
In samenwerking met het befaamde ‘Buro In!’ bieden we jouw bedrijf of team een aantal spraakmakende activiteiten die jouw team 
inspireren en versterken. Door afhankelijk te zijn van elkaar voor het beste resultaat, versterkt je het, verbind je en vult iedereen elkaar 
aan. Ervaar en beleeft het!

Kijk hieronder voor de verschillende activiteiten.
Het minimum aantal deelnemers is 20 personen.
 
  Samen staan we sterk

Voor succes in een team is één factor het belangrijkste, een goede samenwerking!  Dit ontstaat niet vanzelf maar moet continu aan 
gewerkt worden. ‘Samen staan we sterk’ is één van de succesvolste programma’s voor de basis van een goede samenwerking. 

Je zult tijdens deze teambuilding voelen en ervaren wat je nodig hebt voor een succesvolle samenwerking.
Er  staan allerlei materialen klaar. De opdracht is als volgt; ieder team bouwt een ‘Railway’ met de beschikbare materialen. Hiervoor krijgt 
ieder team een geldbedrag. Welk team zorgt ervoor dat de golfbal zo lang mogelijk in beweging blijft op de Railway zodat de bal de grond 
niet raakt? Wat doet een team als het geld op is? Met deze teambuildings opdracht moet men buiten de kaders denken en is er veel 
interactie met elkaar.

Er zijn drie fases:
•             de overleg fase
•             de implementatie fase
•             de bouwfase

27,50 euro pp exclusief BTW
 

TEAM BUILDING



  Expeditie in het bos

Wil jij genieten van de mooie bosrijke omgeving van ons Cablepark en volop actie, creativiteit en plezier beleven tijdens jouw 
teambuilding? Dan hebben wij voor jou Expeditie in het bos!  Waan je op Expeditie en probeer de route naar de verschillende opdrachten 
te ontdekken. Samen met je mede-expeditieleden krijg je verschillende opdrachten waarbij het uiterste van jou en van jouw creativiteit 
gevraagd wordt. Wat weet je nou eigenlijk over het bos en durf je buiten de kaders te denken? 

Goed samenwerken levert de meeste punten op en zorgt ervoor dat je de teamopdrachten vindt, zodat je de expeditie tot een goed einde 
kan brengen. Jullie gaan op pad in het bos met een GPS, een mobiele telefoon en een rugzak vol verrassende materialen.
Daarnaast moet je de juiste coordinaten vinden voor de teamopdracht ‘ergens’ in het bos. Doel is om aan het einde van jullie expeditie 
zoveel mogelijk punten te verdienen én als eerste de kist te openen.

40,- euro pp exclusief BTW  
 

  Expeditie Robinson 

Al is het geen onbewoond eiland, onze prachtige locatie met strand en water is een uitnodigende plek om met jouw team jullie 
survival-skills te testen. Wie is de echte Robinson binnen jullie team? Een zinderende, verassend spannende strijd van verschillende 
teams tegen elkaar! De groep wordt ingedeeld in verschillende teams die allemaal een kleur krijgen. Expeditie Robinson bestaat uit 
verschillende proeven. Het aantal bepalen wij aan de hand van de tijdsduur van de middag.

De verschillende proeven die aan bod komen:
Eetproef, waterproef, balansproef en natuurlijk vuur maken!
Teamwork, slimheid en snelheid…. Wie wordt de winnaar? En heeft zijn overwinningsvuur als eerste brandend?
Deze activiteit is goed te combineren met een bbq op ons mooie terras!

 42,- pp exclusief BTW
 



  Pubquiz 

Is het tijd voor een feestje met competitie-element, denk dan eens de gezelligste pubquiz van Emst en omstreken! Ontspannen met je 
collega’s, maar toch speel je met elkaar een spannend spel. Ondertussen wordt er geborreld en worden er heerlijke hapjes geserveerd. 
Welk team is het slimste, heeft de meeste algemene kennis en kennis van muziek?  Jouw gezelschap wordt hartelijk ontvangen door onze 
gezellige quizmaster! Zij geeft jullie een uitgebreide speluitleg en dan worden er teams gemaakt (mocht jij van te voren de teams willen 
samenstellen dan kan dat natuurlijk ook).

Aan de hand van vragenrondes gaan we de absolute meesterbreinen bepalen. Wij hebben zeven rondes waaronder één 
team/bedrijfsronde. Deze vragen leveren jullie bij ons aan en verwerken wij in de pubquiz.  Want hoe leuk is het om te kijken hoe goed je 
elkaar nu écht kent, of waar het bedrijf voor staat? Vind je het lastig om die vragen te bedenken, wij helpen je daar graag mee.

Uiteraard steken we de quiz zo breed mogelijk in, zo hebben we een algemene kennisronde maar ook een muziekronde, fotoronde en 
stadsronde. En wij wisselen de vragen af met multiple-choice, aanwijzingen, kleurenkaarten, geluidsfragmenten en video’s.
Tussen de rondes door zijn er pauzes waar lekkere, koude en warme hapjes worden geserveerd.

Welk team is het winnende team van deze oergezellige pubquiz? Dit team gaat met een passende prijs, én de eeuwige roem naar huis!
Deze teambuilding outdoor is uitermate geschikt om te combineren met één van onze andere activiteiten. Dit kan zowel indoor als outdoor 
zijn. Wij adviseren je graag over deze teambuilding en hoe wij deze het beste kunnen toepassen.
 

27,50 euro pp exclusief BTW
 



  Zingo 

Ga de uitdaging aan met je collega’s en test je muziek kennis, want die heb je hard nodig bij onze gezellige en hilarische Zingo!
Onze Zingo is een muziekspektakel gebaseerd op het alom bekende bingo spel. Deze keer geen nummers op de kaart maar titels van 
bekende muziek. 

Wie is de snelste, slimste, denkt het meest logisch na of heeft gewoon ontzettend veel kennis van muziek? Voetjes van de vloer, 
meezingen en afstrepen maar, als je het nummer herkent. Gegarandeerd plezier! Heeft jouw team de kaart vol? Dat wordt rennen naar de 
bel, want het snelste team wint de prijs! 

Onze Zingo bestaat uit verschillende rondes met in iedere ronde een ander muziekthema.
Nederpop, feest, oldies… Er zijn vele mogelijkheden. Zelfs een op maat gemaakte ronde voor jullie bedrijf is mogelijk. De duur is ongeveer 
2 uur, maar de Zingo kan ook goed gespeeld worden tussen de gangen van een diner door of als afsluiter van een teamdag met een van 
onze andere activiteiten.

40 euro pp exclusief BTW


