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LAAT JE MEEVOEREN!
FEEST OP
MAAT

ONTDEK
HET COMPLETE AANBOD
EN ALLE LABELS!

Laat voor even de echte wereld achter je
en geniet, onbevangen en onbezorgd. Met
je team, familie of vrienden kun je nieuwe
en vertrouwde dingen proberen, uitdaging
vinden in de actviteiten en in elkaar. Je
wordt samen sterker en je druft net dat
stapje verder te gaan, op welke manier dan
ook. Laat je meevoeren door de gezellige
sfeer, de omgeving, de activiteiten en de
enthousiaste crew!

DE COMPLETE
LOCATIE
“WELKOM IN DE WERELD
VAN ONVERGETELIJKE
ERVARINGEN”
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www.hollandevenementengroep.nl

ONZE ENTHOUSIASTE CREW HAALT
WERKELIJK ÁLLES UIT DE KAST OM JOU
EEN ONVERGETELIJKE BELEVING TE
GEVEN, DIE JE VOOR ALTIJD BIJBLIJFT.

0344 - 745 400

Blader dit magazine lekker door en ga op
zoek naar het complete uitje dat het best
bij jou en je gezelschap past. We hopen je
snel op onze locatie te mogen begroeten
voor een onvergetelijk avontuur. Want al die
lachende gezichten van onze bezoekers …
daar doen we het uiteindelijk voor!
Het Holland Evenementen Groep team!
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LOCATIE

L O CATIE

DE WERELD VAN
HOLLAND EVENEMENTEN GROEP!

INDOOR

OUTDOOR

VERGADERRUIMTE
Een lichte en sfeervolle ruimte met uitzicht
over het gehele terrein. Een unieke
vergaderlocatie om belangrijke zaken te
bespreken, een presentatie te geven en
nieuwe inzichten op te doen.

FESTIVAL PLEIN
Een indrukwekkend plein waar we enorm
trots op zijn! De overdekte foodhuisjes,
royale buitenbar en het gigantische podium
zijn de perfecte combinatie voor een
onvergetelijk feest. Om de bestaande setting
heen kunnen we nog alle kanten op, om het
helemaal naar wens te maken.

PAVILJOEN
Het paviljoen is ideaal voor een feest, diner
of vergadering én als back-up bij slechter
weer. Wat jouw wensen ook zijn, in het
paviljoen kan het! Deze veelzijdige locatie
grenst aan de BeachClub op het strand.

BEACHCLUB
Bij een prachtig strand mag een fantastische
BeachClub natuurlijk niet ontbreken. Dit is
onze favoriete spot als de zon schijnt, om
heerlijk te relaxen. Geniet van een hapje en
drankje op het terras of plof neer op één van
de loungebedden! Tip: Zeer geschikte ruimte
om af te huren voor een BBQ!

RESTAURANT
Een ruim en sfeervol restaurant met een
uniek concept: het All-in Foodfestival!
De smakelijke gerechtjes uit de
karakteristieke foodhuisjes in de kas,
verschillende buffetten, snacks en desserts
zorgen gegarandeerd voor een heerlijke
avond. Het restaurant is exclusief te boeken
voor een vermakelijke thema-avond, maar
ook geschikt voor een meeting!

GLAMPING
Langer genieten? Op Glamping de Oever
kun je alles even loslaten en met z’n allen
een nieuw avontuur aangaan. In de luxe
safaritenten wordt je één met de natuur,
terwijl je al het comfort van thuis hebt. Maak
er een meerdaags event van en ontdek alles
wat deze gave locatie te bieden heeft!
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www.hollandevenementengroep.nl

0344 - 745 400
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MIS SION I M POSSI BL E

|

SPORT I E F

S P OR TIEF

KUN JIJ DE BIZARRE STUNTS VAN TOM CRUISE EVENAREN ALS
GEHEIM AGENT? KOM ERACHTER TIJDENS MISSION IMPOSSIBLE,
WAAR ACTIE, ADRENALINE EN UITDAGING CENTRAAL STAAN!

Beschik jij over stalen zenuwen? Spannende
en stoere activiteiten staan opgesteld
voor de echte durfals. Your mission - if you
choose to accept it - is: het springen van een
16 meter hoge hemeltrap, het beklimmen van
de enorme toren en over het meer razen met
de langste zipline van Nederland. De rest van
de activiteiten blijven nog even top secret,
als geheim agent weet je immers ook niet
altijd wat je te wachten staat.

Bewijs dat het possible is!

