vroolijke activiteiten

Uitspanning De Vroolijke Frans biedt

Casino met een knipoog

Pubquiz

voor groepen vanaf 20 personen veel

Dit alternatieve Casino is geopend
met een combinatie van hilarische
tafelspelen zoals Hoi Boer en Pinkelen
of Paardenrace met de Oud Hollandse
Spelen.

De pubquiz is een spel / activiteit
waarbij plezier, gezelligheid en
hilariteit de boventoon voert.
De pubquiz van Feestquiz is zo
samengesteld, dat deze geschikt
is voor iedereen. Er komen diverse
onderwerpen voorbij tijdens
de pubquiz, zoals algemene
kennis, sport, muziek, foto’s en
televisie. Wij verrassen je met de
leukste en gezelligste quizvragen,
geluidsfragmenten en afbeeldingen

mogelijkheden op het gebied van
eten, drinken en activiteiten. In dit
overzicht treft u de binnen buiten en
sportieve activiteiten aan die u bij
de Vroolijke Frans kunt ondernemen.
Voor een complete dag kunt u het eten
met een activiteit combineren en zo
uw eigen feestje samenstellen.
Combinaties van activiteiten zijn
ook mogelijk en dit overzicht is niet
uitputtend. Heeft u speciale wensen
of ideeën dan kunnen wij creatief
met u meedenken voor een activiteit
op maat. De prijzen zijn bij navraag
beschikbaar.

High Beer en High Wine
Bij de High Beer kunt u genieten van
3 smaakvolle bieren onder het genot
van diverse hapjes. Het neemt ca.
1,5 uur in beslag en is al te reserveren
vanaf 4 personen.
Tijdens de High Wine kunt u genieten
van 3 heerlijke uiteenlopende wijnen
onder het genot van bijpassende
hapjes. Ook de high wine neemt ca.
1,5 uur in beslag en is al te reserveren
vanaf 4 personen. Wilt u na de
High Beer of de High Wine gezellig
blijven dineren, reserveer dan op tijd
een tafel.

DJ of Livemuziek
Binnenactiviteiten
Levend bingo
Bingo saai? Niet bij deze variant!
Alle deelnemers doen actief mee in
steeds wisselende teams. We doen
een beroep op hun creatieve geest,
muzikale talent, algemene kennis en
reactievermogen. En, ’t belangrijkste,
gevoel voor humor en plezier!
Levend bingo is een combinatie van
‘Ik hou van Holland’, pictionary en
het klassieke bingo met hilarische en
gevarieerde opdrachten.

Oud Hollandse spelen
Tafelspelletjes die uw oma al deed,
opgezet in een circuit vorm. In kleine
groepjes gaat u langs de verschil
lende spelletjes. Een leuke gezellige
competitie voor jong en oud.

Casino Games:
Voor een ontspannen en gezellig
avondprogramma hebben wij de
casino games. Bij binnenkomst krijgt
u de muntjes uitgereikt, u hoeft dus
zelf niets in te leggen. Onderleiding
van croupiers worden de spelen als
blackjack en roulette gespeeld. Kent u
de spelen niet? Geen probleem, voor
we beginnen krijgt u uitleg bij elk spel.
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Wilt u voor uw feest of bijeenkomst
omlijsten met sfeervolle
achtergrondmuziek of ziet u graag
de dansvloer gevuld. Ons netwerk
van muzikanten, ensembles, bands
en dj’s is zo groot dat we met gerust
hart kunnen zeggen dat we voor elke
muzikale voorkeur en wens advies
kunnen geven over een passende
invulling.

Schilderworkshop
Onder leiding van een
gerenommeerde kunstenares volgt u
een workshop plateelschilderen.
Hierbij beschildert u aardewerk of
porselein.
Naast de mogelijkheid dat ieder
voor zich een kunstwerk maakt, is
het ook mogelijk om thematisch aan
de slag te gaan om zo met de hele
groep een kunstwerk te creëren voor
bijvoorbeeld uw bedrijf.

Percussieworkshop
Met uiteenlopende instrumenten
als Afrikaanse trommels, djembé en
andere percussie instrumenten kunt u
gezamenlijk ontdekken wat het ritme
is van uw bedrijf.

Gek op Holland
Een geweldig Hollands avondje
waarbij diverse spelrondes de
ingrediënten zijn voor een gezellige
teamavond. Tijdens het Gek op
Holland spel gaat u in teams tegen
elkaar de strijd aan in diverse
spelrondes onder leiding van
onze eigen Linda met tussendoor
desgewenst een pauze voor een
heerlijk Hollands buffet. De kennis
van de teams over de Nederlandse
muziek, tv, taal en allerlei andere
wetenswaardigheden wordt op de
proef gesteld.

Buitenactiviteiten
Het Vroolijke Spellencircuit
In ons eigen bosperceel naast de
Vroolijke Frans hebben wij een
spellencircuit uitgezet voor jong en
oud. Een groot scala van activiteiten
kan op 7 open plekken in het bos
worden gespeeld: van Tangram, ‘hole
in one’ golfspel tot skiloop.

Klootschieten
Er wordt door met lood doorboorde
ballen een parcours afgelegd in de
pittoreske omgeving van de Vroolijke
Frans. Dit spel wordt in teamverband
gespeeld en het team met de minste
worpen wint het spel.

