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Activiteiten Map 

Café  Restaurant  Siemerink.  

 

Op de Flusshoeve. 

 
 

  In onze activiteiten map vindt u diverse spelmogelijkheden waarmee 

  U zelf een programma kunt samenstellen. 

  Indien u ons aangeeft wat uw wensen zijn, maken wij er voor U een   

leuk   Arrangement van. ! 

 

  

Ruime keuze uit onze activiteiten. 

Uw feest of gelegenheid aankleden met een leuke activiteit? Dan zit U goed bij ons, we beschikken 

namelijk over tal van activiteiten en hebben een prachtig terrein in het bos tegenover ons pand. 

Maak de dag of avond net iets spannender of leuker door een keuze te maken uit een van onze vele 

bezigheden, tevens weten wij de weg na allerlei andere mogelijkheden op het Hulsbeek waarmee wij 

U graag een onvergetelijke dag bezorgen. 

In samen werkingen met entertainers bureau verzorgen we de volgende activiteiten, zowel voor 

binnen als buiten. 

Mail ons en wij regelen verder alles voor U !      info@flusshoeve.nl   
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Oud Hollandse Spelletjes.  Binnen   Kosten €. 2,00  per persoon. 

 

Niet zomaar een spelletje. 

Gezellig binnen in de zaal stellen wij voor U  10 diverse oud Hollandse spelletjes zoals bijvoorbeeld 

Sjoelen, ringwerpen, tafel hockey ect. op .  een score lijst is hierbij mogelijke. 

 

Lasershot.   Binnen                 Kosten €. 225,00  totaal 2 uur. 

 

Kleiduifschieten in een moderne jas. 

Heeft u een familie of bedrijfsfeest ? Dan is laser shooting de oplossing voor een geslaagde avond 

Het laser shooting bestaat uit een computer met beamer en lasergeweer of pistool, het is niet nodig 

om dit buiten te doen. Het kan gezellig in de zaal en er hoeven geen rare pakken voor aangetrokken 

te worden, er zijn maar liefst 5 verschillende schietmogelijkheden. Natuurlijk is het competitie 

element niet vergeten, want de computer registreert ook de score. 

 

Casino Avond.    Binnen                 Kosten  €. 125,00 per Tafel ( 4 uur ) 

Gezellig een gokje wagen ? . 

 

Met croupiers en professionele tafels voor Roulette of Black Jack  creëren wij een gezellige, stijlvolle 

sfeer, zoals u die in het casino tegenkomt. 

Bij ontvangst krijgen uw gasten nep geld, waarmee ze bij de speeltafel fiches kunnen kopen. Aan de 

speeltafel worden de regels bij aanvang en gedurende de avond meermalen uitgelegd, waardoor 

iedereen in staat wordt gesteld de spelen aan tafels te kunnen volgen. 

In de pauze krijgen u gasten nog een aanvulling van hun geld, en na afloop kan er eventueel een prijs 

worden gegeven met opbod voor de meeste bieder. 

Vooral voor kleinere groepen is een casinoavond een gezellige en betaalbare mogelijkheid. De avond 

kan verder ingevuld worden met bijvoorbeeld een buffet of barbecue. 

 

Ik hou van Holland.   Binnen  .minimaal 15 pers Kosten 11,00 per persoon. 

Geschikt voor groepen van 30 t/m 100 personen verdeelt in 2 groepen en maximaal 4 groepen. 

Ik hou van Holland het meest grappige spel van Nederland  bestaande uit verschillende rondes zoals 

Zing maar door, Woordspellen, Raad de BN’er en nog veel meer. 

Welke teams behalen de meeste punten en winnen de finale.  

Allemaal spelonderdelen die tijdens het feest de meeste hilarische momenten oplevend, U speelt 

met uw collega’s, vrienden of buren dit populaire spel. 

U kunt de opdracht geven dat iedereen in oer-Hollandse kleding verschijnt 
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Themafeesten  Binnen                      prijs na offerte vanaf  €. 450,00 

Laat uw feest verzorgen in een thema ! 

Entertainers zullen uw avond gaan verzorgen, naast aankleding van de zaal in het gekozen thema 

zullen zij de avond in stijl voor u gaan begeleiden. 

