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ACTIVITEITEN

City Golf

Urban Golf, Streetgolf, Citygolf; het is maar
hoe u het noemen wilt! Alles komt op

hetzelfde neer, want we gaan golfend door
de prachtige binnenstad van Kampen. 

De route is uitgestippeld, de scoreboekjes zijn gedrukt en de (aangepaste)
midgetgolf ijzers zijn klaar voor gebruik. Met een soft golfbal trekken jullie

de 9 -holes tellende golfbaan door de binnenstad van Kampen over op
jacht naar birdies en misschien af en toe wel een strakke hole-in-one.
Staat er een fiets in de weg? Dikke pech, want deze mag u volgens de

speciale spelregels niet verplaatsen! 

Tijdsduur activiteit: +/- 1,5/2 uur
minimaal 2 en max 55 personen

Kamper Uientocht

Ieder team krijgt een digitale camera mee en
moet de oude binnenstad van Kampen in om
zo veel mogelijk in het boek afgebeelde foto’s

na te maken. Lastige plekken zijn meer punten
waard. 

Tijdsduur activiteit: +/- 1,5 en maximaal 3 uur
minimaal 12 en max 100 personen



Jullie worden midden in de binnenstad ontvangen door onze eigen Rik van
de Westerlaken, die jullie in besloten sfeer vertelt of u een mol of een
kandidaat bent. Daarna begint het feest pas echt! In 4 spelrondes met

stemming na afloop is het aan jullie om te ontdekken wie hier de boel nou
loopt te verstieren. Zijn het bewuste acties? Of zijn het dommigheden?

Na een korte uitleg krijgt iedereen de
welbekende leren jas aan en maken we een

nostalgische groepsfoto. U rijdt een prachtige
tocht langs de kronkels van de IJssel. Na

ongeveer 2,5 uur rijden zullen we weer arriveren
op de plek waar we gestart zijn, aldaar kunt u

nog even rustig napraten over deze bijzondere
beleving!

Mollenjacht

Elk jaar hebben miljoenen mensen dezelfde
vraag en bij de koffieautomaat gaat het nergens

anders meer over! We hebben het natuurlijk over
de televisiehit ‘Wie is de mol’?

Tijdsduur activiteit: +/- 2,5 
 uur minimaal 8 en max in overleg 

E-choppers rijden

Tijdsduur activiteit: 2,5 uur  minimaal 4 en max 
in overleg  Rijbewijs nodig!



Boogschieten...op elkaar! 

Tijdsduur activiteit: +/-2 uur  
minimaal 10 en max 

in overleg .
Bewapend met een speciale boog, aangepaste

pijlen en een veiligheidsmasker stapt u onze
arena in. Verbergt u zich achter onze

opblaasbare obstakels of bent u meer van het
uitlokken? Schakel stuk voor stuk het team aan

de andere kant uit of breng u teamgenoten terug
in het spel door de kleine schietschijf te

elimineren. Onze scheidsrechter past de officiële
regels toe, dus klagen na een potje Archery Tag

zit er vandaag niet in.

Bumperbal is een bijzondere en gave activiteit
waarbij u zich volledig uit kunt leven! Het
opblaasbare balpak beschermt u tegen

valpartijen; u kunt er namelijk mee lopen,
springen, vallen en botsen zonder dat u iets voelt.

En laten we nou juist dat op het programma
hebben staan!

Bij het bumperballen spelen we diverse spellen
waarbij het bumperpak een handig accessoire is.
We sluiten af met het bekende bumpervoetbal,

wedden dat de energie op is aan het eind?

Bumper bal

Tijdsduur activiteit: +/-2 uur  
minimaal 10 en max 

in overleg .



Fietstrein
Tijdsduur activiteit: +/-3  uur  

minimaal 15 en max 
in overleg .

Een ware beleving voor jong & oud! De
opvallende fietstrein bestaat uit een ‘locomotief’

met een aantal wagonnetjes erachter en is
ideaal voor gezellige tochten of ludiek vervoer
tussen twee locaties. Een mooie tocht door de
IJsseldelta of Kampen, een puzzeltocht door de
omgeving, verplaatsing tussen twee locaties of
een spannende race met opdrachten? Het kan

allemaal!

Escaperoom Nieuw Toren

Durft u het aan? Bent u klaar voor het meest
spannende en uitdagende uitje van Kampen?!
We hebben u en uw vrienden nodig om het

mysterie van de monniksorde te ontrafelen! U
wordt 1 uur lang ‘opgesloten’ in de Nieuwe Toren
in Kampen, een bijzonder monument uit de 17de

eeuw. In de Nieuwe Toren staan verschillende
spellen en raadsels klaar die u door

samenwerken moet oplossen, alleen zo komt u
achter de naam van de dader! Hebt ue de naam

gevonden?

Tijdsduur activiteit: +/- 1,5uur per kamer  
minimaal 3 en max 6 personen per groep

 



DJEMBE workshop

Tijdsduur activiteit: +/- 1 uur per kamer  
minimaal 5 en max 28 personen  

 
De djembé is als geen ander instrument
geschikt om mensen met elkaar te laten

samenwerken.
Op ontspannen wijze wordt duidelijk wat
teamgeest werkelijk inhoudt. Tijdens de

workshop gaan deelnemers actief ritmisch
trommelen op de West-Afrikaanse trommels.
Onder leiding van een professionele docent

ervaar je
hoe je met je handen verschillende

klankkleuren kan bereiken.


