teamcaptain, de vegers en de werper en we gaan van start.
En geen paniek, iedereen mag natuurlijk werpen. We draaien door zodat we alle tegenstanders een keer
hebben kunnen verslaan. Leuk voor jong en oud.

Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Bamboebouwen

Geen kunst?
In no-time ontstaat er een indrukwekkende constructie waaraan echt iedereen zijn bijdrage heeft geleverd.
Ruimtelijk inzicht, creativiteit, samenwerkingsvermogen en belangrijkste ingrediënten van deze workshop.
Met een forse stapel bamboe en kilo's elastieken ga je aan de slag.
Personen / Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 14,95
Ca. 2 uur

De peelkolderstepsafari op weg met pret!

De peelkolderstepsafari een verrassende tocht waar natuur en cultuur nauw met elkaar is verbonden .U volgt
een prachtige route door de peel en het dorp. Genietend van de buitenlucht op de step dwars door natuur
gebieden en boerderijen. U ontvangt een boekje met mopjes en vragen. Bereidt u voor op een leuke ludieke
speurtocht!
vanaf 10 jaar.
Personen /
Deelnemers
6 of meer
Duur:

Prijs per persoon
€ 15,95
Ca. 2,5 – 3 uur

Kussengevecht 'Hij kan zomaar vallen'

Altijd al een vriend, collega of je baas een optater willen geven. Grijp dan nu die kans. Met dit spel krijg je een
kussen in je hand. Je neemt plaats op de stang boven een valkussen
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Minimum Prijs
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,00
€ 75 per groep
1 uur

Pieperschieten Bent u de koning van t pieperrijk? .

Doe eens iets anders en ga pieper schieten, waarbij u als groep ontzettend veel lol kan beleven. Pieper
schieten is een hilarisch spel met als doel de piepers zo ver mogelijk weg te schieten ,als het even kan ook nog
in de roos. Na een korte instructie dn oefenschoten start de competitie.

kinderen 10 t/m 14 jaar
Personen /
Deelnemers
6 of meer
Kinderen 6 t/m 12
jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 5,95
€ 5,50
Ca. 1 uur

Going Dutch / Boerendag

Beleef het echt Holl

dse gevoel bij de boerendag, met een dag vol ontspannen en ludieke activiteiten waarbij

gezelligheid voorop staat. We starten om 10.00 uur met koffie en boerencake, hierna gaan we beginnen met
het binnen programma: Spoedcursus boer/in worden. Rond de middag krijgen jullie een heerlijke soep, 2
broodjes & koffie thee en melk In de middag gaan we een balletje slaan in de vorm van Boerengolf. Waarna we
rond 16.00 uur afsluiten met koffie/thee en wat lekkers.
Personen / Deelnemers
8 – 14
15 – 29
30 of meer
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Duur:

Prijs per persoon
€ 30,95
€ 29,95
€ 28,95
€ 17,95
Ca. 6 uur

Klompen Golf alles kan en alles mag!

Golven tussen de koeien met een klomp en een bal staat garant voor een gezellige middag uit.
klompengolf is een gezellige en sportieve activiteit voorjong en oud. Boerengolf wordt gespeeld tussen de
melkkoeien in de weilanden, met een klomp aan een stok, wordt een kleine bal in 9 holes geslagen. Twee
teams spelen in ongeveer 2 uur tegen elkaar. klompengolf kan worden gecombineerd
met koffie en vlaai of lunch of een volledig buffet.
Personen / Deelnemers
Per Persoon
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Groepen groter dan 20
Duur:

Prijs per persoon
€ 6,95
€ 4,95
- € 0,50
Ca. 2 uur

High Bier

‘Mannen weten waarom’

De "vernieuwde" High Beer is een echte tegenhanger van de alom bekende High Tea. Diverse gerechtjes
geserveerd op 2 etagères, met daarbij vier proefglaasjes met speciaal bieren. De eerste etagère gevuld met
bier gerelateerde hapjes en de tweede met onze overheerlijke kipsaté en mini pizza etc, natuurlijk krijgt u het
lekkerste biertje in een groot glas. U kunt onze High Beer ook combineren met een leuke binnen/buiten-activiteit.
Vraag ons naar de mogelijkheden. De High Beer is niet mogelijk op zaterdagen. U kunt dan wel gebruik maken
van onze Mini High Beer/Wine.

Personen /
Deelnemers
8 of meer
Duur:

Prijs per
persoon*
€ 27,95
Ca. 4 uur