€ 47,50
BOEK NU!

www.hollandeg.nl
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Iedereen heeft het ploeter- en stuntwerk
van de dappere kandidaten in het bekende
televisieprogramma weleens gezien.
Sterker nog: thuis op de bank lag je vast
krom van het lachen wanneer weer
iemand ongelukkig het water in kukelde.
Heb je je stiekem niet altijd afgevraagd hoe
moeilijk het nou écht is? Dan hebben we
goed nieuws: de officiële Obstacles staan
allemaal voor je klaar! En met de officiële
Obstacles bedoelen we ook écht de
officiële Obstacles.

Kies een pakket met jouw favoriete parcours,
vul je avontuur aan met wat lekkers en bestel
je tickets snel en gemakkelijk online!

excl. BTW

WIPEO U T

WIE KENT ZE NIET: DE BIG RED BALLS, DE MACHTIGE SWEEPERS EN
DE REGILIO TUUR-MUUR UIT DE POPULAIRE TV-SHOW WIPEOUT?!
BIJ ONS KUN JE ZE ALLEMAAL ZÉLF TROTSEREN!

Op voorhand lijkt het allemaal onmogelijk,
maar bewijs ons het tegendeel! Niets is
toch onmogelijk? Ga de uitdaging aan met
je collega’s, team of vrienden en leer elkaar
beter kennen. Is die ene collega toch minder
stoer dan je dacht of laat jij iedereen verstelt
staan met wat je allemaal durft?

Zie je dit uitje vol actie en adrenaline
wel zitten en is niets jou te gek? Vraag
vrijblijvend een offerte aan of boek online!

|

“DE HELE DAG
GENOTEN, VAN EEN
GEWELDIGE DAG UIT!”

It’s gonna be a Smack Fest!

Holland Evenementen Groep is namelijk
door Endemol geselecteerd als exclusieve
licentiehouder van Wipeout in Nederland!
Dit betekent dat je alleen bij ons terecht
kunt voor het parcours zoals je dat kent
van televisie. Het format, de onderdelen, de
beleving: alles is precies zoals het hoort te
zijn. Dus … maak je borst maar nat!
Wipeout is mogelijk van april t/m oktober.

VANAF

€ 47,50
excl. BTW

BOEK NU!

www.wipeout.nl
0344 - 745 400

© and ™ Endemol Shine USA Inc,
Licensed by Endemol Shine Nederland BV.

“WIPEOUT WAS ECHT
EEN FEEST, BEDANKT
VOOR DE TOPDAG!”
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S CHAP E NDRI J VE N

|

T E AM BUI L DI NG

TEAM BUILDING

|

EX P ED ITIE RO B INSO N

& eenden hoeden

NIEUW
SAMENWERKEN EN VEEL FUN! VERSTERK DE TEAMSPIRIT OP EEN
ORIGINELE MANIER TIJDENS DEZE WORKSHOP. DRIJVEN JULLIE DE
SCHAPEN EN EENDEN IN DE JUISTE RICHTING?

Ga aan de slag met een ervaren
trainer en handler en kom meer te
weten over de communicatie- en
leiderschapsvaardigheden van de groep
tijdens deze teambuildingsactiviteit.
Na de uitleg van verschillende technieken,
wat oefening en een demonstratie, ga je aan
de slag met echte teamopdrachten. Je drijft
de schapen en eenden over een parcours
of in een bepaalde richting. Door goed te
communiceren en samen te werken, lukt dit!

Geen zorgen als het nog niet helemaal
lukt, de Border Collies schieten te hulp als
je de controle over de schapen dreigt te
verliezen. Het samenspel tussen de trainer
en zijn honden is indrukwekkend! Ook goed
om te weten: alle dieren worden uitstekend
verzorgd, hebben een goed en vrij leven en
schijnen het stiekem zelfs leuk te vinden om
de mensen uit te dagen.

Inzicht krijgen in de communicatie- en
leiderschapsvaardigheden van de groep?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Versterk de teamspirit!

www.hollandeg.nl
www.hollandevenementengroep.nl

Al meer dan 20 jaar zien we Expeditie
Robinson op de televisie. Te gekke proeven
en spannende eilandraden komen voorbij en
wat zouden we graag zelf eens mee willen
doen. Want die proeven, dat kun jij toch
makkelijk!?

Holland Evenementen Groep is geselecteerd
als exclusieve licentiehouder van Expeditie
Robinson in Nederland! Dit betekent dat je
alleen bij ons terecht kunt voor de proeven
zoals je die kent van televisie. Zijn jullie er
klaar voor?

Dit is jouw kans om de enige echte proeven
bekend van TV te ondernemen. Werk als
team goed samen en bemachtig een plek in
de finale!

