Een greep uit onze activiteiten die wij voor u kunnen organiseren op locatie Nieuw
Allardsoog. Deze activiteiten zijn met name gericht op:

Teambuilding , samenwerking , communicatie.

Team Challange;
Verschillende team opdrachten in teams tegen elkaar. Communicatie en samenwerking komen hier
naar voren.
Afhankelijk waar het team mee bezig is of tegen aan loopt kunnen we in overleg opdrachten
inzetten.
Duur 1,5 uur 3 onderdelen. Tot 10 personen €195,- elk extra persoon €19,50
Duur 2 uur 4 onderdelen . Tot 10 personen €225,- elk extra persoon €22,50

In te zetten opdrachten locatie Nieuw Allardsoog:
Wandelende A ( samenwerking, communicatie, fysiek)
Reuze Katapult bouwen (samenwerking, communicatie fysiek)
Boogschieten met communicatie onderdeel ( licht fysiek)
Spel “in de verte” ( samenwerken / licht fysiek)
Puzzel opdracht ( denk opdracht/samenwerken, niet fysiek)
Mega Yenga ( communicatie , niet fysiek)
Discgolf veldspel met frisbee ( communicatie, samenwerken, fysiek)

GPS tocht:
Gps tocht in de mooie omgeving van Nieuw Allardsoog. U gaat in teams met een GPS en kaart op
pad. Tijdens de GPS tocht komt u verschillende vragen en opdrachten tegen. Wie heeft welke
expertise om de puzzels en opdrachten goed uit te voeren? Overleggen is zeker nodig.
Duur 2 uur
Tot 10 personen €125,- Elk extra persoon €12,50

GPS tocht extra:
Gps tocht net onderweg of als afsluiting een extra samenwerking opdracht zoals katapult bouwen.
Duur 2,5 uur
Tot 10 personen €175,- Elk extra persoon €17,50
Hier zou onderweg ook een drankje en hapje geserveerd kunnen worden door Nieuw Allardsoog. Dit
kan bij de extra opdracht.

Dream Team:
Een door ons zelf ontwikkeld team spel waar de drijfveren per persoon naar boven worden gehaald.
Minimum deelnemers 12 personen. Doel: zorg doormiddel van spellen en team wissels dat je aan het
eind van de dag/middag in het juiste team zit.
De teams zijn : samenwerking, strategisch, doeners, denkers
Doordat de teams om de beurten keuze mogen maken uit een activiteiten lijst, bepaal je dus zelf hoe
de dag /middag verloopt. Communicatie, samenwerking en zelf reflexie is hierbij nodig.
Duur 3,5 uur
Kosten €32,50

