
 

Gezellige BINNEN activiteiten en uitjes! 

Alle  binnen activiteiten voor jong en oud op een rijtje 

Op zoek naar een gezellig team uitstapje bedrijfsuitje of familie-uitje?  Zoek niet verder 

en boek een gezellige activiteit bij groepsuitjelimburg.nl.  Succes verzekerd! 

 

 Wie is de Mol?  
Niets is wat het lijkt bij het spel: Wie is de…… ? 

 
 

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 Prijs per persoon 

8 – 14 € 24,95 

15 – 29 € 21,95 

30 of meer € 19,95 

Duur: Ca. 3 uur 

 

De Jongens tegen De Meisjes  
De eeuwenoude strijd tussen mannen en vrouwen kan eindelijk beslist worden!

   
Wie is er nu de slimste, de sterkste, de meest behendige en de snelste? Denkt u het 

antwoord daarop wel te weten? Laat het maar zien dan!  Zorg dat uw tegenstanders deze 

dag nooit zullen vergeten. Geen uitvluchten, geen genade. Let the Battle begin… Ook 

mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden. 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 – 14 € 17,95 

15 – 29 € 16,95 

30 of meer € 14,95 

Duur: Ca. 2 uur 
Kan ook In Battlevorm gespeeld worden bij ongelijkenaantallen dames en heren! 

 



 

 

 

 

 

Ik Hou Van Holland 

Altijd al eens Linda willen ontmoeten? 

 

Het wordt lachen met Linda en haar crew tijdens "Ik hou van Holland" ! Leuke vragen, 

lastige vragen, hilarische situaties en tussendoor ook nog eventueel lekker eten en 

drinken. Ga de strijd aan met het andere team tijdens deze welbekende spelshow. Tot in 

onze studio! Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 – 14 € 14,95 

15 – 29 € 13,95 

30 of meer € 11,95 

Minimprijs per groep € 200,- 

Duur: Ca. 1,5 – 2 uur 

 

Escaperoom  
Durft u de uitdaging aan? 

  

Zoek niet verder maar boek direct op www.escaperoomlimburg.nl  en laat je opsluiten. 

Escape rooms zijn de rage van het moment in Nederland. Beleef deze real life game nu 

ook in  Limburg! Met je team ga je een mysterieuze kamer binnen, achter jullie wordt de 

deur gesloten. Lukt het jullie om het hoofd koel te houden en binnen het uur alle brein 
brekers op te lossen?  

U kunt met maximaal 40 personen tegelijkertijd verdeeld over 5 rooms een escaperoom 

spelen. Bent u met meer dan 8 personen dan is het leuk om een battle te spelen in de 

investigate rooms (csi) of  Night at the museum. De prijs hangt af van het aantal 

personen. Bent u met een oneven aantal deelnemers dan geldt de prijs voor de kamer 

met de meeste deelnemers voor  beide groepen. Dus bijvoorbeeld: bent u met 11 

personen dan geldt de prijs voor 6 personen per kamer voor beide kamers. 

Onze CSI & Night at the Museum rooms zijn rolstoelvriendelijk, bij “het geheim van de farao” dient u er 
rekening mee te houden dat  u een klein stukje (3 a 4 meter) zal moeten kruipen. 

 

 

http://www.escaperoomlimburg.nl/


 

Strijd tegen elkaar! 

We beschikken over 5 escape rooms, waarvan 4 identieke zodat gestreden kan worden in 
teamvorm om de snelste tijd! 

CSI 1  & CSI 2: Spannend! 16 personen tegelijkertijd 

Night of the Museum  1 & 2: in 3D, 16 personen tegelijkertijd 
Egypte : Geen sheets, geen cijfer, letter of code sloten! 8 personen tegelijkertijd. 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 € 16 

7 € 17 

6 € 18 

5 € 19 

4 € 23 

3 € 28 

2 € 35 

Duur: Maximaal 1 uur 

Aanvangstijden: 10.00 / 11.30 / 13.00 / 14.30 

16.00 / 17.30 / 19.00 / 20.00 

 

Escapediner 

Het Escapediner spel  is een spannende uitdagende teambuildingactiviteit met eten & 

drinken. U speelt het spel in teams aan tafel. 

 

Een moordlustige crimineel is op het nippertje aan de politie ontsnapt de politie tast 

volledig in het duister. Een anonieme tip verwijst naar een mobiel. 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 spelers Tafels spelen tegen elkaar, maar ook met elkaar. 

