Activiteiten voor
een grandioos dagje uit!
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ACTIVITEITEN VOOR EEN
GRANDIOOS DAGJE UIT!
Beleef een actief dagje met je
familie, vrienden of buren bij Gasterij
Onder de Panne.

ADRES
Gasterij Onder de Panne
Oeffeltseweg 26
5835 BC Beugen
Groepsaccommodatie De Vilt
Laag Werveld 9
5835 CP Beugen
TELEFOON
Arno: 06-58887610
Ellen: 06-20974905
EMAIL
info@gasterijonderdepanne.nl
info@groepsaccommodatiedevilt.nl
WEBSITE
www.gasterijonderdepanne.nl
www.groepsaccommodatiedevilt.nl

In de natuur, op avontuur, voor jong
en oud; wij bieden vele activiteiten
aan die te doen zijn bij ons en in onze
omgeving. We helpen je graag om
een passend programma samen
stellen zodat je een heerlijk dagje
onder de panne kunt zijn.
Alle activiteiten dienen minimaal één
week voor de datum dat je bij
Gasterij Onder de Panne of bij
Groepsaccommodatie
De
Vilt
verblijft geboekt te worden.
Kom gerust eens langs om de
mogelijkheden met ons te bespreken.

Wie boert he t best …
Deze activiteiten zorgen ongetwijfeld voor heel veel lol;
zaklopen, spijker slaan, touwtrekken, kruiwagenrace en nog
meer bijzondere spellen.
Teamwork staat voorop! Je speelt de boerenspelen buiten.
Prijs per persoon
Minimaal 25 personen
€ 6,00

Niet omdat het moet maar omdat het kan…
Bucketlist is een hilarisch spel, de ene opdracht na de andere,
foto's, filmpjes en de meest doldwaze dingen doen. Het spel
staat garant voor gekkigheid, gezelligheid en teambuilding.
Je zult het dorp op een andere manier leren kennen en
ontdekt de leukste plekjes waarbij je tegelijkertijd uitdagende
en vooral erg grappige opdrachten uitvoert.
De vraag is nu natuurlijk, welke groep is het meest creatief,
heeft de meeste lef en krijgt de meeste opdrachten voor
elkaar? Bereid je maar voor want het wordt gegarandeerd
lachen, gieren en brullen!!
prijs per persoon
Minimaal 10 personen
€ 4,00

Ze zien los tijdens het knakworstrenne n…
Een begrip in de regio: Het Knakworstrennen van Beugen! Als
je op carnavalszondag een mooie race wilt zien tussen
mensen die op de rug van andere mensen zitten, moet je
zeker naar Beugen komen. Je snapt dat de ruiters noch de
'paarden' er gewoontjes uitzien. Het is immers carnaval. Geen
tijd om met carnaval naar Beugen af te reizen? Geen
probleem! Wij verzorgen een gezellige, actieve clinic
Knakworstrennen waarbij uiteraard genoeg gelachen zal
worden. Dus, wil jij een unieke en vermakelijke activiteit
regelen, neem contact op voor een clinic Knakworstrennen.
Na een korte introductie ga je tegen elkaar
'Knakworstrennen'. Hierna volgt er The Worst Quiz, waaraan
iedereen kan deelnemen. Kortom, voor een leuke middag,
blijf je gewoon lekker in Beugen!
Prijs per persoon
Minimaal 20 personen
€ 8,00

Beleef een onvoorspelbaar avontuur…
Laat je ‘opsluiten’ in Escape Room De Schop en waan je in
vroegere sferen, je haalt herinneringen op uit het vroegere
boerenleven van het platteland. Tussen alle nostalgische
voorwerpen dien je de puzzels en opdrachten te ontdekken,
de codes te kraken en binnen het uur uit Escape Room De
Schop te ontsnappen. Durf jij de uitdaging aan te gaan?
Prijs per persoon
10 personen
€ 8,50
9 personen
€ 9,50
8 personen
€ 10,50
7 personen
€ 12,00
6 personen
€ 14,00

Hoe smart ben jij …
Een leuke wandeling in de omgeving van ca. 2 uur (4,6 km). Bij
de GPS speurtocht ga je in een of meer groepjes op pad. In elk
groepje is tenminste 1 persoon met een smartphone. Je
ontvangt een lijst met 9 coördinaten en vragen die je gaat
beantwoorden. Door alle aanwijzingen te vinden en te noteren
kun je het laatste coördinaat bezoeken en met een selfie
bewijzen dat je de tocht succesvol hebt afgerond.
Prijs per persoon
Minimaal 6 personen
€ 5,50

Altijd oude rwets gezellig …
Spelletjes uit grootmoeders tijd, leuk idee voor als de
weersomstandigheden tegenvallen: onze Oud-Hollandse
spelen! Je speelt in teams tegen elkaar. Welk team is de beste
combinatie, heeft de beste tactiek en het meeste geluk? Veel
lol gegarandeerd!
Prijs per persoon
Altijd in combinatie met ander
€ 5,50
programma/ zaalhuur.

