Beleef het
bij Abel!
Abel. Activiteiten

Je beleeft
het bij
KEN JE DAT? JE GAAT
EEN GROEPSUITJE
ORGANISEREN MAAR WEET
NOG NIET PRECIES WAT. DE
EEN HOUDT HIERVAN, DE
ANDER WIL DÁT JUIST ÉCHT
NIET. BEST MOEILIJK, WANT
HOE VIND JE IETS WAT
IEDEREEN LEUK VINDT? EN
VOORAL OOK: WÁÁR VIND
JE ZO’N UITJE?

Abel.
Er is één duidelijk en net zo gemakkelijk
antwoord: Abel. Bij ons vind je zóveel
leuke, bijzondere, gekke en gezellige
activiteiten dat er altijd wel iets
bij is waarmee je jouw collega’s,
clubgenoten, vrienden of familieleden
enthousiast maakt. Combineer een actief
programmaonderdeel met lekker eten en
drinken en iedereen is overstag. Wij zijn
ervan overtuigd: je beleeft het bij Abel!
Abel. denkt graag met je mee over de
invulling van het programma: wat is jouw
doel, jouw budget, wat voor mensen
zitten er in de groep? Samen stellen we
de mooiste arrangementen samen. In
deze brochure geven we je alvast een
heleboel ideeën. Wil je overleggen over
meer en andere mogelijkheden? Bel één
van onze Sales-medewerkers. Zij helpen
je graag verder!
Remco & Sigrid Abel

Let them free!
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 13.30-19.30 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 100, maximaal 		
500 personen

...en
ontspan

Vrijheid, blijheid is het motto bij dit arrangement. Wij ontvangen jouw groep met
een drankje en een hapje. Na een korte
uitleg waar alles te vinden is, gaan de gasten
deelnemen aan de diverse activiteiten, onder
andere handboogschieten, pamperjumpen,
kratstapelen, Bubble Football, Arrow Battle,
XL games, jeu de boules en een goochel
workshop. Ook kun je je uitleven in het
Klimbos. Tussen alle activiteiten door kunnen

• Activiteit duur: bijvoorbeeld
15.00-21.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 15, 		
maximaal 120 personen
Wil je gezellig bezig zijn, maar het
met activiteiten niet te gek maken?
Dan is dit misschien jouw perfecte
arrangement! Met jouw groep ga je de
golfbaan op voor een potje Pitch&Putt
Golf. Ook zonder ervaring kun je na
de uitgebreide instructie de baan op.
Na een ontspannen borrel gaan jullie
onder leiding van een inspirerende
gids op struintocht door de Rhoonse
Grienden: een schitterend natuurgebied
met verrassende flora en fauna! Jullie
groepsuitje wordt afgesloten met een
heerlijke barbecue bij Abel.
Inclusief drankjes bij ontvangst,
uitgebreide instructie bij Pitch&Putt
Golf, 9 holes Pitch&Putt Golf, borrel,
gids bij de struintocht, barbecue bij
Abel., koffie en thee.

Bubble Football
Shoot & BBQ
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 15.00-20.30 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 50 personen
Lol en actie combineren met lekker eten? Dat kan in dit
amusante arrangement. Na ontvangst kruipt ieder teamlid in
een bubble en probeert te scoren. Dat je daarbij de tegenpartij
met behoorlijk wat bumpen omkegelt, hoort erbij! Na een korte
pauze gaat de Arrow Battle van start: pijl en boog schieten op je
groepsgenoten. Met softpijlen wel te verstaan, dus pijn zal het
niet doen. Hooguit houd je er spierpijn van het lachen aan over!
Na alle actie ben je wel weer toe aan wat te eten en te drinken.
Dat komt goed uit, want er staat nog een borrel en een barbecue
op het programma!
Inclusief uitgebreide instructie, activiteiten, drankjes bij
ontvangst, borrel en barbecue bij Abel.

de gasten heerlijk relaxen op een van onze
terrassen. Niets moet, alles mag!
Aansluitend verzorgen wij diverse happen in
Festival style. Natuurlijk mag een ambachtelijk
gemaakt Abel.IJsje daarbij niet ontbreken.
Jouw gasten zullen een heerlijk ontspannen
dag hebben!
Inclusief ontvangst met een drankje en een
hapje, vele activiteiten met begeleiding,
onbeperkt dranken tijdens gehele event,
festival style happen en Abel.IJs.

Lekker bezig!
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 15.00-21.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 80 personen

ZOMER
TOPPER!