De prijs is gebaseerd op het minimaal aantal deelnemers van 20 personen en zijn 

inclusief 5 consumpties (exclusief speciaal bier) per persoon, spelprogramma's, 

quizmaster en een heerlijk 4 gangen diner. aanvangstijden in overleg!  Het is ook 

mogelijk om een 4-uur drankarrangement af te nemen in plaats van 5 consumpties 
(exclusief speciaal bier) per persoon: 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 4 uur drankarrangement* 

20 - 39 € 59,95 € 69,95 

40 of meer € 54,95 € 64,95 

Duur: Ca. 4 uur 4 uur 
* In plaats van 5 consumpties per persoon. Exclusief speciaal bier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Minute 2 win it  

Hoe lang duurt een minuut? 

 

   
 

Even geen tijd voor een serieus gesprek, want u moet binnen een minuut een opdracht 

uitvoeren. Om het nog even wat gênanter te maken, mogen uw tegenstanders van te 

voren zeggen of zij denken dat u het haalt, of niet?! Deze activiteit kan gespeeld worden 

door kleine én grote groepen! Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 – 14 € 11,95 

15 – 29 € 10,95 

30 of meer € 9,95 

Duur: Ca. 1,5 - 2 uur 

 

Kunst met kwasten 
Overwin je eerste kwastangst en ontdek je creatieve krachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u de nieuwe Picasso? 

Overwin je eerste kwastangst en ontdek je creatieve krachten. Dit alles biedt veel 

genoegen en hilariteit. Tevens kunt u uw werkplek, kamer of vergaderzaal opvrolijken 

met een klein budget. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 of meer € 18,95 

Duur: Ca. 2,5 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spoedcursus boer(in) worden 

Toe aan een carrièreswitch? Boek een spoedcursus boer(in) worden! 

 

  
 

Lachen, gieren, brullen, een dag vol humor, actie, gezelligheid en veel plezier. Er is geen 

betere manier om het echte oer-Hollandse boerenleven te ondergaan. Voor een uniek, 

gezellig, sportief uitje hebben wij een aantal boerenspellen voor u op een rijtje gezet. De 

spellen zijn prima geschikt als teambuildingsactiviteit. Leer elkaar kennen onder andere 

omstandigheden en verhoog de teamgeest! De spoedcursus is geschikt voor jong en oud, 

maar ook voor kleine en grote groepen. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de 

voorwaarden. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 – 14 € 12,95 

15 – 29 € 10,95 

30 of meer € 8,95 

Kinderen 4 t/m 12 jaar € 4,95 

Duur: Ca. 2 – 2,5 uur 

Boerderij van de Toekomst 

Altijd al eens wel eens koeien willen zien? 

 
 

Boek dan een indrukwekkende excursie. “Verbazingwekkend”,” indrukwekkend”, 

“ongelooflijk”, een serie woorden die veel bezoekers roepen wanneer ze weer naar buiten 

komen. Hier kunt u zien hoe de boerderij van de toekomst eruit ziet. Deze boerderij mag 

zich betitelen als "een van de meest geautomatiseerde melkveebedrijven van 

Nederland.” 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon* 

8 – 14 € 8,50 

15 of meer € 7,50 

Minimumprijs per groep € 85,- 

Duur: Ca. 2 uur 
* De prijs is inclusief 1 kopje koffie/thee per persoon. 

 

 



 

 

Vergaderen   
Verrassend anders vergaderen! 

 
 

Geniet van de rust en de ruimte die er op de boerderij heerst,  u kunt u hier uitstekend 

terecht voor vergaderen, teambuildingen en cursussen. De boerderij beschikt over 2 

grote  volledig ingerichte vergaderruimtes tot 100 personen. Gratis Wifi en gratis 

parkeren. Vanuit de skywalk boven de koeien kunt u een prachtige overdekte wandeling 

maken als inspirerende vergaderbreak. De zalen kunnen worden voorzien van een 

beamer, flipover, tafels en stoelen, hangtafels, wifi en nog veel meer! Vraag naar de 

mogelijkheden. 

 

Pubquiz 

Alleen maar grappige en prima te beantwoorden vragen en fragmenten. Geen test op 

intelligentie, maar op nutteloze weetjes over van alles en nog wat, inclusief een vleugje 

humor. Deze quiz is gericht op een gezellige uitje met je vrienden. Inclusief 

quizmaster/spelbegeleider. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden. 

