Activiteiten
Bij Sparjebird is voor jong & oud veel mogelijk! Hieronder een greep uit de
activiteiten welke we voor u kunnen regelen.
Staat hier niet iets bij, wat aansluit bij uw wensen? Laat het ons dan weten en wij
denken graag met u mee om voor uw uitje een passende en leuke activiteit te
organiseren.
Voor bijna alle groepsactiviteit geldt een minimum deelname van 20 personen,
voor Urban Bosgolf, boogschieten en Archery Tag geldt een minimum van 15
personen.

Urban Bosgolf
Door het Speelbos Sparjebird is een 9-holes Bosgolf parcours uitgezet. Het wordt
gespeeld in teams van circa 4 personen, waarbij het de kunst is om met zo
weinig mogelijk slagen het Bosgolf parcours af te leggen.
Uiteraard gaat dit parcours dwars door het bos, waarbij er onderweg bomen
staan, kuilen zijn, takken liggen, gaten in de grond zitten, heuvels zijn en zelfs een
openluchttheater is waar u rekening mee dient te houden.
U kunt deze elementen ook benutten om het parcours af te leggen. Uitgerust
met een klompgolf-stick en een mini-bal is het de kunst om met veel plezier,
maar ook met onderling afstemming dit parcours af te leggen. Duur van het
bosgolf is circa 1 uur.

Expeditie Robinson
Expeditie Robinson, dé tv-hit van afgelopen seizoenen. Jullie strijden op diverse
proeven. Om deze proeven goed te kunnen doorlopen is een combinatie tussen
kracht, creativiteit, behendigheid, durf en natuurlijk doorzettingsvermogen
essentieel. De proeven zorgen voor echte Robinson beleving.
Het winnende team zal tijdens de eilandraad beslissen wie de echte Robinson is.
Hieronder vindt u een greep uit de expeditie onderdelen van Expeditie
Robinson.
o
o
o
o
o
o
o

Vuurproef
Constructieopdracht
Ontsnappingsproef
Handboogschieten
Smaakproef
Geblinddoekt estafette
Moeras oversteek of mega jenga (puzzelopdracht)

Ontmasker de Mol
Ontmasker de mol is een spel, waarbij er in teams gestreden wordt voor punten.
Maar in elke team is er een "mol", die de boel probeert te saboteren. Na de uitleg
van het spel gaan jullie in teams op pad. Er zijn verschillende uitdagende
opdrachten, waarbij er punten voor het team te verdienen zijn.
Elk team zal proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Alleen zal "de
mol" proberen de boel te saboteren en het punten aantal zo laag mogelijk
proberen te houden.
Na elk onderdeel moet iedereen aangeven wie "de mol" zou kunnen zijn. En ook
hier zijn weer punten mee te verdienen. (Voorbeelden van mogelijke opdrachten:
Foto-opdracht, de bom en GPS-challenge en.......???)
Ontmasker de mol is een erg leuk spel, waarbij verdenkingen, emoties, inzet en
wantrouwen elkaar in een snel tempo afwisselen.

Smokkel in het Bos
In het bos is er op diverse bijzondere plekken smokkelwaar (drank, drugs, geld)
verstopt. Ieder team krijgt de opdracht zoveel mogelijk smokkelwaar binnen te
brengen.
Er moet snel gehandeld worden, anders smokkelen de tegenstanders alle
smokkelwaar weg. Het is al lastig genoeg om de juiste weg te vinden, maar er
loopt ook nog een corrupte boswachter door het bos. Mocht deze boswachter
jullie team te pakken krijgen, zal het gepakte team deze man moeten proberen
om te kopen om vervolgen weer op pad te mogen. Wie brengt uiteindelijk de
meeste smokkelwaar mee terug? Dat team wint dit spannende spel!