Inspannen en ontspannen: dit arrangement is een geweldige combinatie van lekker bezig
zijn en relaxen met jouw groep. Een leuk actief programma waarbij jullie het Abel. Klimbos
in gaan en een partijtje Footgolf met elkaar spelen. Er is voldoende tijd voor ontspanning:
tussen de activiteiten door, bij de borrel achteraf en natuurlijk bij de heerlijke barbecue!
Inclusief uitgebreide instructie, activiteiten, drankjes bij ontvangst, borrel en barbecue bij Abel.
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Basic Fun
& BBQ
• Activiteit duur: bijvoorbeeld
15.30-20.30 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 8,
maximaal 120 personen
Veel plezier en lekker eten voor een wel heel
mooie prijs. Dit arrangement is echt zo’n ‘offer
you can’t refuse’. Dit kun je niet laten lopen!
We ontvangen jouw groep bij Abel.
Pitch&Putt. Na een korte instructie ga je de
golfbaan op voor 9 holes Pitch&Putt Golf:
een superleuk golfspel dat geschikt is voor
iedereen vanaf 8 jaar. Golfervaring of
materialen heb je niet nodig, spelplezier
staat voorop! Na de activiteit kom je terug
bij Abel. voor een heerlijke barbecue.
Inclusief instructie, materialen, 9 holes
Pitch&Putt Golf, barbecue bij Abel.
Exclusief dranken.

Quiz, Dine & Party!
• Activiteit duur: 6,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 50, maximaal 130 personen
Een complete avond fun voor een heel gevarieerd gezelschap, daar kun je op rekenen bij dit arrangement. Na ontvangst gaan jullie aan tafel
voor een heerlijk driegangendiner waarbij na elke gang een quizronde wordt gespeeld, bijvoorbeeld over muziek, voetbal of sport. Of speel zelf
‘Ik Hou van Holland’! De quiz wordt gespeeld door diverse teams met draadloze stemkastjes. Aansluitend draait onze DJ heerlijke plaatjes en
maken we er een gezellig feestje van!
Inclusief ontvangst met een drankje en een klein bittergarnituur, quiz van je keuze, driegangendiner bij Abel., afterparty met onze DJ en
onbeperkt basis drankenarrangement (6,5 uur).

Durf jij
het aan?
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 15.00-21.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal
100 personen
De adrenaline giert door je lijf. Of niet
natuurlijk, als je een durfal bent! Bij dit
arrangement combineer je plezier (heel veel
plezier!) met uitdagende activiteiten. Met
je team(s) verleg je je grenzen in het Abel.
Klimbos en ga je voor een supersnelle RIBtocht over de Oude Maas. Daarna heb je
waarschijnlijk echt trek in een borrel. En onze
ervaring leert: de barbecue gaat er na alle
actie ook goed in!
Inclusief uitgebreide instructie, activiteiten,
drankjes bij ontvangst, borrel en barbecue
bij Abel.
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Everybody Happy?!
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 15.00-21.30 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 50, maximaal 350 personen
Een groepsuitje voor een grote groep mensen moeilijk? Helemaal niet!
Bij dit arrangement kiezen alle gasten vooraf zélf wat ze graag willen
doen. Zoek bijvoorbeeld wat spanning op met klimmen, maak lol bij
Bubble Football & Arrow Battle of maak meters op de golfbaan met
Pitch&Putt Golf. Met de keuzes bij Abel. stem je iedereen tevreden.
Na de activiteiten in groepjes kom je weer bij elkaar voor een gezellige
borrel en barbecue.
Inclusief uitgebreide instructie, activiteiten, drankjes bij ontvangst, borrel
en barbecue bij Abel.

Footgolf & BBQ!
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 15.00-20.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 120 personen
Ok, je kunt voetballen. Maar hoe vaak moet jij de bal
schieten om over 18 holes te komen? Daar gaat het om bij
Footgolf. Show jouw traptechnieken op onze footgolfbaan
en word de koning van de dag! Na de activiteit staat er
een uitgebreide barbecue voor jouw team(s) klaar bij Abel.
Inclusief instructie, 18 holes Footgolf en uitgebreide
barbecue bij Abel. Exclusief dranken.