 

 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 – 14 € 9,95 

15 – 29 € 8,50 

30 of meer € 6,50 

Minimumprijs per groep € 100,- 

Duur: Ca. 1 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Party Quiz 

 

 
 

Op zoek naar een interactief, actief en komisch teamprogramma? Dan is onze Party Quiz 

dé oplossing! Welk team kan het beste tekenen, neuriën of uitbeelden? Ga met elkaar de 

strijd aan! Inclusief quizmaster/spelbegeleider. Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar 

de voorwaarden. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon  

8 – 14 € 9,95 

15 – 29 € 8,50 

30 of meer € 6,50 

Minimumprijs per groep € 100,- 

Duur: Ca. 1,5 – 2 uur 

 

 

Feestje 

Groepsuitjelimburg maakt van iedere gelegenheid Uw feest! 

 

 

Op zoek naar een prachtige, (loei)gezellige maar vooral een leuke locatie voor uw 

feestje,  jubilaris, bedrijfsuitje, gezellige borrel, vergadering, coaching & training etc? 

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres! Maar ook speciaal als je niets te vieren hebt. 

Een feest is pas een feest als je bij loeigezellig bent geweest! Vraag naar de 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boerinnen High-Tea 
Waar vrouwen van houden! 

 

 
 

Terwijl u lekker aan het bijkletsen bent met uw vriendinnen, zussen of collega’s zorgen 

wij voor een heerlijke High-Tea. Het is dus heerlijk ontspannen en genieten van diverse 

lekkernijen en drankjes. Deze uitgebreide High-Tea is niet mogelijk op zaterdagen. Vraag 

ons naar de voorwaarden. Minimaal aantal deelnemers: 10 personen. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon  

4 of meer € 19,95 

Duur: Ca. 2 uur 

 

Een Boerinnen High-Tea Combineren met een Spoedcursus Boer(in) Worden? 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon  

4 of meer € 30,00 

Duur: Ca. 4,5 uur 

 

Mini High-Beer/Wine 

Waar mannen én vrouwen van houden! 

 

Bij de mini High Beer krijgt u drie verschillende speciaal biertjes geserveerd waarvan u 

lekker op uw gemak kunt genieten. Hierbij wordt u ook voorzien van een kleine 

snackfestijn bestaande uit mini loempia, borrelgarnituur, nootjes en een schaal nacho’s. 

Voor de liefhebbers kan onze High Beer ook gedaan worden met drie glaasjes wijn of fris. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon  

5 of meer € 19,95 

Duur: Ca. 2 uur 

 

Een Mini High-Beer/Wine combineren met een Escaperoom? 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon  

5 of meer € 32,50 

Duur: Ca. 3 uur 
*Bij deze combinatie zijn onze algemene voorwaarden omtrent de Escape Rooms van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Crazy fun tour! 
Je klikt het verschil tijdens de Cryptische Peeltocht. 

 

 

Klik en alles kan in de Crazy fun tour. Gewapend met een camera, opdrachtenboekje en 

fotorouteplanner moet je met je team de gekste opdrachten uitvoeren. Een dagje vol 

teambuilding, en hilariteit. De crazyfuntour is leuk voor iedere leeftijd . De foto’s mogen 

natuurlijk niet verloren gaan, dus krijgen de winnaars een prachtige collage als 

aandenken! Minimaal aantal deelnemers: 10 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon*  

10 – 14 € 17,95 

15 of meer € 16,95 

Duur: Ca. 3,5 uur 
*De prijs is inclusief 3 consumpties* 

 

The Battle 

Geen uitvluchten, geen genade 

 

 
 

De strijdt tussen groepen,  teams, afdelingen en vrienden is losgebarsten Wie is er nu de 

slimste, de sterkste, de meest behendige en de snelste? Denkt u dat u het antwoord 

daarop wel weet, laat het maar zien dan!  Zorg dat uw tegenstanders deze dag nooit 

zullen vergeten.  Geen uitvluchten, geen genade. 

Let the battle begin… Ook mogelijk op locatie! Vraag ons naar de voorwaarden. 

 

Personen / Deelnemers Prijs per persoon 

8 – 14 € 17,95 

15 – 29 €14,95  

30 of meer € 11,95  

Duur: a. 1,5  uur 

 

 

 

 

 

 

 

www.Groepsuitjelimburg.nl  3 minuten vanaf de A2 bij Nederweert/ Weert 

Vrijkebomenweg 9 Ospel      

Tel: 0654748328   info@groepsuitjelimburg.nl                         Gratis Parkeren  

 

http://www.groepuitjelimburg.nl/
mailto:info@groepsuitjelimburg.nl

