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    STEL ZELF UW ARRANGEMENT SAMEN. 

 ===================================================================== 

  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. !                prijzen onder voorbehoud. 

  

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. 

 

Oud Hollandse Spelletjes.  Binnen   Kosten €. 2,50  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 ? . 
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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. 

 

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 ! 

 