Expeditie Robinson is ook geschikt bij
minder mooi weer!

Kies een pakket met de leukste proeven, vul
je avontuur aan met wat lekkers en bestel je
tickets online of vraag een offerte aan!

€ 55,excl. BTW

BOEK NU!
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IEDEREEN KENT HET POPULAIRE PROGRAMMA VAN TV: DE
GAVE PROEVEN, SPANNENDE EILANDRADEN EN ONVERWACHTE
BONDGENOTEN. NEEM NU ZELF DEEL AAN DIT AVONTUUR!

“GEWELDIGE TEAMBUILDING
ERVARING, AANDACHT VOOR
MENS EN DIER”

Ga samen dit avontuur aan!

€ 47,50
excl. BTW

BOEK NU!

www.expeditierobinson.eu
0344 - 745 400

“DIT WAS HET GAAFSTE
TEAMBUILDING UITJE!”
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C HAINRE ACT I ON

|

T E AM BUI L DI NG

TEAM BULDING

|

ES C AP E R OO M EXPERIENCE

ESCAPE ROOM

EXPERIENCE
SAMENWERKEN AAN 1 DOEL, TALENTEN VERSTERKEN, DUURZAAM
EN HEEL VEEL FUN! DAT IS CHAINREACTION. LAAT IEDERS TALENT
TOT ZIJN RECHT KOMEN.

Verschillende talenten (organiser,
tech, creative, design, caretaker etc.)
vormen samen een team. Ieder team is
verantwoordelijk voor het bouwen van een
gedeelte van een traject dat samen een
grote kettingreactie wordt. Hierbij wordt
gebruikt gemaakt van enorme hoeveelheden
gekke en geredde materialen.

Benut ieders talent op een goede manier en
laat het nog beter tot z’n recht komen. Van
iets kleins maken we samen iets groots!

Teams die fun willen maken én beter willen
samenwerken spelen dit gierend spannende
spel dat elke speler tot aan de laatste
seconde verbonden houdt: aan de escape én
aan elkaar! De spanning loopt continu hoger
op richting de exit.

Chainreaction is in- en outdoor mogelijk.

Wie gaat welke rol op zich nemen om de
kettingreactie te laten slagen? Werk goed
samen en maak gebruik van ieders talent.

Benut ieders talent!

Perefecte teambuilding, fun en adrenaline
gegarandeerd. Laat je niet gek maken! Vraag
vrijblijvend een offerte aan!

PRIJS OP
AANVRAAG
BOEK NU!

www.hollandeg.nl
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SPANNING TOT DE LAATSTE SECONDE MET DE ESCAPE ROOM
EXPERIENCE! IEDERS SPECIALE SUPERPOWER IS HIERBIJ NODIG,
ALLEEN SAMEN KUN JE DIT OVERWINNEN.

www.hollandevenementengroep.nl

“LEUKE MANIER OM
IEDEREEN NOG BETER
TE LEREN KENNEN.”

Ga ervoor!

Strak samenwerken en slim gebruikmaken
van de talenten en kennis van alle team
members is key om de exit uit de escape
room te bereiken. Gaan jullie ervoor?

PRIJS OP
AANVRAAG
BOEK NU!

www.hollandeg.nl
0344 - 745 400

“FANTASTISCH
GEORGANISEERD,
LEUKE REACTIES, TOP!”
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V IRTUAL RE AL I T Y E SCAPE GAM E - L A CA S A D E PA P E L

|

R E LA X E D

R ELAX ED

|

MU ZIEK B ING O

VIRTUAL REALITY

ESCAPE GAME

LIVE MUZIEK BINGO MET JE VRIENDEN, FAMILIE OF COLLEGA’S!
BEKENDE NUMMERS KOMEN VOORBIJ EN NIET MEEZINGEN IS
BIJNA ONMOGELIJK. DE DJ OF PIANIST MAAKT ER EEN FEEST VAN.

IEDEREEN KENT DE POPULAIRE SERIE ‘LA CASA DE PAPEL’ WEL. NU
IS ER DE MOGELIJKHEID OM ZELF EEN BANK TE OVERVALLEN. STAP
OM DE BEURT IN DEZE GAVE VIRTUELE WERELD.

Escape met deze te gekke VR game!
Gebaseerd op de hitserie: La Casa de Papel.
In deze escape game zijn jullie de criminelen
en overval je met je team de grootste bank
van Spanje. Probeer samen in een korte tijd
zoveel mogelijk geld te stelen, maar blijf uit
de handen van de politie!

