Bedrijfsuitje Discover

Out-Doorn

Algemeen:
Het middagprogramma Discover staat geheel in het teken van
teamwork / teambuilding. Alle activiteiten, behalve zijn zogenaamde
LTV oefeningen. LTV staat voor Leiderschap, Training en Vorming.
Belangrijkste elementen zijn luisteren naar elkaar, oplossingen
bedenken, improviseren met beperkte middelen en vooral
samenwerken.
Type bedrijfsuitje:
Recreatief | Teambuilding | Competitie
Zwaarte:
Licht programma.
Deelnemers:
10 - 80 (uitbreiding mogelijk tot 200 personen)
Tijd:
Van 14.00 - 18.00 uur (4 uur, starttijd aanpasbaar)
Prijs:
€ 57,50 p.p. incl. BTW
Inclusief:
Koffie, thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup
Koek bij ontvangst
Saucijzenbroodje in pauze
Optioneel:
Lunch
Diner
Vergadermogelijkheid
Locatie:
Bivak Out-Doorn op Landgoed Beukenrode te Doorn (bij Utrecht).
Andere programma’s
Programma Explorer. Recreatief. Duur: 4 uur. € 57,50 p.p. incl. BTW
Programma Joint Effort. Teambuilding. Duur: 5½ uur. € 64,50 p.p. incl.
BTW
Bedrijfsuitjes Groep:
Mipapo maakt deel uit van de Bedrijfsuitjes Groep. Andere
bedrijfsuitjes zijn: Mipapo, Highland Events, Bounty Hunt en Alpenfest.
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Ontvangst: 13.30 - 13.40uur / Lunch: 13.40 - 14.25 uur
Lunch (optioneel, € 11,95 p.p.)
Assortiment pistoletjes, krentenbollen, zachte bollen en boterhammen. Ruime keuze aan
kaas- en vleeswaren, salades, rauwkost en overig broodbeleg. Voorts vers fruit, koffie, thee,
jus d'orange, vruchtendrank, melk en cup a soup.

14.00 - 14.20 uur
Ontvangst
Na een kort welkomstwoord met informatie over de locatie en het programma is er eerst
gelegenheid om iets te drinken en te eten. Er is een drankenbuffet met verschillende soorten
koffie, thee en fruitdrank. Ook is er cup a soup en een stevig stuk koek.

14.20 - 14.25 uur
Teamindeling
Eén van de instructeurs van Out-Doorn verdeelt de deelnemers willekeurig of conform een
door uzelf vooraf opgestelde lijst in groepen van 10 tot maximaal 20 personen. Elke groep
krijgt een eigen instructeur toegewezen die de groep weer in teams verdeelt.

14.25 - 15.10 uur
Radio Oefening
Elk team wordt in twee kleine groepjes verdeeld. Elke groepje krijgt een walkietalkie. Beide
groepjes worden in verschillende richtingen het bos in gestuurd met elkaars kaart en elkaars
opdrachten. Goed luisteren en duidelijk communiceren is een voorwaarde om het collectieve
doel te bereiken.
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15.10 - 15.55 uur
Challenge parcours
De groep gaat van opdracht naar opdracht met een flinke voorraad materiaal. Aan elke
opdracht zit een tijdlimiet. Er moet dus snel gehandeld worden en er moet goed worden
samengewerkt om de doelstelling telkens te halen. Bij elke opdracht geldt: halen of falen…

15.55 - 16.10 uur
Pauze
Met diverse soorten koffie en thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup. De Gildeslager
verzorgt een goed gevuld saucijzenbroodje.

16.10 - 16.55 uur
Overbrugging
Bij deze teambuildingopdracht moet de groep, die wordt opgesplitst in kleine teams, een
route met allerlei hindernissen afleggen. Gelukkig zijn er een aantal eenvoudige
hulpmiddelen verstrekt die van nut kunnen zijn. Door goed samen te werken moet het
kunnen lukken!

16.55 - 17.40 uur
Noodbrug
In het midden van een klein ontoegankelijk gebied hangt een grote ring op een meter hoogte
van de grond. Er moet een brug worden gebouwd met palen en spanbanden die door de ring
gaat. Het gebied mag niet betreden worden en de ring, die aan een magneetje hangt, mag
niet geraakt worden en vallen.
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17.40 - 17.55 uur
Eindoefening
Alle groepen verzamelen zich op het voetbalveld van Landgoed Beukenrode voor een
ontspannen en ludieke afsluiting van het programma. Dit is het juiste moment voor iedereen
om alle tijdens het programma opgedane kennis en vaardigheden tot uiting te laten komen.

17.55 - 18.00 uur
Afsluiting
De instructeurs van Out-Doorn blikken kort terug op een middag van inspanning en
ontspanning. We hopen dat iedereen genoten heeft van de verschillende activiteiten, de
gezelligheid, de ambiance en de natuur van Landgoed Beukenrode.

18.00 uur
Diner (optioneel vanaf € 19,95 p.p.)
Maak uw uitje compleet met een diner na afloop van de activiteiten. Onze locatie is een
heerlijke plek om te vertoeven. Al het eten wordt verzorgd door de Gildeslager. We hebben een
gevarieerde menukaart met diverse barbecues, buffetten, soepen en desserts. Kijk op onze
menukaart voor de mogelijkheden!
Bar geopend
Bij de bar zijn de volgende drankjes verkrijgbaar: altijd keuze uit 2 of 3 merken bier, alcoholvrij
bier, rode wijn, witte wijn (droog en zoet), rosé, alle gangbare frisdranken, verschillende
smaken Dubbel Friss en mineraalwater. Daarnaast is er koffie en thee. Voor een vast bedrag
per persoon kunt u voor 1½ uur of langer onbeperkt drinken.
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