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ACTIVITEITEN VOOR EEN 

GRANDIOOS DAGJE UIT! 
 

Beleef een actief dagje met je familie, 

vrienden, collega’s of buren dit kan  

bij Groepsaccommodatie De Vilt of 

Gasterij Onder de Panne.  

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.  

Diverse activiteiten hebben we zelf 

maar er zijn ook activiteiten die door 

andere georganiseerd worden.  

Alle activiteiten dienen minimaal één 

week voor de datum van je verblijf 

geboekt te worden. 

In de prijslijst zijn de activiteiten zo 

goed mogelijk omschreven, mocht je 

nog vragen hebben dan horen we 

dat graag. 

Neem gerust contact met ons op om de 

mogelijkheden te bespreken. 

Prijzen zijn exclusief BTW. 

 

 

 

 

 

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 

mailto:info@gasterijonderdepanne.nl
http://www.gasterijonderdepanne.nl/


  

  Wie boer t he t bes t…  

Deze activiteiten zorgen ongetwijfeld voor heel veel lol; 

Ouderwets vermaak met zaklopen, spijker slaan, touwtrekken, 

kruiwagenrace en nog meer bijzondere spellen. Teamwork 

staat voorop! Je speelt de boerenspelen buiten. 

 

Tijdsduur ± 1,5 – 2 uur 

Zonder begeleiding, inclusief instructies en scoreformulier 

Minimaal 20 personen € 4,75 p.p. 

 

Nie t omda t he t moe t maar omdat he t 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!! 

 

Tijdsduur ± 2 uur 

Zonder begeleiding, inclusief instructies, nakijkvel en 

scoreformulier 

Minimaal 10 personen € 3,25 p.p. 

 

Een gok je wagen en kans maken op een “ ton”…  
Het op een ontspannen manier zonder geld spelen waarbij de 

opzet toch zal zorgen voor de nodige “spel spanning”. 

Voordat je gaat spelen aan één van de aanwezige tafels 

ontvangen een ieder een bankbiljet die met kan inwisselen 

tegen fiches. Onze gezellige en enthousiaste croupiers zorgen 

ervoor dat iedereen op een leuke, gezellige en informele 

manier door het spel heen wordt geleid.  

Je hebt de keuze uit de volgende tafels: 

- Frans Roulette 

- Black Jack 

- Dobbel Seven 

- Euro Wheel 

- Pokeren 

- Slotmachines 

 

Tijdsduur 3 uur 

Inclusief begeleiding 

2 casino tafels  € 275,00 

3 casino tafels € 400,00 

 



  

  Toe ren maar… 
Laat de wind door je haren waaien en geniet van de prachtige 

natuurrijke omgeving op onze E-chopper! De elektrische 

aangedreven milieuvriendelijke chopper rijdt 25 km per uur en is 

geruisloos. De tour zit vol verrassingen en brengt je langs de 

mooiste plaatsjes met de nodige terrasjes. Genieten dus!  

 

Tijdsduur 2,5 uur of hele dag 

Zonder begeleiding, inclusief instructies en knooppuntroute 

Tijdsduur tour ± 2,5 uur € 25,00 p.p. 

Tijdsduur hele dag € 45,00 p.p. 

Je dient 16+ te zijn en in het bezit te zijn van een auto- of 

scooter rijbewijs 

 

Wie k raak t he t sne l t  de code…  

Een escape room waarbij 4 tot 6 groepen in 1 ruimte zo snel 

mogelijk de “kluis” moeten openen. Hiervoor moet de groep 

een tiental escapes oplossen. Van deze 10 escapes zullen er een 

aantal gepersonaliseerd worden. Het doel zal hierbij op 

verschillende manieren zichtbaar worden. Om dit te realiseren 

hebben wij als het mogelijk is informatie nodig zoals: 

- 20 vragen met een goed en fout antwoord 

- foto’s met hoge resolutie die betrekking hebben op de gasten. 

- Verwijzing naar websites waar eventueel informatie over de 

werkzaamheden van de gasten te vinden is. 

- Verdere items die in deze game verwerkt kunnen worden. 

 

Tijdsduur ± 1,5 uur 

Inclusief begeleiding 

Tot 20 personen € 300,00 

Tot 30 personen € 350,00 

Tot 40 personen € 400,00 

Tot 50 personen € 550,00 

  

F o t o ’ s zeggen meer dan 1000-woorden  

Ben jij al in Beeld? Patrick Bongartz Fotografie helpt je daar 

graag mee. Of het nu gaat om een nieuwe profielfoto, een 

zakelijk portret of een sprekende groepsfoto van jullie team. Bij 

ons op locatie is dat natuurlijk prima te organiseren, bijvoorbeeld 

tijdens een teamdag, seminar of andere bedrijfsbijeenkomst. Kei 

leuk ook om mooie herinneringen te maken, een leuke 

groepsfoto of portret te maken van opa en oma of op jullie 

familiedag. Met de mobiele studioset is alles mogelijk. 

