
   

* De activiteiten vinden buiten plaats 
** Bij deze activiteit wordt 2,50 p.p. extra in rekening gebracht 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. Kort en Krachtig: €10,00 p.p.  

o Minimaal 6 personen 
o 60 minuten aan activiteiten 

2. Actief en afkoelen: €12,50 p.p.  
o Minimaal 7 personen 
o 90 minuten aan activiteiten  
o Inclusief hapje en drankje voor pauze moment 

3. Uitgebreid uitleven: €15,00 p.p.  
o Minimaal 8 personen 
o 120 minuten aan activiteiten  
o Inclusief hapje en drankje voor pauze moment 

 

  

 
- Lasergamen (30 minuten, max. 12 personen) 
- Vuurtje stoken + broodje bakken (30 minuten, 

max. 10 personen) 
- 1,5 meter met spellen (30 minuten, max. 16 

personen) 
- Groepsspellen (30 minuten) 
- Archery tag (60 minuten, max. 10 personen) **  
- Boogschieten (60 minuten)** 
- Levend stratego (60 minuten, max. 16 personen) 

Een feestje 

Op je 

Gemak? 

Wie? 
Stichting Op je Gemak 
Hansweertsestraatweg  
4416 ND Kruiningen 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via 06-53637103 



   

* De activiteiten vinden buiten plaats 
** Bij deze activiteit wordt 2,50 p.p. extra in rekening gebracht 
 
 
 
 

Informatie bij de activiteiten 

Bij elke activiteit geldt dat deze buiten wordt gedaan. Geschikte kleding is voor sommige spellen aan 

te bevelen, voor de rest verstekken wij alle benodigde materialen. Hieronder kunt u per activiteit een 

korte beschrijving vinden.  

Lasergamen 
Een actief spel waarbij snelheid en richten een belangrijke rol spelen. Tijden het spel kun je zelf 

bepalen met welke van de 4 variaties je wapen gaat schieten. Kies jij voor een ver afstandsschot met 

de ‘lasergun’ of waag jij je dicht bij de vijand met de ‘single shot’. Welk team als eerst alle trofeeën 

weet te bemachtigen of als eerste alle tegenstanders uitschakelt wint.  

Vuurtje stoken  (+ broodje bakken) 
Tijdens deze activiteit ga je jouw overlevingsskills testen. Als eerst is het de bedoeling om het vuurtje 
netjes op te bouwen en warm genoeg te maken. Daarna mag je je eigen broodje bakken. Houd je je 
broodje te ver bij de warmte vandaan dan eet je een klomp deeg. Houd je hem te dicht bij de 
vlammen, is hij zwart. Alleen een goede bakker kan uiteindelijk lekker smullen. 
 

1,5 met spellen 
Tijdens de coronaperiode hebben we verschillen de spellen ontworpen waarbij de 1,5 meterregel wel 

gehandhaafd moet worden. Het zijn spellen waarbij behendigheid en samenwerking een grote rol 

spelen. Super om als team te komen doen of om een team te worden. Hoelang blijft het voorwerp 

(of zelfs de persoon) staan op een plank die door de groep aan touwen omhoog getild wordt? En 

welk team heeft het als eerste voor elkaar om de knikker van start naar de finish te rollen langs alle 

obstakels?  

Groepsspellen 
Met een groep een spel doen is lekker actief en gezellig. We bieden een grote variatie aan 

groepsspellen aan. (Balspellen zoals trefbal; voetbal; iemand is hem, niemand is hem; maar ook 

spellen zoals Kubb, tikkertje, XXL touwtje springen, pionenroof, kat en muis enz.) Wanneer u dit 

reserveert kunnen we in overleg de mogelijkheden bespreken.  

Archery tag 
Een actief en spannend spel, waarbij je met pijl en boog aan de slag gaat. Met speciale pijl en bogen 

mag je in dit spel net als vroeger elkaar te lijf gaan. Uiteraard zorgen wij voor een beschermend 

masker voor je gezicht. Lange mouwen worden aanbevolen.  Verder is er een grote variatie aan 

spelmogelijkheden waardoor het spel zo hardhandig/zachtaardig als wenselijk gemaakt kan worden.  

Boogschieten 
Tijdens deze activiteit zetten wij een mooi doelwit neer waarbij met recurve handbogen en scherpe 

pijlen op geschoten mag worden. We hebben link- en rechtshandige bogen. Voor kinderen hebben 

we ook handzame  kindermodellen.  

Levend stratego 
Een spannend spelletje stratego in levende lijve. Op het grote terrein zijn er strategiemogelijkheden 

genoeg, welk team is slim genoeg om de anderen uit te schakelen? 

 