RIB & dine
• Activiteit duur: ca. 3,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 10,
maximaal 120 personen
RIB varen is een ervaring die je nooit
meer vergeet. We ontvangen jouw
groep bij Abel. in ons restaurant of op
een van onze (overdekte) terrassen.
Na een korte briefing is het zo’n vijf
minuten lopen naar de supersnelle
RIB. Iedereen trekt een zwemvest aan,
stapt in de boot en dan begint het: de
geweldige tocht over de Oude Maas.
Met zo’n 250 pk vlieg je over het water!
Wat een geweld! Deze boot geeft je
een enorme adrenalinekick!
Na de tocht staat bij Abel. brood
met smeersels en garnituren voor
je klaar, gevolgd door een heerlijk
driegangenmenu.
Inclusief instructie, 45 minuten
RIB-vaart, brood met smeersels en
driegangenmenu bij Abel. Exclusief
dranken.
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High Ropes
challenge
met BBQ
• Activiteit duur: 2,5 uur op vrijdag, 		
zaterdag, zondag. Andere dagen in
overleg mogelijk.
• Aantal deelnemers: minimaal 8,
maximaal 40 personen
Zin in een actief en avontuurlijk groepsuitje?
Kom dan klimmen, klauteren en tokkelen
bij Abel. Klimbos in Rhoon. Of je nu jong,
oud, ervaren of onervaren bent: iedereen die
minimaal 8 jaar is en 1.30 meter of langer
kan dit avontuur aangaan. Perfect geschikt
als uitdagend familie-uitje, teamuitje met het
sportteam of uitje met de vriendengroep dus.
We ontvangen de groep bij Abel. en
lopen na een instructie met elkaar naar
het Klimbos. Daar kan iedereen helemaal
uit z’n dak gaan op de verschillende
klimparcours. Bij terugkomst staat bij Abel.
een uitgebreide barbecue klaar.
Inclusief instructie, High Ropes Challenge
en uitgebreide barbecue bij Abel.
Exclusief drankjes en dessert.

Pitch&Putt & Tasman
• Activiteit duur: ca. 4 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 		
120 personen
We ontvangen jouw groep bij restaurant
Tasman met koffie/thee en lekkers. Na
een korte instructie gaan jullie zelfstandig
de Pitch&Putt golfbaan op voor 9 holes
Pitch&Putt. Een erg leuk golfspel voor
jong en oud, waar geen golfervaring of
golfvaardigheidsbewijs voor nodig is.

Na het golfen kom je terug bij Tasman. Onder
het genot van een halve kip van het spit met
frites en sausjes wordt er nagepraat over die
ene briljant hole-in-one (of die fantastische
misser...). Dé afsluiter van het programma is
natuurlijk een hoorntje met ons eigen Abel.IJs!
Inclusief ontvangst met een kopje koffie/
thee en lekkers, instructie, materialen, 9 holes
Pitch&Putt Golf, halve kip van het spit met frites
en sausjes, hoorntje met Abel.IJs bij Tasman.
Exclusief dranken.

Stel jouw ideale arrangement samen
met acitiviteiten bij het Klimbos,
Pitch&Putt, Abel. en Tasman!
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Footgolf &
Tasman
• Activiteit duur: ca. 3,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 10,
maximaal 120 personen

Play, eat,
drink &
party!
• Activiteit duur: bijvoorbeeld
15.00-00.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 50,
maximaal 350 personen
Spelen, eten, drinken en feesten: dit
wordt een superleuke dag vol actie en
tot slot een gezellige feestavond! Jouw
groep wordt ontvangen met een drankje
en gaat dan uiteen in groepjes. Ga je
voor Footgolf of ga je naar het Klimbos?
Moeilijke keuze, want het is allebei zo
tof! Tijdens de borrel en de barbecue
kun je je ervaringen uitwisselen. Daarna
is het ‘time to party’! De DJ van Abel.
draait de hele avond precies de muziek
waar jullie van houden. Wat een feest!

Football,
bier en BBQ
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 15.00-21.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 15 personen
Helemaal gek van voetbal? Dan is deze leuke
en ludieke activiteit echt iets voor jou/jullie.
Bij Bubble Football heb je allemaal je eigen
bubble aan en probeer je je al bumpend een
weg te banen naar het goal van de tegenpartij
om te scoren. Hilarisch! Footgolf speel je op de
golfbaan van Pitch&Putt. Lukt het jou om het
baanrecord te verbreken? Na alle activiteiten
staat het bier koud. Heerlijk bij de barbecue!