De thema feesten zijn er in de volgende Thema’s      Apres ski.   Middeleeuwen.   Reis om de 

Wereld.   Ziekenhuis op stelten.     Piraten avond. 

B.V. Piratenavond      20.00 uur U wordt welkom geheten en ontvangen door onze Piraten, waarna u 

een kopje koffie/Thee kunt gaan genieten. 

20.30 uur  Aanvang piraten spelen, in de zaal staan een aantal spelen opgesteld. De gasten zijn in 

teams verdeeld om mee te doen met onze piraten. Van ieder team is een kapitein die steeds weer 

één of meerdere van zijn piraten aanwijst om mee te doe met de volgende onderdelen; 

* Flessen drank hengelen.    * Armworstellen   * Roeispaan hangen.    * Buks en Pistool schieten. 

Tijdens de avond heeft u de mogelijkheid om te gaan genieten van een heerlijk Buffet. 

23.00 uur De piraten maken een eind aan de spelen en de drank mag rijkelijk vloeien, ook de muziek 

gaat iets harder. 

23.45 uur  Afsluiting van de avond met prijsuitreiking. 

Laat ons uw wensen weten en wij maken een passende offerte voor U ! 

 

 

 

Midgetgolf.   Buiten.     Kosten  €. 4,00 per persoon 

Een spel voor iedereen !. 

Direct aan de overkant van ons pand ligt een prachtige 18 holes midgetgolfbaan, geweldig voor de 

kits maar vergis U niet ook de volwassenen worden razend fanatiek om dat balletje langs de 

hindernissen in het gaatje te krijgen. Ideaal als aanvulling voor een familie dag, verjaardag of zelf een 

ludiek personeelsfeest.  Maar ook met uw tweetjes is dit een leuke bezigheid voorafgaande van een  

avondje uit. 

 

Klootschieten.     Buiten 10 min lopen Hulsbeekbaan Kosten €. 2,00 per persoon 

Een traditie in Twente. 

Op wandelafstand door het mooie Hulsbeek ligt een schitterende klootschietbaan in de bossen. Deze 

oude volkssport in Twente kunt U nu gezellig met vrienden of collega’s beoefenen. U krijgt van ons 

de spelregels uitgelegd en originele kloten mee. Waarnaar U in twee of meer groepen de wedstrijd 

kunt beginnen. Eventueel is een bolderkar met drank en Hapjes mogelijke. 
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Konings schieten. Buiten, terrein overkant.         Kosten  120,00  Totaal. 

Schuttersfeest. 

Wie is de beste schutter onder uw gezelschap, bij het Koningschieten wordt er op een houten vogel 

geschoten met een luchtdruk geweer die bovenop een lange paal is gemonteerd. De vogel bestaat 

uit verschillende onderdelen: de Linkervleugel, de Rechtervleugel, de Staart en de kop. Een voor een 

worden de onderdelen in genoemde volgorde van de vogel er af geschoten, dit vindt plaats op ons 

activiteiten terrein tegenover ons pand onder professionele begeleiding. 

Tevens is tijdens het schieten een hapje en drank mogelijk. 

 

 

Kruisboogschieten.  Vanaf 15 personen  Kosten €. 14,00 per persoon. 

Een schot in de roos. 

Boogschieten is een leuke en gezellige activiteit voor jonge en minder jonge Robin Hood en daarom 

geschikt voor ieder gezelschap. Scoort u het maximale aantal punten door in de roos te schieten. Met 

de kruisboog een appel van iemands hoofd schieten laten we liever over aan Wilhelm Tell, want 

uiteraard wordt U begeleid door een ervaren  instructeur. Het schieten vind plaats aan de overzijde 

van ons pand op ons activiteiten terrein omringd door het bos is dit de ideale setting om in de 

stemming te komen het kruisboogschieten duurt ongeveer 2 uur. Tevens is ook de mogelijk om met 

een blaaspijp of kruisboog te schieten. 