Ken je de serie La Casa de Papel niet? Geen
probleem! Iedereen snapt als je een bank
overvalt, dat je dan niet gepakt wilt worden
toch?

Samenwerken en een bank overvallen, klinkt
gemakkelijk toch? Vraag vrijblijvend een
offerte aan!

Overval een bank en escape!

Een gezellig uitje met leuke muziek en
activiteit. Leuk te combineren met een borrel
of diner. Vraag vrijblijvend een offerte aan!

€ 25,excl. BTW

BOEK NU!

www.hollandeg.nl
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Dit is een nieuwe manier van bingo spelen:
live muziek en gezellig met het team!
Iedereen krijgt van de quizmaster een
online bingokaart met artiesten in plaats van
getallen erop. Draait de DJ of speelt Guus op
zijn piano een nummer van een artiest die op
jouw kaart staat?

Stap om beurten in een virtuele wereld. Kijk
goed rond en communiceer met je team
over wat je ziet. Je neemt het op tegen een
ander team en moet als eerste elke ronde
oplossen.

www.hollandevenementengroep.nl

“ALS AFWISSELING BIJ HET
DINER, MAAKTE HET TOT
EEN ECHT UITJE”
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BINGO! Of een liedje zingen?

Streep deze door, krijg een vol rijtje (of kaart)
en roep als eerste BINGO! Valse bingo? Dan
moet je zelf een liedje zingen!
De Muziek Bingo is mogelijk in bepaalde
thema’s als 80’s, Kerst, Carnaval, etc. Het is
de ideale partystarter op je feestavond en
erg euk als afsluiting na een vergadering of
als VrijMiBo.

PRIJS OP
AANVRAAG
BOEK NU!

www.hollandeg.nl
0344 - 745 400

“HET WAS EEN SUCCES,
COLLEGA’S WAREN ERG
ENTHOUSIAST”
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ELEK TR I SCH T OURE N

|

RE L AXE D

OP M AAT

|

NO G VEEL MEER!

NOG
VEEL
MEER!
PROGRAMMA OP MAAT? 0344 - 745 400
Er zijn nog veel meer arrangementen en opties mogelijk en natuurlijk is er ook alle ruimte voor
uitbreiding met externe workshops en activiteiten. Volg een golf- of duikclinic bij de buren, proef
verschillende insecten of ga voor een workshop salsadansen. Alles is mogelijk!

DE E-TUKTUKS, E-CHOPPERS EN E-FATBIKES STAAN KLAAR OM
JULLIE EEN ONVERGETELIJKE DAG TE BEZORGEN. GERUISLOOS DE
BETUWE ONTDEKKEN EN TUSSENDOOR GENIETEN OP HET TERRAS!

De 7-persoons E-TukTuk, E-Chopper en
E-Fatbike, leuk om te zien én te besturen!
Wedden dat jullie veel bekijks trekken? De
E-Chopper en E-Fatbike gaan ook nog eens
even hard.
De verschillende voertuigen leiden je door
de Betuwe, een prachtig natuurgebied
dat bekend staat om zijn vele riviertjes,
weilanden, dichtbegroeide bossen,
pittoreske dorpjes en natuurlijk… zijn
gezellige terrassen!

In april en mei staat de hele Betuwe in bloei,
wat adembenemende uitzichten en plaatjes
oplevert! Maar ook bij wat minder mooi weer
is E-TukTuk rijden bijzonder: doorkruis het
herfstachtige landschap in je knusse karretje
en maak tijd voor een pitstop voor warme
chocomelk!
Touren is mogelijk van maart t/m november.

ACTIEF VERGADEREN

VOETGOLF

It’s quiz time! Uiteenlopende
vragen, van muziek tot sport, en van
geschiedenis tot films. Zo is het voor
iedereen leuk om mee te doen!

Waarom zou je de vergadering niet
combineren met een actieve middag?
Vergaderen, heerlijk lunchen en daarna
op pad met de E-Choppers.

Speel 9 holes en daag je tegenstander
uit: leg jij het hele parcours af in het
minst aantal schoten? De obstakels
maken het extra uitdagend.

DRIVE-IN CINEMA/MEETING

DINEREN / FEEST

OVERNACHTEN

Stap in je auto, gooi je voeten op het
dashboard en geniet op retrowijze van
een goede film of presentatie op het
ruime parkeerterrein.

Genieten van een heerlijk diner en
tussendoor wat entertainment? Er zijn
verschillende opties mogelijk, bekijk het
op de volgende pagina en combineer!

Kampeer in een luxe safaritenten, op
loopafstand van het hoofdgebouw. Niet
zo avontuurlijk? We regelen ook graag
een hotelovernachting in de buurt.