We verzamelen bij restaurant Tasman
voor een drankje en een portie bitterballen. Dat legt een goede basis voor een 18
holes ronde Footgolf op onze Pitch&Putt
golfbaan. Wie van jouw team(s) het minste trappen nodig heeft om de baan te
lopen, heeft gewonnen!
Aansluitend geniet je met je vrienden
van een halve kip van het spit met frites
en sausjes. En, om de dag af te ronden,
natuurlijk een hoorntje met 2 bollen
Abel.IJs als afsluiter!
Inclusief  ontvangst met drankje en
bitterballen, instructie, 18 holes Footgolf,
halve van het spit met frites en sausjes en
hoorntje met Abel.IJs bij Tasman.
Exclusief dranken.

Inclusief uitgebreide instructie, activiteiten,
begeleiding tijdens Bubble Football, drankjes
en barbecue bij Abel.

Inclusief uitgebreide instructie,
activiteiten, drankjes bij ontvangst,
borrel, barbecue bij Abel., drankjes
bij de barbecue, feestavond met DJ
en drankjes tijdens de feestavond.

Bedrijfsuitje
samenstellen
Geen enkele groep is hetzelfde!
In deze brochure staan al allerlei
arrangementen ter inspiratie.
Maar we kunnen jullie bedrijfsuitje
natuurlijk ook op maat voor jullie
samenstellen.
Graag maken we daarvoor een
persoonlijke afspraak om alle
mogelijkheden te bespreken.
Neem contact op!
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Hole in one!
• Activiteit duur: bijvoorbeeld
15.00-21.00 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 8,
maximaal 108 personen
Golf is er voor iedereen: voor jong en oud
en voor liefhebbers van het golfspel én van
voetbal. Op de Abel. Pitch&Putt baan kun
je namelijk golf en Footgolf combineren!
In het arrangement Hole-in-one! speel je
eerst 9 holes Pitch&Putt Golf, daarna 9
holes Footgolf. Sla of schop jij jouw holein-one?
Inclusief uitgebreide instructie, activiteiten,
drankjes bij ontvangst, borrel, barbecue
bij Abel.

Abel.
activiteiten
voor jong
en oud
Voor een kinderfeestje, schooluitje,
vrienden- of vriendinnenuitje, familieuitje,
groepsuitje of wat voor uitje dan ook, Abel.
heeft alles in huis om er iets moois van te
maken. Inclusief creatieve ideeën! Abel.
activiteiten zijn er voor alle leeftijden en
voor zowel privé als zakelijk.

Tasman by
Moonlight:
moonlightgolf en kip
van het spit
Abel. by
Moonlight:
moonlightgolf en
dinner
• Activiteit duur: ca. 4,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 20,
maximaal 108 personen
Heel veel plezier, wat activiteit en daarna
lekker eten, dat is kort gezegd de inhoud
van dit arrangement. Zodra het donker wordt, ga je met jouw groep(en) de
golfbaan op. Iedere deelnemer krijgt een
hoofdlampje op, de afslag en de vlag zijn
verlicht en zodra je slaat geeft de golfbal
licht! Fun!
Inclusief ontvangst met een drankje
en klein bittergarnituur, instructie en
moonlightgolf, drankje bij terugkomst,
driegangendiner en onbeperkt basis
drankenarrangement (3 uur).

• Activiteit duur: ca. 3,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 20, maximaal
108 personen
Een superleuke combinatie van bezig zijn
en lekker eten, voor jong en oud. Na de
ontvangst wordt uitgelegd hoe de moonlightgolf werkt, iedere deelnemer krijgt een
hoofdlampje op en gaat de golfbaan op.
De afslag en de vlag zijn verlicht en zodra je
slaat, geeft de golfbal licht!
Inclusief ontvangst met een drankje en klein
bittergarnituur, instructie en moonlightgolf,
drankje bij terugkomst, halve kip van het spit
met frites, salade en diverse sausjes, bakje
Abel.IJs uit onze eigen ijsmakerij en onbeperkt
basis drankenarrangement 2 uur.

OOK PERFECT IN DE HERFST EN WINTER!

Quiz
& Dine!
• Activiteit duur: ca. 4,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 20,
maximaal 130 personen
It’s quizzzzz time! Geniet met jouw
groep van een gezellig avondje uit
eten en quizzen. Terwijl wij een heerlijk
viergangendiner uitserveren, testen jullie
de kennis en snelheid van de teams. Na
iedere gang spelen we een quizronde;
de quiz wordt gespeeld met diverse
teams met draadloze stemkastjes.
Er zijn allerlei quizzes mogelijk, onder
andere muziek, voetbal, senioren,
‘Ik Hou van Holland’ en sport. Om
het entertainmentgehalte verder te
verhogen, kunnen we gebruik maken
van leuke korte digitale spelletjes zoals
kaarten, paardenrennen, balletje balletje
en Rad van Fortuin.
Inclusief ontvangst met een drankje
en een klein bittergarnituur, quiz van
je keuze, viergangendiner bij Abel. en
onbeperkt basis drankenarrangement
(4,5 uur).

