Activiteiten overzicht die mogelijk zijn bij
of vanuit de Wingerd
Indoor fun challenge
De indoor fun challenge staat in het teken van strijd. Strijd tussen twee of meer teams die allemaal
willen winnen.
Maar welk team werkt er het beste samen, heeft de handigste personen binnen het team en kunnen
de zenuwen onder bedwang houden. Maar ook de kennis wordt op de proef gesteld.
Wat kun je o.a. verwachten bij de indoor fun challenge?
Pictionary met een reuzenpotlood

Mastermind

Reuze djenga

Minute to win it opdrachten

De letterpakken van Jongens tegen de meisjes

Blind spijkerpoepen

Wie ben ik

Ballon aan voet

Heb je een opdracht volbracht? Dan krijg je een aantal slagen met de hamer op de spijker. Welk team
zal op het eind de spijker er het verst in hebben?
Richtprijs
20-30 personen

€ 12,00

31-50

€ 10,00

Duur

1,5 uur (kan verlengd of ingekort worden)

Wie is de mol / Expeditie Robinson (bij beetje goed
weer is ook een gedeelte buiten)
Beide lijken op elkaar qua opdrachten, alleen bij Wie is de mol zit er in elk
team een mol
Een spannend spel gebaseerd op vertrouwen en tactiek dat bestaat uit afwisselend denk en doeopdrachten. Deze opdrachten worden in teamverband uitgevoerd. Maar let op! De mol (één van uw
eigen teamleden die het team probeert te benadelen) ligt op de loer dus niets is wat het lijkt.
Weet u foto’s te herleiden naar de plek van oorsprong, heeft u uw zenuwen onder controle tijdens
het altijd spannende Djenga, verdrinkt u in de donkere vijver of doet u maar alsof omdat u de mol
bent?
Een activiteit in het kader van teambuilding. Welk team weet de opdrachten het beste te voltooien
en welke mol houdt zich het langst geheim?
Richtprijs
20-30 personen

€ 16,00

31-50

€ 14,00

Duur

2 uur (kan verlengd of ingekort worden)

Minute to win it
Met uw team gaat u diverse behendigheidsopdrachten proberen uit te voeren binnen één minuut.
Bij iedere opdracht mag het team overleggen welke deelnemer de uitdaging aangaat. Er is echter één
maar; iedereen moet een keer aan de beurt komen!

Ieder team krijgt een joker die ingezet kan worden als u denkt dat de opdracht niet haalbaar is. In
totaal zijn er ongeveer 25 spellen waaruit u kunt kiezen. Zo mag u 10 moeren op elkaar stapelen,
twee ballonnen een minuut hoog houden, met een panty over je hoofd met een bal erin acht flessen
omslaan en nog meer hilarische spellen.
Een laagdrempelige, gezellige activiteit voor jong en oud!
Richtprijs
20-30 personen

€ 10,00

31-50

€ 8,00

Duur

1,5 uur (kan verlengd of ingekort worden)

GPS Tocht
Kris kras gps tocht door het centrum van Sevenum. Door elk team dienen er een tiental punten
aangedaan te worden d.m.v. een gps apparaat. Daarvoor moeten eerst raadsels opgelost worden en
opdrachten uitgevoerd.
Richtprijs
20-30 personen

€ 12,00

31-50

€ 10,00

Duur

2 uur (kan verlengd of ingekort worden)

Diner quizzen
Wij serveren een 3-gangen menu van ongeveer 22 euro inclusief een quiz voor
37,50 is. Altijd in aparte ruimte en niet bij andere gasten. Vanaf 12 personen.

De diner quiz kan als thema hebben:
-

Ik hou van Holland
I love the 90’s
Jongens tegen de meisjes
Minute to win it aan tafel

Programma duurt 3 uur incl. eten en het spel. Tot 20 personen aan één tafel, bij grotere groepen
aan twee tafels afhankelijk van de groepsgrootte. Bij grotere groepen combinatie maken met een
buffet.

Interactieve quizzen
Op zoek naar een quiz waarbij je kunt laten zien wat je weet? Dan zijn onze quizzen echt iets voor
jou. Want iedereen heeft een eigen stemkastje waarmee je antwoord kunt geven op de vragen. Dus
je kan individueel winnen en per team. Ideaal voor kleine en zeker ook voor grote groepen.
Verkrijgbaar in de volgende thema’s:
Ik hou van Holland
Jongens tegen de meisjes
90’s
Pubquiz (zeer divers, voor jong en oud)

Quizen zijn inclusief hawaï slingers om de teams te verdelen, aankleding, presentator.
Vanaf 30 personen exclusief beeld en geluid. Dan moet er 1 microfoon en een beamer aanwezig zijn.
Richtprijs
20-30 personen

€ 13,50

31-50

€ 12,50

Duur

2 a 2,5 uur (kan verlengd of ingekort worden)

Eventueel te boeken bij grotere groepen die willen
kiezen:
Handboogschieten
Sumoworstelen
Cocktailworkshop
Karaoke night

Optioneel (op maat aan te bieden)