Schuttersclinic of toernooi
Precisie en doelgerichtheid worden
getest bij het kruisboog- en
handboogschieten.
Ook uit te breiden met luchtbuks- en
laser-kleiduifschieten of
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reuzenkatapultschieten. Alleen
boogschieten, reuzekatapult schieten
of laser kleiduivenschieten kan ook.

Fietspuzzeltocht
Een fietspuzzeltocht in groeps
verband, waarbij er aanspraak
wordt gemaakt op de intelligentie,
fantasie en het observatievermogen
van elk van de groepen. Welke groep
komt terug met de meeste goed
beantwoorde vragen.

Teamtoernooi
Ontmoeting en samenwerking daar
draait het om. De teams ontmoeten
elkaar bij uiteenlopende activiteiten
die rondom de Vroolijke Frans zijn
opgesteld. Van doen (lopende
A, boogschieten) tot denken
(spijkerspel, tangram). Per onderdeel
gaat men steeds de strijd aan tegen
een ander team. Welk team weet door
behendigheid, doortastendheid,
inzicht, creativiteit en humor in de
prijzen te vallen.

Op de fiets naar Bronkhorst
Op een comfortabele fiets, via
een pondje over de IJssel een
bezoek brengen aan het kleinste
middeleeuwse stadje van Nederland,
op een afstand van ca. 5 km. Van de
Vroolijke Frans

Bezoek oldtimercentrum The Gallery
Bezoek aan het Europees vermaard
oldtimercentum in Brummen,
met tenminste mer dan 100 zeer
exclusieve oldtimers.

Wandeling over landgoed
’t Leusveld
Wandeling met de boswachter vanaf
de Vroolijke Frans over het verstilde
landgoed ’t Leusveld, waarbij
gewezen zal worden op de unieke
flora en een confrontatie met reeën en
edelherten niet is uitgesloten.

Wie is de slimste mol?
Het spel Wie is de slimste Mol is
superleuk om te spelen en bijzonder
geschikt als teamuitje daar in het
bijzonder aandacht wordt besteed
aan teambuilding. Is je collega te
vertrouwen, of zal hij toch de mol
zijn? Het spel is zeker ook geschikt
als activiteit op een familie- of
vriendendag.
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Secret Challenge met iPad

Oekens bubbelvoetbal ‘Bumb it up’

Met iPad, in teams op pad om met
variërende foto, video, question
-en brain-kraak challenges, punten
te verdienen. Kris kras door het
gebied zal je allerlei vragen en
opdrachten tegenkomen, die enkel
te beantwoorden of te volbrengen
zijn, door op het juiste plekje in de
omgeving te staan! Je zult moeten
samenwerken, met één of meerdere
collega’s tegelijk om de meeste
punten te halen voor jullie team!

Bubbel Voetbal (of Bubble Voetbal)
is vergelijkbaar met echt voetballen;
twee teams die proberen de bal in
elkaars doel te werken. Er is echter 1
klein verschil wat het spel compleet
anders maakt! Doordat alle spelers in
een Bubbel zitten kan je elkaar omver
lopen, tegen de keeper van de andere
partij op springen of de spits van de
tegenstander omver tegelen! Hilariteit
gegarandeerd!

Sportief met Hippmann
Samen met de twee jonge
enthousiaste broers Twan en Luuk
Hipmann van Sportschool Hippmann
in Brummen hebben we een aantal
speciale leuke sportieve activiteiten
ontwikkeld die rondom de Vroolijke
Frans plaats vinden.

Bootcamp ‘Sportief in de Broekse
Wildernis’
Bootcamp is een intensieve en
gevarieerde workout gericht op kracht,
souplesse en uithoudingsvermogen.
Tijdens de bootcamp worden
deelnemers op een ludieke manier
‘gedrild’. De omgeving leent zich
uitstekend voor een bootcamp in
de bossen rondom Sportcentrum
Hippmann en de Vroolijke Frans of
binnen bij sportschool Hippman, op
korte afstand van de Vroolijke Frans.

Highland games ‘19 eeuwse
traditionele clanspelen uit de
hooglanden van Schotland.’

Sportieve combinatie ‘Alles
van Hippmann’
Kennismaken met verschillende
sporten? Bij deze combinatie van
sporten kunnen we een leuke
afwisseling maken van populaire
activiteiten zoals bootcamp,
bokszaktraining, yoga, zumba,
paaldansen of cross training.

Back to school ‘Blokjesvoetbal,
trefbal, apenkooi en nog veel meer’
Wij laten oude tijden herleven en
gaan ouderwets gymmen in de
sporthal. Nostalgie ten top met
gymlessen en old school spelletjes
= plezier voor iedereen! Altijd nog
eens willen apenkooien, wij geven

jullie de kans om je helemaal
uit te leven in de gymzaal. Na
de apenkooi zullen we in de
zaal verder gaan met een aantal
varianten van trefbal en hebben
nog een speciale activiteit waarin
de grote matten centraal zullen
staan. Schone voeten halen,
memory veroveringsspel of
blokjesvoetbal, alles is mogelijk!

Tijdens deze activiteit ligt de nadruk
op teambuilding. Een leuk programma
met traditionele Schotse activiteiten
en als de strijd begint wordt de groep
ingedeeld in clans! Touwtrekken,
paalhangen, kruisboogschieten,
boomstam (of kettlebell) werpen,
boomstam zagen, tractorband
kantelen, hooibaal werpen en
hoefijzer gooien. Wij stellen een
afwisselend programma samen met 4
activiteiten.

info@devroolijkefrans0575-561719