OOK PERFECT IN DE HERFST EN WINTER!

Take a ride op
de Kickbike!
• Activiteit duur: 60 minuten
• Aantal personen: minimaal 5, maximaal 10 personen per rit
Stap op deze elektrische Kickbike Fat Max. Een wel héél bijzondere
step met een krachtige elektromotor. In combinatie met zijn compacte
afmetingen, zeer lichte gewicht en prima wendbaarheid kun je
zonder problemen ieder obstakel en ieder terrein de baas. Na een
korte instructie rijd je een vaste route door de polders van Rhoon
en Poortugaal van ongeveer een uur. De stoere bike met zijn brede
banden en enorme power zorgt onderweg voor ontzettend veel fun.
Én voor heel wat enthousiaste reacties!
Inclusief instructie en gebruik materiaal.
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Teambuilding
Activiteitenparcours
• Activiteit duur: ca. 2-2,5 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 25, maximaal 75 personen

De
Beproeving
• Activiteit duur: 2 uur
• Aantal personen: minimaal 10,
maximaal 30 personen

Op het activiteitenterrein van Abel. leer je elkaar echt goed kennen!
Tijdens een serie uitdagende spellen zoals de ‘A-loop’, het variatiespel, het
spinnenweb en hete voeten, leren de deelnemers spelenderwijs op elkaar te
vertrouwen.
Wil je nog méér teamspirit? Combineer het activiteitenparcours te combineren
met de High Ropes Teambuilding-arrangementen!
Inclusief uitleg en begeleiding.

Een programma vol uitdagingen en beproevingen
wacht op jou en jouw groep! Hoogte is het centrale
thema! Onder begeleiding van een instructeur
nemen jullie deel aan ‘The leap of faith’. Je staat
op hoogte en vanaf een randje kijk je de diepte in.
Het publiek kijkt toe... Durf jij naar de trapeze te
springen? Je bent gezekerd op je rug dus je weet
dat je niets kan gebeuren. Maar toch...
Ook kratstapelen heeft, maar dan op een heel
andere manier, met hoogte te maken. In het
begin lijkt het zo’n gemakkelijk spel, maar schijn
bedriegt: hoe hoger je komt, des te wankeler de
krattenstapel wordt. Het is maar goed dat je ook
hier gezekerd bent! Kratstapelen is ook superleuk
om in competitie met een andere groep te doen!
Inclusief instructie, begeleiding en materialen.

Percussieworkshops
• Activiteit duur: vanaf 1 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 5/20 personen, maximaal
50/1000 personen
Samen met jouw groep een percussieworkshop doen?
Bij Abel. zijn verschillende percussieworkshops te boeken.
In de Afrikaanse percussieworkshop maken de deelnemers kennis
met de djembé en doundouns (bastrommels die met stokken
worden bespeeld). Deze workshop is geschikt vanaf 20 personen.
Bij de Wereld Percussieworkshop wordt er gebruikt gemaakt van
swingende instrumenten uit de hele wereld, zoals conga’s, ngoma’s
en bongo’s. De workshops tot 35 personen worden gegeven door
één docent. Vanaf 36 personen worden de workshops verzorgd
door twee docenten.
Geen stokken, trommels of bellen; voor de Body Percussieworkshop
heb je alleen je eigen lichaam nodig. Door te klappen, te stampen
en te slaan ontstaat in no-time een lekkere beat. Deze workshop
verandert elke groep mensen in een swingende menigte! De Body
Percussieworkshop is geschikt voor groepen tot 1000 personen!
Surdo’s, repiniques en ganza’s… op de klanken van deze en andere
Braziliaanse instrumenten waan je je even in Rio de Janeiro. In de
Braziliaanse Percussieworkshop leer je met elkaar een swingend
sambaritme te spelen. De docent begint met een korte uitleg over
de percussiemuziek in Brazilië en de verschillende instrumenten.
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Daarna leren jij en jouw medespelers diverse partijen, die samen
een opzwepend ritme vormen. Tijdens de workshop speel je op
verschillende Braziliaanse percussie-instrumenten, zoals trommels,
shakers en bellen. De workshop geeft plezier en nieuwe energie!
Muzikale ervaring is niet nodig. Je leert alles tijdens de workshop.
De Braziliaanse Percussieworkshop is geschikt voor groepen van 5
tot 50 personen.