 

 

Laserkleiduifschieten.     Buiten + 2.00 uur           prijs na offerte  vanaf  €. 425,= 

met vijf speciale  (laser) jachtgeweren schieten de deelnemers met infrarood licht op een 

reflecterende kleiduif, (een schijf die afschoten wordt) welke tot 50 meter door de lucht vliegt. 

Elektronische Schore borden houden de stand bij.  Dit spel kon ook in het donker gespeeld worden 

 

GPS Tocht  Buiten  minimaal 15 personen   Kosten  €. 11,00 per persoon. 

Een GPS is een apparaatje dat verbinding maakt met satellieten en zo uw positie bepaald. 

Met de gps tochten ga je op zoek naar meerdere GPS zoekpunten (waypoints) in uw omgeving. 

Deze kunnen soms een beetje verstopt zitten of op uitdagende plekken. Op deze waypoints vindt u 

aanwijzingen die u uiteindelijk nodig hebt voor het openen van de schat. Wie vindt het snelst de 

meeste aanwijzingen en wint de schat ? 
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GPS Moordspel.     Buiten minimaal 15 personen Kosten  €. 11,00 per persoon. 

de politie bij u uit de buurt zit met een moordzaak. Zelf zijn ze radeloos en alleen u kunt helpen de 

moord te ontrafelen. Er vormen zich rechercheteams met allemaal hetzelfde doel. Gelukkig heeft de 

moordenaar een aantal sporen achtergelaten. Deze helpen u bij het onderzoek. ontcijfer zo snel 

mogelijk de naam van de dader en zoek uit wat het moorwapen is. Alleen zo kan de dader gepakt 

worden. Welk rechercheteam weet de sporen te achterhalen en vindt het eerst de moordenaar en 

het moordwapen. 

 

GPS de Pelgrimscode.      Buiten.    ( 15 pers)     Kosten €. 11,00 per personen. 

 

Bekend van het TV-programma “De Pelgrimcode”. 

Alle deelnemers hebben het doel de pelgrimsschat te vinden en te openen. U doet de opdrachten in 

kleine groepjes. De tocht leidt u groepje langs allerlei markante punten in de omgeving. Middels 

raadsels en opdrachten zijn de sleutels te verdienen die nodig zijn voor het openen van de schat. Hoe 

meer sleutels u tijdens de tocht hebt verdient hoe groter de kans dat u de schat kunt openen. Wel 

moeten de deelnemers de laatste ontbering doorstaan: De Pelgrimscode ! 

 

Speurtocht en Droppings. vanaf 20 pers.      Kosten  €. 11,00 per persoon. 

Ga s’avonds in het donker op pad voor deze speurtocht en dropping vol verassingen. 

Middels allerlei verschillende routevormen (kompas, gps, ect.) gaat u met uw groepje op zoek naar 

het volgende punt om uiteindelijk weer in onze zaak te arriveren. Vooraf natuurlijk wel een klein 

beetje uitleg hoe deze routevormen werken, maar wanneer u op pad bent doet u het allemaal zelf. 

Onderweg komt u ook allerlei originele opdrachten tegen .na het voltooien van deze opdrachten 

kunt u verder met de tocht. 

Bij de dropping wordt u ergens op een plek gedropt zonder dat u weet waar. Het is aan uw groepje 

de uitdaging om middels de beperkte aanwijzingen die u vooraf hebt gekregen de weg terug te 

vinden. lukt het uw groepje als winnend team te eindigen.? 

 

Smokkeltocht.  Buiten  Vanaf 20 personen   Kosten €. 10,00 per persoon. 

Een spannende smokkeltocht. 

Er komt een grote drugdealer bij u langs. Hij heeft hulp nodig. Een deel van de groep is bereidt hem 

te helpen en ze hebben er alles voor over om zo veel mogelijk drugs naar het eindpunt te vervoeren. 

Echter, er zijn ook een aantal mensen die er tegen zijn. Zij zijn de douane en doen er alles aan deze 

drugsdeal tegen te gaan. of zijn ze ook af te kopen? . wie wint het spel ? de dealers of de douane ? 

Maar pas op, niet iedereen is wie hij/zij lijkt te zijn. 
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Wie is de Mol. Buiten  vanaf 15 personen.  Kosten €. 13,50 per persoon. 