TIP: Voeg als extra de GPS Game toe en leg
op een leuke manier de route af!

Maak een keuze uit de voertuigen en bereid
je voor op een gezellig ritje. Online te huren,
maar ook via een offerte aan te vragen!

Touren door de Betuwe!

VANAF

€ 29,50
excl. BTW

BOEK NU!

www.tuktuk.nl
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PUBQUIZ

www.hollandevenementengroep.nl

“MET DE E-CHOPPER,
HEERLIJK DOOR DE
BETUWE GECROSST”

0344 - 745 400
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HOR EC A

F EEST

Bon Appétit!
HEERLIJKE HAPJES, DRANKJES EN
GEZELLIGHEID BIJ RESTAURANT HET BAKEN!

FEEST!

EEN SPECTACULAIR FEEST
MET ALLES EROP EN ERAAN!
De veelzijdigheid van onze
evenementenlocatie zorgt ervoor
dat wij voor ieder zijn wensen een
knallend feest of evenement kunnen
organiseren. Van super gave beach
party’s tot bruiloften en bedrijfsfeesten
tot 5.000 personen, wij zijn van alle
markten thuis!

ALL-IN FOODFESTIVAL

WALKING DINNER

SHARED DINING ALL-IN

Foodhuisjes in een sfeervolle kas, met
allerlei smakelijke gerechtjes. Geniet
daarnaast van een warm buffet, snacks,
lekkere desserts en drankjes!

Tijdens Walking Dinner hoef je niet
stil te zitten! Optimaal genieten van
het gezelschap en een compleet diner
bestaande uit veelzijdige gerechtjes.

Heerlijke gerechtjes om te delen: er zit
voor iedereen wat bij! Verschillende
gerechtjes, van het voor-, hoofd- en
nagerecht, komen per ronde voorbij!

BORREL
Maak je middag of avond helemaal af
met lekkere hapjes en drankjes. We
bieden je watertandend veel opties, om
aan je arrangement toe te voegen!

ONTBIJT/LUNCH
Starten met een ontbijtje of tussendoor
een heerlijke lunch: wij maken het voor
je klaar. Heerlijke versbelegde broodjes,
wraps en vers fruit.

We halen alles uit de kast, om jou een
onvergetelijke tijd te bezorgen en jullie
feest maken we dan ook graag geheel
op maat. Van (Kerst)muziek bingo’s en
foodfestivals tot themafeesten en zelfs
live-entertainment, niets is ons te gek!
We kijken samen naar een passende
invulling en maken er een zorgeloze
dag van waar het aan werkelijk niks zal
ontbreken.
Vraag een offerte aan, dan gaan wij
snel met jouw wensen aan de slag!

0344 - 745 400
INFO@HOLLANDEG.NL

CATERING OP MAAT
Zit er niet iets bij wat je zocht? Dan is er
altijd nog catering op maat. Foodtrucks,
koken met stikstof of een barbecue met
een green egg specialist? Alle ideeën
zijn welkom en wij regelen het graag
voor je!
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www.hollandevenementengroep.nl

0344 - 745 400
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C AS E

CA SE

The biggest event ever! In de zomer van 2019 namen de horeca heroes van La
Cubanita (de complete teams van alle vestigingen!) onze locatie over. Uitgedost over
onze Wipeout obstacles, door naar het knalfeest met verschillende aansprekende
DJ’s. Voor ons tot nu toe het mooiste feestje. Gaan we samen de volgende
organiseren?

Vlak voor het einde van het jaar hebben wij een geweldig Winter Wonderland feest
georganiseerd voor Ultimaker. Overdag gingen de gasten een activiteit naar keuze
ondernemen, zo konden ze kiezen tussen TukTuk Rally, Mission Impossible en een
kookworkshop. Kortom, een dag met veel activiteiten, veel gezelligheid, en als klap op
de vuurpijl: een afsluiting met een Walking Dinner én een gezellig feest!

“FIESTA FIESTA!
THE BIGGEST HORECA
HEROES FESTIVAL EVER!”

“DIT WAS HET LEUKSTE
BEDRIJFSFEEST TOT NU TOE!”
| 18

www.hollandevenementengroep.nl

0344 - 745 400
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ESTHER TEN HOVE
ACCOUNTMANAGER
T 0344 - 745 400
E esther@hollandevenementengroep.nl

HOLLAND EVENEMENTEN GROEP
Strandweg 1
4011 LZ Zoelen
T 0344 - 745 400
E info@hollandeg.nl

www.hollandevenementengroep.nl