Weer of geen weer, altijd Abel.weer
Voor activiteiten als klimmen in het Klimbos of golfen op de Pitch&Putt
Golfbaan is het fijn als het in elk geval droog is. Heb je een buitenactiviteit in het arrangement opgenomen en is het onverhoopt geen
buitenweer?

Geen paniek! Abel. heeft allerlei uitdagende binnenactiviteiten.
Vraag naar een alternatief programma! Barbecuen kan bij Abel.
en Tasman overigens in élk seizoen, daar zorgen wij wel voor!

Schilder workshop
• Activiteit duur: 2 uur
• Aantal personen: minimaal 10, maximaal 25 personen
Een workshop schilderen zorgt voor een creatieve toevoeging aan een bedrijfsbijeenkomst
of personeelsfeest. Het is een mooie combinatie van een gezellig uitje en teambuilding.
De zelfgemaakte schilderijen neem je na afloop mee om je afdeling of kantoor op te fleuren!
Samen met beeldend kunstenaar Willem van den Belt wordt in gezamenlijk overleg
het thema bepaald, waarna de deelnemers aan de slag gaan. Er zijn verschillende
mogelijkheden.
• Gezamenlijk aan grote doeken (100 x 100 cm) werken (ca. 4 personen per doek)
• Een groot kunstwerk maken op doeken van 50 x 50 cm, waarbij ieder naar eigen idee
invulling geeft aan het gekozen thema. De doeken worden aan het eind van de workshop
samengevoegd tot één groter kunstwerk.
• Een groot kunstwerk maken op doeken van 40 x 60 cm, waarbij de achtergrond gezamenlijk
wordt vastgesteld, waarna er individuele onderdelen aan worden toegevoegd.
Bij groepen boven de 15 personen is extra ondersteuning aanwezig.
Inclusief gebruik kwasten, penselen en verf. Exclusief kosten doek.

The Target
• Activiteit duur: 2 uur
• Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 150 personen
The Target is een spannend achtervolgingsspel dat uniek is in de wereld.
Met de natuur van de Rhoonse Grienden en de polder als decor speel je
een levensechte videogame. The Target wordt gespeeld in vier teams met
vier mobiele telefoons.
Eén team is een groep ontsnapte gangsters die de opdracht hebben
om € 1.000.000,- te verdienen. Dit kan door het oppikken - met gebruik
van de telefoon - van virtuele voorwerpen als explosieven, geldwagens,
messen en touwladders. Met deze voorwerpen kunnen misdaden worden
gepleegd die geld waard zijn.

Drie teams spelen de agenten die de gangsters moeten uitschakelen,
voordat ze de opdracht voltooid hebben. Van iedere handeling van de
gangsters krijgen de agenten een melding op hun mobiele telefoon en
daarmee moeten ze uitrekenen waar de gangsters zich bevinden.
De agenten én de gangsters krijgen eens in de zoveel minuten de exacte
locatie van de tegenstander te zien, wat telkens weer een extra spannend
moment is. The Target is een zinderende real-time game met strategie,
tactiek, actie en ontzettend veel fun!
Inclusief instructie & begeleiding, gebruik apparatuur en fotoshoot.
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Budget
Familiedag
• Activiteit duur: bijvoorbeeld
13.00-18.00 uur			
• Aantal personen: minimaal
10 personen

Een familiedag om nooit te vergeten! Een dag die voor de hele familie
leuk is, voor jong én oud. Waar wat sport- en spelelementen in zitten,
inspanning en ontspanning én waar eventueel lekker eten en drinken
bij zit. Zoek je zo’n familieuitje? Dan zit je bij Abel., Tasman, Pitch&Putt
en het Abel. Klimbos helemaal goed. We geven een impressie van een
aantal leuke familieprogramma’s. Heb je andere wensen? Wij maken
graag een voorstel op maat voor jou en jouw familie!