 

Tijdsduur afhankelijk van de groepsgrootte 

Inclusief begeleiding van professionele fotograaf 

Alle fotografie is in overleg bespreekbaar  Prijs op aanvraag 



  

  Hoe smart ben j i j…  

Bij de GPS speurtocht ga je in de omgeving met 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. 

(ongeveer 4,5 km) 

 

Tijdsduur ± 2 uur 

Zonder begeleiding, inclusief instructies en nakijkvel 

Minimaal 6 personen € 4,50 p.p. 

  

Een scho t  i n de roo s…  

Hand- of kruisboogschieten is een erg leuke activiteit, niet 

geschoten is tenslotte altijd mis. Je schiet met professionele 

bogen op verschillende targets. De begeleider zorgt voor de 

uitleg en veiligheid tijdens de activiteit. Hoe ver span jij de 

boog?! 

 

Tijdsduur 2 uur 

Inclusief begeleiding 

2 banen  € 200,00 

3 banen € 275,00 

  

A l t i jd  oude rwe ts geze l l i g…  

Spelletjes uit grootmoeders tijd… Leuk om in teamverband te 

spelen en er een wedstrijd van te maken met een klassement, 

maar gewoon voor de gezelligheid kan natuurlijk ook. De Oud 

Hollandse spelletjes bieden nostalgisch vermaak voor jong en 

oud, succesverzekerd! 

 

Tijdsduur afhankelijk van het aantal spellen   

Zonder begeleiding, inclusief instructies en scoreformulier 

Altijd in combinatie met locatiehuur € 4,50 p.p. 



  

  Wat wee t j i j  o ver o ns k le i ne maar oh zo f i jne k ikker land je… 
Bent jij een Hollander in hart en nieren? Weet je alles over ons 

koude kikkerlandje? Dan is deze Holland is Top uitdaging zeker 

wat voor jou! In verschillende rondes gaan wij jullie kennis testen. 

Dit doen we door vragen te stellen maar ook door ludieke en 

oer Hollandse opdrachten te laten uitvoeren. In teams gaan 

jullie de strijd met elkaar aan en zal in een spannende 

finaleronde bekend worden wie de enige echte Holland fan is! 

 

Tijdsduur ± 2 uur  

Inclusief begeleiding door een Quizmaster met assistent  

Tot 60 personen € 375,00 

60-80 personen € 475,00 

80-100 personen € 575,00 

 

Ko ok de s te rren  van de heme l…  
Met volledige aandacht voor jouw gezelschap, dus ook als je 

nog geen ei kunt bakken, ben je hier in goede handen. De 

workshops in diverse thema’s is inclusief welkomstdrankje, 

tafelwater, drankje tijden het koken en aan tafel. Ook een 

kopje koffie of thee als afsluiter is inbegrepen. Alle recepturen 

worden na de kookworkshop digitaal naar je toegestuurd. ZO 

kun je thuis nog eens nagenieten. 

 

Tijdsduur avondvullend 

Inclusief begeleiding 

6-12 personen Prijs op aanvraag 

 

I k  wee t n i e t  o f  j i j  he t wee t ,  ik q u iz t he t we l…  

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!! 

 

Tijdsduur 2, 3, of 4,5 uur 

Inclusief begeleiding 

Afhankelijk van de tijdsduur Prijs op aanvraag 

 



  

  

 

A ls  één schaap o ver  de dam i s… 
Een unieke teambuildingactiviteit, speciaal ontwikkeld voor de 

zakelijke markt. Leer op een originele, ontspannen en vaak 

humoristische wijze hoe je als team beter kunt functioneren. 

Hoe verloopt de communicatie? Wat zijn de verschillende 

rollen binnen het team? Hoe haal je het beste uit jezelf en je 

collega’s? Spelenderwijs komen alle vraagstukken aan bod. 

Met de activiteit “teambuilding schapendrijven” werk je op 

een originele manier aan het versterken van de teamspirit 

binnen je team of afdeling. 

  

Tijdsduur 1,5 – 2 uur 

Inclusief begeleiding 

Tot 9 personen € 795,00 

Tot 19 personen € 995,00 

Tot 29 personen € 1050,00 

  

Nat uur l i jk wande le 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. 

 

Tijdsduur 1,5 - 2 uur 

Inclusief begeleiding 

Groepjes van maximaal 12 personen € 30,00 per groepje 