Bamboestieken
Bamboestieken is een fantastische creatieve en vooral verslavende activiteit! Met
bamboestokken en elastiek is het tijd voor knutselen op een hoger niveau.
Kunstwerken op basis van een aangewezen thema of in teamverband een
constructie maken. In alle vormen is deze activiteit uit te voeren en biedt
gegarandeerd plezier.
Voordelen van deze activiteit:
•
•
•
•
•

Het is veilig.
Het geeft je het gevoel dat je iets goed kunt.
Het zorgt ervoor dat iedereen op een eigen manier kan meedoen en
trots kan zijn op zichzelf.
Het zorgt ervoor dat je onafhankelijk kunt denken en handelen
Het materiaal en de resultaten wekken bewondering en verbazing op.

Boogschieten
Bij Boogschieten Sparjebird krijgen de deelnemers eerst een uitleg door een
bekwaam instructeur over het boogschieten. Na deze spoedcursus wordt de
groep in meerdere kleinere teams ingedeeld en zal er een wedstrijdje gehouden
worden.
Wie zal er winnen?

Shoot out of Archery Tag
Shoot Out is de nieuwste spelvorm waarbij teams het tegen elkaar opnemen.
Shoot Out is een combinatie van intensiteit en spanning die je ook ervaart bij het
spelen van trefbal of paintball. In tegenstelling tot paintball levert Shoot Out
geen blauwe
plekken op, maar geeft wel dezelfde spelbeleving. Shoot Out is een spel met
echte bogen en speciale pijlen met een zachte schuimpunt. De teams strijden om
de overwinning door als eerste alle vier de doelen uit de target van de
tegenstander te schieten of alle tegenstanders te ‘taggen’.
Het 30 bij 15 meter grote speelveld is verdeeld in twee velden met een ‘safety
zone’ in het midden. Maskers op, bogen gespannen en schieten maar!

Solex rijden
U vertrekt met uw solex vanaf de Blokhut. Er wordt circa 2 uur gereden met
onderweg een tussenstop/pauze, waarbij er een schitterende route door de
omgeving voor jullie is uitgezet.
Inbegrepen is brandstof, verzekering, pech onderweg, huur solex en 1
consumptie tijdens de pauze onderweg.

Outdoor arrangement Natoer:
Wij hebben diverse outdoor mogelijkheden, waarbij we graag voor u voor een
dagdeel, meerdere dagdelen (middag en avond), een hele dag of voor een
meerdaagse een passend outdoor arrangement voor u samenstellen.
De outdoor activiteiten van Natoer zijn geschikt voor teambuilding, maar ook
voor personeelsuitjes.
Het arrangement kan onder andere bestaan uit:
ü Op een oorspronkelijke manier vuur maken
ü Bushtrail: een leuke GPS tour, maar dan net even anders....
ü Bosgolf: een 9-holes baan door het bos...
ü Tomahawk werpen
ü Boogschieten
ü Outdoor cooking
ü Vuurlopen of vuurspringen
ü Klim-, denk- en doe-opdrachten
ü Teamchallenges, zoals de "bulls-ring", "treedance" en "solving-theproblem".

Wandeling met de boswachter
U wordt hartelijk ontvangen met koffie/thee (en eventueel wat erbij) of met een
glaasje wijn. Zowel overdag als ’s avonds kunt u met de boswachter door het bos
een wandeling maken.
De boswachter van Staatsbosbeheer zal u iets vertellen over de bosrijke
omgeving, over de historie van Sparjebird en omgeving en over wat hij zoal in
zijn functie als boswachter mee heeft gemaakt. Duur van de wandeling is circa 1
uur.
Bij terugkomst bij De Blokhut staat er een heerlijk buffet of een BBQ voor u klaar.

Workshop Djembee spelen
Onder begeleiding van een ervaren djembee docent, leert u de fijne kneepjes
van het djembee spelen. Per workshop maximaal 12 personen. Bij grotere
groepen, wordt deze workshop gecombineerd met bijvoorbeeld bosgolfen. Duur
van de workshop is circa 1 uur per groep.

Staat hier iets bij wat u aanspreekt?
Neem dan contact met ons op en informeer naar de prijzen en mogelijkheden.

