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GROEPSACTIVITEITEN 
 

Onderstaande prijzen zijn indicatief. Wij maken graag een passende aanbieding voor u 

 

Segway tour: € 69,50 per persoon 

- Ontdek de omgeving op de eerste elektrische zelf balancerende voertuigen ter wereld 

- Segway rijden is makkelijk te leren, dynamisch, spectaculair en ontzettend leuk 

 

 
Segway Live Experience: € 40,00 per persoon 

- Hét teambuilding event met segways, speciaal voor grotere groepen 

- Ga de strijd aan op diverse onderdelen zoals follow the rope, mega  4 op een rij, over de brug en 

discgolf.  

 
Segway Team Training: € 99,50 per persoon 

- Communiceren, samenwerken en vertrouwen zijn de belangrijkste ingrediënten van deze team 

training!  

- Als de eerste opdracht goed is volbracht krijgen beide teams een landkaart waarop diverse check 

points zichtbaar zijn.  

- Om bij de check points te komen staat er voor iedereen een segway klaar. Samen met instructeurs 

leren alle teamleden veilig rijden op de segway alvorens naar het eerste checkpoint te rijden.  

- Bij de check points ontvangt men een nieuw deel van de route en materialen voor de eindopdracht.  

- De eindopdracht bestaat uit een oefening waarbij de teams een gestrande terreinwagen moeten 

verplaatsen.  
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Create and Connect, voor elk wat wils: € 49,50 per persoon 

- Per team is er een “bouw” team en een “actief” team 

- Het actieve team doorloopt teamactiviteiten om materialen te verdienen voor het bouwteam 

- Het bouwteam bouwt in fases een Mega 3D Vlieger 

- De finale bestaat uit het gezamenlijk oplaten van de Mega vlieger 

 

 
Schapen drijven met border collies:  € 850,00  

- Uitstekende metafoor om onder andere de begrippen communicatie, leiding geven en 

teambuilding in een ongewone context te onderzoeken. 

- Verbale en non-verbale communicatie met de honden en de schapen  

- Bij toerbeurten gaat iedereen veel aan de slag om de schapen te drijven 

- De schapen dienen hierbij als een prachtige spiegel voor de signalen die de deelnemers hen geven!  

- Bijzondere finale activiteit 

 

 
Boogschieten: € 39,50 per persoon 

- Uitleg van de historie, verschillende bogen en techniek. 

- Oefenen, verbeteren van de techniek.  

- Competitie met teampunten of individuele punten en finale.  

- Diverse bogen zoals bare bow, compound boog en recurve boog.  

- Voor deelnemers met een handicap of blessure is er een kruisboog aanwezig  
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Schermen: € 49,50 per persoon 

- Inleiding met geschiedenis van de sport en uitleg van de verschillende disciplines en wapens.  

- Start met het voetenwerk om vervolgens in stelling te worden gezet (en garde) 

- Leer de basis voetpassen, aanvallen, weren en duelleren 

- Inclusief sabel, handschoenen, masker en vest.  

      
Team Challenges: € 59,50 per persoon. In combinatie met segways € 69,50 per persoon 

- Activiteiten die je alleen samen tot een goed einde kunt brengen. 

- Communiceren, samenwerken, overleggen en het geleerde meenemen in de volgende oefening.  

- Bedenk een constructie om een gestrande terreinwagen te verplaatsen tijdens de Jeep Special Task. 

- Bouw een veilige oversteek met de touwbrug om vervolgens van eiland naar eiland te verplaatsen 

met het eilandenspel. 

- Welke team is fysiek het sterkt op het team spirit parcours en welk team bouwt de beste katapult? 

- Ook te combineren met een segway live experience!  

 

      
Powerwalk: € 350,00  

- Een frisse, energieke wandeling door het prachtige natuurgebied van PWN. 

- Wandel direct de duinen in onder leiding van een enthousiaste powerwalk instructeur.  

- Een ideale energizer om de meeting te beginnen of ontspannen break tijdens de vergadering.  
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Haka workshop: € 450,00  

- Haka is een krachtige manier om zelf of met een groep iets duidelijk neer te zetten door het 

lichaam en stem te combineren 

- Bekend van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam 

- Energiek, dynamisch, informatief en op maat te maken!  

 

     
 Mobiele Escape Room, van 10 tot 100 personen: € 49,50 per persoon 

- Escape Room in thema van de VOC tijd, red het schip van de ondergang binnen 1 uur! 

- Per team van 7 personen een levensgrote puzzel-scheepskist  

- Speciale countdown klok aangestuurd door speelkasten per team 

- Ieder gevonden object, iedere slimme combinatie en iedere opgeloste puzzel is een 

beloningsmoment dat het team samen viert. 

- Special effects met licht en geluid, sfeervol decor en begeleiders in VOC thema 

 

    
Pubquiz: 29,50 per persoon 

- Dynamische spelshow 

- Muziekfragmenten, historische weetjes, feiten, bedrijfsvragen, beeldvragen en rekensommen!  

 

 
 

 

Voor teambuildingactiviteiten werken wij samen met onze lokale partner  

Oxygen Events. Wilt u meer informatie ? Bel of mail met Huize Koningsbosch. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0251-860385 of per mail info@huizekoningsbosch.nl 

 

Bovenstaande prijzen zijn indicatief. Wij maken graag een passende aanbieding voor u 

 

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.  

mailto:info@huizekoningsbosch.nl

