GROEPSARRANGEMENTEN FAMILIES 2016
FAMILIE TOERNOOI
De hele familie doet mee; van opa tot kleindochter, van neefje tot tante.
Om even in de sfeer te komen beginnen we met een gezamenlijke
‘opwarmer’ met kleurige parachutedoeken. Dan ontmoeten de familieleden
elkaar bij de verschillende spelen die buiten op het gras klaar staan. Reuze
Jenga, Plaatsnamencrypto, Hoefijzerwerpen, Kubbs, Mölky, Stokvangen.
En natuurlijk de Familie-Boogschietcompetitie (met kinderbogen).
Kortom; voor ieder wat wils.
Duur
: 2 uur.
Kosten
: € 460,- t/m 20 personen. Extra familieleden € 10,- p.p.
(kinderen t/m 4 jaar gratis).
Inclusief : professionele begeleiding en materialen.
OUD HOLLANDSE SPELEN
Jong en oud zullen zich prima vermaken met deze unieke ambachtelijk vervaardigde houten sjoelspelen. Er zijn
8 verschillende spelen geschikt voor groepen van 10 tot 50 personen. Ieder spel is voorzien van een duidelijke
schriftelijke uitleg.
Huur
:
€ 60,- per gezelschap
Ook te boeken met een professionele begeleider erbij om het gezelschap te enthousiasmeren en stimuleren
Duur
:
1,5 á 2 uur
Kosten
:
€ 325,- t/m 30 personen. Extra personen € 7,50 p.p.
Te huur
:
pakket van 7 Oud Hollandse Spelen € 50,- Op te halen in Rheden.
FAMILIE GPS WANDELING
Na een uitleg over de werking van het GPS (digitaal kompas) ga je op avontuur in de natuur. Je wandelt m.b.v. de
satellieten langs de mooiste plekjes en lost daar vragen op.
Duur
:
ca. 1,5 uur
Kosten
:
€ 150,- inclusief 4 GPSén, op basis van ca. 20 personen
Inclusief :
instructie en gebruik van 4 GPSén en puzzelvragen.
Per GPS extra € 25,LEVEND BINGO
Bingo saai? Niet bij onze variant!
Alle deelnemers doen actief mee en bepalen zo zelf de sfeer. We doen een beroep op hun creatieve geest,
muzikale talent, algemene kennis en reactievermogen. En – ‘t belangrijkste - gevoel voor humor & plezier!
Er worden meerdere spelrondes gespeeld met steeds wisselende teams. Gaan jullie deze levendige uitdaging aan?
Gewoon een keer doen!
Duur
: 1 uur.
Kosten
: € 270,- t/m 25 personen. Extra personen € 7,50 p.p.
Inclusief : professionele begeleiding en spelmateriaal.
VELUWE KWIS
Test de algemene kennis bij deze quiz geschikt voor kleine en grote gezelschappen tot ca. 50 personen.
Duur
: 1 uur.
Kosten
: € 275,- t/m 30 personen. Extra personen € 5,- p.p.
Inclusief : professionele begeleiding en materiaal.
Extra
: Geef de quiz een uniek én persoonlijk tintje door het aanleveren van 10 vragen, waarvan wij er 5
zullen verwerken in de quiz. Meerkosten € 40,-.
HANDBOOGSCHIETEN
Onder deskundige begeleiding waant u zich even in de wereld van Wilhelm Tell en Robin Hood.
Duur
:
max. 1 uur
Prijs
:
€ 170, tot maximaal 16 personen. Per persoon extra € 8,50
Inclusief :
begeleiding.
Prijzen zijn inclusief 21% BTW en reiskosten. Exclusief overige locatiekosten. Geldig t/m 31-12-2016

VERHUUR SPRINGKUSSEN & REUZESJOELBAK
Een overdekt springkussen met glijbaantje (5 bij 7 meter) en een Reuzensjoelbal van 5 meter lang.
Kosten
: € 175,- per dag. Inclusief bezorgen.

KLOOTSCHIETEN
Wie kent het klootschieten niet? Bij dit spel gaat het om het werpen van een kloot (houten bal gevuld met lood)
over een uitgezet parcours in het bos. Het hele parcours lang strijden twee teams tegen elkaar.
Klootschieten is zeer geschikt als groepsuitje. Mt z’n allen het bos in om een spannende strijd met vooral veel lol
te beleven. Wie heeft het minst aantal worpen nodig om bij de eindstreep te komen?
Duur
:
ca. 1,5 uur
Kosten
:
€ 150,- inclusief 10 personen. Per persoon extra € 5,Inclusief :
instructie, materialen, begeleiding en een bosborrel onderweg.
Te huur
:
Je kunt ook een klootschietkoffer met materiaal voor 6 groepen huren voor € 35,-. Op te halen in
Rheden.
FIETSVERHUUR:
Versnellingsfiets
Kinderzitje
Mountainbike
Fietsen vanuit Rheden

per dag
per 2 dagen 3 dagen of meer
€ 9,€ 16,€ 21,- en iedere volgende dag € 7,€ 3,50
€ 6,€ 7,50 en ieder volgende dag € 2,50
€ 21,€ 38,€ 51,- en iedere volgende dag € 17,bezorgen en weer ophalen € 50,-

Kom eens naar het Veluwetransferium Posbank te Rheden
Naast de VVV & Fietsverhuur Rheden is er ook het organisatiebureau Sportieve Evenementen Peter Oversteegen
gevestigd, het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Brasserie Veluwezoom en de educatieve tuin van het
IVN en nabij de schaapskooi van de Rhedense Schaapskudde. Het Veluwetransferium Posbank is gelegen op
loopafstand van station Rheden.
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5A
6991 JE Rheden
Tel 026 495 55 11
WIST U DAT…

we bij slecht weer zorgen voor overkapping met parasols of een aangepast binnenprogramma aanbieden.

de tijden en activiteiten in overleg zijn aan te passen (bijv. meer of minder sportief, aangepast aan thema
of naar teambuilding).

al onze activiteiten geschikt zijn voor iedereen met een normale conditie. Voor deelnemers met een
(tijdelijke) fysieke beperking zoeken we samen naar een oplossing. Deelname blijft echter voor eigen
risico.

wij ook voor andere groepen een passende activiteit bieden zoals Vrijgezellenuitjes, Vriendengroepen,
Verenigingen & stichtingen (buurtvereniging, ouderen), Zakelijke groepen (vergaderbreaks,
personeelsuitje, teambuilding) en Scholen. Informeer bij de Priesnitzhoeve of check onze website
www.veluweactief.nl

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en reiskosten. Exclusief overige locatiekosten. Geldig t/m 31-12-2016