Abel. Familiedag
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 14.30-20.00 uur
• Aantal personen: minimaal 25 personen
Lopen de leeftijden én de actieniveaus in de familie flink uiteen en weet je niet hoe je
iedereen tevreden moet stellen? Doe dan de Abel. Familiedag! Bij dit arrangement vind je
voor ieder wat wils. Na de ontvangst met koffie en thee kiezen de durf-als voor twee parcours
in het Klimbos. Voor degenen die het iets rustiger aan willen doen óf liever met beide benen
op de grond blijven is het erg leuk om 9 holes te lopen op de Pitch&Putt golfbaan. Wat je
ook kiest: bij de borrel en de barbecue heb je elkaar zéker wat te vertellen!
Inclusief ontvangst met koffie en thee, instructie, keuze uit twee activiteiten, barbecue en
onbeperkt drankenarrangement van 3 uur tijdens borrel en barbecue.
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Wil je gewoon een heel gezellige en
ongedwongen middag met de hele
familie? Aan dit arrangement kan
iedereen meedoen. We ontvangen
jou en jouw familie met koffie en
thee. Daarna maak je met elkaar
een fantastische wandeling door
natuurgebied de Rhoonse Grienden,
direct aan de overkant bij Abel. Bij
terugkomst sluit je de middag af
met een pannenkoek en een heerlijk
ambachtelijk gemaakt Abel.IJsje.
Inclusief ontvangst met koffie en thee,
pannenkoek en een bolletje Abel.IJs.
Exclusief drankjes.

Tasman
Familiedag
• Activiteit duur: bijvoorbeeld
11.00-17.00 uur
• Aantal personen: minimaal 25
personen
Geniet met jouw hele familie van een
ontspannen dag vol activiteiten! We
ontvangen jou en jouw familie met koffie
of thee en appeltaart. Vervolgens kiest
iedereen wat hij of zij wil doen: 9 holes
golfen op de Pitch&Putt golfbaan of
klimmen in het Klimbos. Bij terugkomst
bakken de koks van Tasman een heerlijke pannenkoek voor jullie. Natuurlijk
sluiten we af met het enige échte
Abel.IJsje!
Inclusief ontvangst met koffie en thee
en appeltaart, instructie, keuze uit
twee activiteiten, pannenkoek en een
bolletje Abel.IJs. Exclusief drankjes.

Familiedag Abel.
& (Foot)golf
• Activiteit duur: bijvoorbeeld 13.30-19.00 uur
• Aantal personen: minimaal 25 personen
Een populair all-in arrangement zodat je onbezorgd de hele dag met je familie kunt
genieten. We ontvangen jullie bij Abel. met koffie en thee. Na een korte instructie gaan
jullie de Pitch&Putt golfbaan op voor hetzij een rondje Pitch&Putt Golf, hetzij Footgolf. Wie
van jouw familie krijgt de bal het snelst in de ‘hole’? Tijdens de borrel worden de winnaars
bekendgemaakt. Tijdens de uitgebreide barbecue bij Abel. kun je nog lekker een paar uur
eten, drinken en verder bijpraten.
Inclusief ontvangst met koffie en thee, instructie, keuze uit twee activiteiten, barbecue en
onbeperkt drankenarrangement van 3 uur tijdens borrel en barbecue.

Een familiedag om nooit te vergeten!
Een dag voor jong én oud!
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Schooluitjes: heerlijk buiten spelen
in schooltijd
Met de hele klas erop uit, voor een paar uur of zelfs een hele dag. Geweldig om even niet naar school te hoeven maar in
plaats daarvan lekker buiten te spelen. Superleuk... én leerzaam: kinderen leren elkaar én zichzelf beter kennen en krijgen
meer zelfvertrouwen. Zo’n schooluitje hoeft trouwens helemaal niet duur te zijn. We hebben een aantal aantrekkelijk geprijsde
arrangementen speciaal voor scholieren. Meer weten? Bel een van onze medewerkers op 010-501 15 00.

Specials
voor
scholieren
• Activiteit duur: ca. 2,5 uur
• Aantal personen: minimaal 20 personen
Hoe cool is het om samen met jouw klasgenoten te klimmen? Hoog in de bomen
een compleet parcours af te leggen?
Natuurlijk volledig veilig, want ons Klimbos
is ERCA-gecertificeerd en werkt met een
continu lifeline systeem, zodat je gezekerd
bent. Voor scholieren hebben we een super
aantrekkelijke Klimbos-special: op maandag,
dinsdag en donderdag kun je tussen 9.00
en 17.00 uur én woensdag en vrijdag tussen
9.00 en 12.00 uur met een groep van
minimaal 20 scholieren komen klimmen
voor een speciaal tarief.
Kom je met een groep van 60 personen of
meer? Dan maken we een combinatie van
klimmen en Footgolf. Als je wilt, kunnen we
speciaal voor jouw groep scholieren een
arrangement maken met een drankje en
één of meer pannenkoeken.
Inclusief uitgebreide instructie, gebruik
klimgordel en helm, twee parcours klimmen.