Wie weet e r binnen de tijd te ontsnappen…
Door te kiezen voor Escape Room De Schop in combinatie met
een driegangendiner van het Posthuis heb je een heerlijk
avondje uit!
Happen & Ontsnappen basis
Prijs per persoon
10 personen
€ 29,00
9 personen
€ 30,00
8 personen
€ 31,00
7 personen
€ 32,50
6 personen
€ 34,50
Happen & Ontsnappen verrassing
Prijs per persoon
10 personen
€ 34,00
9 personen
€ 35,00
8 personen
€ 36,00
7 personen
€ 37,50
6 personen
€ 39,50
Happen & Ontsnappen De Luxe
Prijs per persoon
10 personen
€ 40,00
9 personen
€ 41,00
8 personen
€ 42,00
7 personen
€ 43,50
6 personen
€ 45,50

Toe aan even pauze …
Even toe aan een rustmomentje tijdens je fiets- of wandel
tocht? Wanneer je met een groep een heerlijke fiets- of wandel
tocht maakt en even toe bent aan een kopje koffie of thee
met iets lekkers erbij is dit het arrangement wat je zoekt.
Onbeperkt koffie/thee, een lekker stuk gebak maar ook een
lunch of diner behoren tot de mogelijkheden.
Prijs per persoon
Koffie/thee met gebak
€ 6,50
Bij andere wensen is de prijs in overleg

Ve rkloot het niet …
Leg met je team in zo min mogelijk worpen het parcours af. Het
ongeveer 3 km lange parcours loopt door het bos, dus naast
het wedstrijdelement kun je meteen mooie de omgeving
verkennen.
prijs per persoon
Groepsgrootte: 6-30 personen.
€ 4,00

Same n koken, samen tafelen …
Gezellig samen uit eten, maar dan met zelf koken. Tijdens
deze workshop staat bij binnenkomst alles voor je klaar. Voor
verschillende gerechten liggen de ingrediënten afgewogen
klaar, samen met het recept en de stappen om het gerecht
te maken. Het te bereiden diner bestaat uit een amuse (die je
al tijdens het koken kunt nuttigen) en een 3-gangen diner
(voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht). Als alles klaar is
maak je er met z’n allen een gezellig diner van. In de keuken
kun je met 12 personen aan een grote tafel eten. Voor
grotere groepen zijn andere ruimtes beschikbaar. Bij mooi
weer en beschikbaarheid van het terras is het mogelijk buiten
te eten.
Groepsgrootte: 10-15 personen
Prijs is op aanvraag

Wie is de koning te rijk …
Het spel Kubb is een echt familiespel spel voor buiten, en
wordt gespeeld op een vlak speelveld. Het spel kan 1 tegen 1
gespeeld worden, maar ook in teams van meer personen. In
de competitie speelt men 6 tegen 6.
Het speelveld bakent men af met de 4 hoekstokken. Elke
team zet 5 torens op de achterlijn. De koning zet men in het
midden. De bedoeling van het spel is om met de stokken alle
torens van het andere team om te gooien. Uiteindelijk wint
het team dat de koning om gooit!
Prijs per persoon
Groepsgrootte 6-30 personen
€ 4,00

Ik weet nie t of jij het weet, ik q uizt he t wel…
De pubquiz wordt georganiseerd door 3 enthousiastelingen
die al verschillende jaren ervaring hebben in het maken van
quizzen. De quiz wordt elk jaar vernieuwd en is van erg hoog
niveau qua uiterlijk, verzorging en originaliteit. Je kunt een
keuze maken uit het aantal rubrieken dat je wil doen. Elke
rubriek zal ongeveer 12 minuten duren, voorbeelden van
rubrieken zijn filmquotes, bierfrunnikken, stripshow en dead or
alive. Er zal een gezellige strijdlustige avond ontstaan.
Fun gegarandeerd!!
Prijs pubquiz
Mini quiz – 2 uur
€ 400,00
Midi quiz – 3 uur en een kwartier
€ 450,00
Maxi quiz – 4 en een half uur
€ 500,00

Geen uiltje knappen maar oppimpen…
Van een boomstam een uiltje maken met onder andere verf,
knopen, wasknijpers en foam. Even lekker creatief bezig zijn.
Daarna kan er nog een leuke en leerzame wandeling gemaakt
worden met vragen die zijn opgesteld door Vereniging
Vogelwacht De Maasheggen. Deze activiteit is dus zowel
creatief als educatief!
Prijs per persoon
Minimaal 10 personen (incl. materialen) € 3,50

Wijnen, wijnen, wijnen …
Droog, zoet, wit of rood? Leer door deze wijnproeverij je smaak
van wijn kennen en weet welke je voortaan moet kiezen.
Tip: kom niet met de auto maar neem een taxi of je fiets.
Prijs per persoon
10-12 personen
€ 25,00

Kijk eens naar het vogeltje…
Met je eigen fotocamera ga je tijdens de cursus binnen en
buiten oefenen. Hiervoor krijg je opdrachten die je zelf of
met een mede cursist gaat uitvoeren. Het interieur en de
omgeving van Gasterij Onder de Panne vormen een mooi
decor voor onze oefeningen. Alle behandelde onderwerpen
zijn in de opdrachten verwerkt. Je krijgt uiteraard persoonlijke
hulp bij de oefeningen. Als je dat leuk vindt mag je ook
een professionele spiegelreflexcamera uitproberen met
handmatige instellingen.
prijs per persoon
Als extra bij gehuurde locatie
€ 42,50
Inclusief locatie huur
€ 65,00

Natuurlijk wandele n …
Een mooie wandeling in natuurgebied De Vilt dat grenst aan
onze locatie. Onderweg krijg je uitleg van een groeter over de
natuur, het wild en groei en bloei. Deze wandeling neemt
ongeveer 1,5 - 2 uur in beslag.
prijs per groep
Tot 12 personen
€ 30,00