Wie kent het programma “Wie is de Mol “ niet ? 

Dit is uw kans om zelf hierin mee te doen. 

De groep gaat op pad om geld te verdienen met opdrachten. Sommigen veel geld, anderen wat 

minder. Het gaat natuurlijk om zoveel mogelijk geld in de pot te krijgen. MAAR: er zit een mol in het 

team. Deze probeert ongezien opdrachten te laten mislukken zodat er geen geld in de pot komt. 

Geef uw ogen goed de kost en let op alles wat er verdacht uitziet. Lukt het de groep de mol te 

ontmaskeren voor het eind van de avond ? . 

 

Highland Games.  Buiten       prijs op aanvraag. 

Bij deze hilarische games wordt er gestreden wie het sterkst en behendigst is. Het wordt gespeeld in 

teams van 5á6 personen. Gehuld in schotse klit gaat u de strijd aan met de andere teams. De 

Highland games zijn uitermate geschikt voor vrijgezellenfeest en vriendenuitjes. 

Spel onderdelen:  boomstamwerpen= boomstam zagen= touw trekken= spijker meppen= balk run 

banden werpen= worstelen. 

 

 

Huifkar Tochten. Kar voor maximaal 25 personen kosten €. (Op aanvraag)  + 2 uur. 

Gezellig een mooie tocht maken. 

Ouderwets gezellig met de huifkar een mooie tocht maken door het Twentse landschap. Leuk voor 

de kinderen maar ook zeker gezellig voor de volwassenen. Tevens kunnen we regelen dat u een 

lekker hapje en drankje mee krijgt voor onderweg, zelf een acodion is mogelijk. 

 

Kickbike  buiten  minimaal 10 personen   kosten €. 14,50 per persoon. 

Ook wel steppen genoemd. 

De kickbike heeft smalle banden met een groot voorwiel. Met deze snelle steps kunnen er 

gemakkelijk hoge snelheid en leuke afstanden worden behaald. Hierdoor kan er in elke omgeving 

worden gestept. En zo de leukste routes worden bepaald. De afstand en intensiteit worden vooraf in 

overleg bepaald. zo kun je variëren tussen 7 en 15 km.  Steppen is dan ook voor iedereen mogelijk, 

jong tot oud. 
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Het Hulsbeek. 

Combineer alle mogelijkheden op het Hulsbeek met onze mogelijkheden ! 

Centraal gelegen op de rand van het Recreatie park Het Hulsbeek zijn alle mogelijkheden op het 

Hulsbeek  op wandel afstand. Zo kunt met de kinderen naar het speel bos, ook op de zoneweide zijn 

div; balspellen te beoefenen . 

Tevens vind u op loopafstand  Avatarz    Klimbos  10 minuten loopafstand  tel; 0541-200207 

 

 Paintball.  Loopafstand  15 minuten.  Tell; 06 47 56 80 24  vanaf €. 21,00 p.p. 

Paintball het spel spreekt voor zich, laat de adrenaline maar stromen en neem het op tegen collega’s 

of familie of vrienden. Onze noabers Paintball  warrions neemt u mee naar een prachtig stukje 

terrein op het Hulsbeek, een groot speelveld die aan één zijde wordt begrenst door een natuurlijke 

kwelvijver. De natuurlijke begroeiing maakt dit veld uitstekend geschikt voor het spelen van paintball 

uiteraard wordt U goed begeleid en zijn er diverse spelvormen mogelijk. Na deze veldslag is er een 

staakt het vuren en kunt bij ons uw welverdiend drankje en hapje ect. nuttigen. 

 

 Quad rijden.   Loopafstand 15 minuten   tel; 00 32 11 646307  België (Neerpelt) 

Een mooie quad-baan voor de kits van 6 tot 12 jaar met 50 cc kinderquads. En een aparte  cross baan 

voor iedereen vanaf 12 jaar.   Zonder reservering zaterdags van 13.00 t/m 17.00 uur van mei t/m 

september. Buiten deze tijden kunnen we voor een party deze attractie ook verwerken in een 

arrangement, vrijblijvend prijsopgave. 

 