Abel. Voor originele kinderfeestjes. Weet je écht niet meer wat je
dit jaar als kinderfeestje moet organiseren? Wij geven je graag wat
goede ideeën voor originele kinderfeestjes! Heb je wel eens gedacht
aan een klimfeest? Of een partijtje (Foot)golf? Als je wilt natuurlijk
mét limonade, een pannenkoek, patat of een ijsje. Laat je inspireren
op deze pagina’s!

Pitch&Putt Golf voor kids
• Activiteit duur: 9 holes: 1 uur, 18 holes: 2 uur
• Aantal personen: minimaal 1, maximaal 120 personen
Golfen niet voor kinderen? Dat ligt bij Pitch&Putt Golf heel anders! Pitch&Putt is een laagdrempelige
variant van het gewone golf, leuk voor iedereen vanaf ongeveer acht jaar. Net als bij golf is de baan
aangelegd met greens, bunkers en dergelijke en gebruik je ook hier clubs en golfballen. Ánders
dan bij ‘gewone’ golf is dat de afstanden van de holes veel korter zijn, dat je maar twee clubs
nodig hebt in plaats van een hele tas vol, dat je zonder ervaring de baan op mag en dat er geen
kledingvoorschriften zijn. Sterker nog: je mag de baan niet op met hakken of noppenschoenen.
Een rondje Pitch&Putt Golf kun je met een (heel) kleine of grote groep doen. We beginnen altijd met
een korte instructie. Hierbij wordt verteld waar je op moet letten, hoe je de club moet vasthouden en
wat de spel- en huisregels zijn. Na de uitleg ga je zelfstandig de holes spelen.
Inclusief korte instructie, gebruik golfclubs en golfballen.
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Klimbos
voor kids
• Activiteit duur: 2,5 uur
• Aantal personen: vanaf 6 personen

Voetbal op de golfbaan
• Activiteit duur: 9 holes: 1 uur, 18 holes: 2 uur
• Aantal personen: minimaal 1, maximaal 120 personen
Footgolf is een superleuke combinatie van voetbal en golf! Je speelt met een voetbal
en loopt, net zoals bij golf, een uitgezet parcours over de golfbaan. Je kunt kiezen voor
9 holes of voor 18. De uitdaging is de bal met zo weinig mogelijk trappen in de hole te
schieten. Binnen een groep van maximaal zes personen kun je individueel spelen. Ben je
met méér kinderen? Speel dan als teams tegen elkaar. Écht een leuk uitje voor jongens
en meisjes vanaf zes jaar.

Dit wordt een feestje dat kinderen
zich nog heel lang zullen herinneren:
een supergave, actieve en avontuurlijke
middag waarbij je klimt, klautert en
tokkelt in het Abel. Klimbos. Natuurlijk
helemaal veilig, want na een instructie
van ongeveer een half uur krijgt
iedereen een klimgordel en helm voor
gebruik tijdens het klimmen. Iedereen
die minimaal acht jaar en 1.30 meter
lang is, kan dit avontuur aangaan.
Inclusief instructie, gebruik klimgordel
en helm.

Inclusief instructie, activiteit, gebruik van een voetbal en scorekaart.

Klimbos
& Tasman
kinderfeestje
• Activiteit duur: ca. 3,5 uur
• Aantal personen: vanaf 6 personen
Klimgordel aan, helm op en de boom in!
Dit is echt een anders-dan-anders kinderfeestje voor avontuurlijke kids. Na een korte
uitleg gaan de kinderen hoog in de bomen
klimmen, klauteren en tokkelen bij Abel.
Klimbos. En klimmen maakt hongerig, dus
maken we voor al die topsporters-in-de-dop
een lekkere pannenkoek of portie kipstukjes
met frites klaar. Limonade erbij en een huisgemaakt Abel.IJsje toe en je hebt echt een
topfeestje, waar de kinderen nog lang over
zullen blijven praten!
Dit feestje is geschikt voor iedereen die
minimaal 1.30 meter lang en ten minste
acht jaar is.
Inclusief instructie, gebruik klimgordel en
helm, limonade, pannenkoek of kipstukjes
met frites en een Abel.IJsje.
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