Programma Discover
Algemeen:
Teambuilding programma 'Discover’ is opgebouwd rond 4 activiteiten van
elk 45 minuten. 'Assemblage' is een communicatie activiteit met
walkietalkies. Bij het 'Mijnenveld' moet de groep in kleine teams met hef- en
hijsconstructies een aantal lastig bereikbare explosieven verplaatsen. Het
'Challenge Parcours' is een prachtige route over het landgoed met
teamopdrachten. Halen of falen? De 'Noodbrug' is een leuke bouwopdracht
waarbij de groep een brug over een ontoegankelijk gebied moet construeren.
Type bedrijfsuitje:
Teambuilding
Zwaarte:
Licht | Pittig | Zwaar | Heel zwaar
Deelnemers:
10 - 80 (uitbreiding mogelijk tot 150 personen)
Tijd:
14.00 - 18.00 uur (4 uur, starttijd aanpasbaar)
Prijs:
€ 54,50 p.p. incl. BTW
Inclusief:
Onbeperkt koffie, thee, fruitdrank, mineraalwater en cup a soup
Koek bij ontvangst
Saucijzenbroodje in de pauze
Optioneel:
Lunch
Diner
Vergadermogelijkheid
Locatie:
Bivak Out-Doorn op Landgoed Beukenrode te Doorn (bij Utrecht).
Kleding:
Stevig schoeisel en kleding die past bij de weersvoorspelling.

I. www.out-doorn.nl
E. info@bedrijfsuitjesgroep.nl
T. 0318-505544 / 0318-555578

Out! Doorn

Out! Doorn
13.30 uur
Lunch (optioneel, € 11,50 p.p.)
We ontvangen u graag een half uur eerder indien u wilt lunchen. Het lunchbuffet bestaat
uit een assortiment pistoletjes, krentenbollen, zachte bollen en boterhammen. Er is ruime
keuze aan kaas- en vleeswaren, salades, rauwkost en overig broodbeleg. Voorts is er vers
fruit, koffie, thee, jus d'orange, vruchtendrank, melk en cup a soup.
14.00 - 14.20 uur
Ontvangst
Hartelijk welkom op het bivak van Out-Doorn. Na een korte inleiding 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 uw gezelschap willekeurig of
conform een door u vooraf opgestelde lijst in groepen van 10 tot 20 personen. Elke
groep krijgt een eigen instructeur toegewezen die zijn groep weer in teams
verdeelt. Elk team krijgt ter herkenning een eigen kleur keycord.
14.25 - 15.10 uur
Challenge parcours
De groep gaat van opdracht naar opdracht met een flinke voorraad materiaal. De
route loopt over het hele Landgoed. 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…
15.10 - 15.55 uur
Mijnenveld
In een gebied dat vol ligt met mijnen en zichtbare explosieven zijn 4 veilige zones
gecreëerd. In elke zone komt een team te staan dat de zone niet meer mag verlaten.
Een aantal explosieven die ver buiten handbereik staan moeten worden
verplaatst. Dat kan alleen met touwen, haken, hefsystemen, etc.
15.55 - 16.10 uur
Pauze
Met diverse soorten koffie en thee, fruitdrank, mineraalwater, cup a soup en een
saucijzenbroodje.
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16.10 - 16.55 uur
Assemblage
Vier teams installeren zich buiten elkaars zicht in een tent of op een rustige plek op
het bivak van Out-Doorn. Elk team krijgt een bouwpakket met losse onderdelen
en een walkietalkie. Daarnaast krijgt elk team de handleiding van het pakket dat
een ander team moet bouwen. Communicatie!
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.
17.40 - 17.50 uur
Eindoefening
Alle groepen verzamelen zich op het voetbalveld van Landgoed Beukenrode voor
een ontspannen en ludieke afsluiting van het teambuilding programma. Dit is het
juiste moment voor iedereen om alle tijdens het programma opgedane kennis en
vaardigheden collectief tot uiting te laten komen.
17.50 - 18.00 uur
Evaluatie & Afsluiting
De instructeurs van Out-Doorn geven een beschouwing op het verloop van de
dag. Vooral het karakter van de dag die in het teken stond van 'teambuilding',
komt ter sprake. Hoe verliep de samenwerking en welke lessen kunnen daaruit
geleerd worden m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden?
18.00 uur
Diner (optioneel vanaf € 18,50 p.p.)
Maak uw uitje compleet met een diner na afloop van de activiteiten. Onze locatie is een
heerlijke plek om te vertoeven en het eten is uitstekend. We hebben een gevarieerde
menukaart met diverse buffetten, barbecues, soepen en desserts. Kijk op onze menukaart
voor de mogelijkheden!
Bij de bar zijn de volgende drankjes verkrijgbaar: rode wijn, witte wijn, rosé, diverse
soorten frisdrank en fruitdrank en mineraalwater. Daarnaast is er warme drank zoals
koffie, thee en chocolademelk. Voor een vast bedrag per uur kunt u drankjes uitkopen. U
kunt dan zoveel drankjes halen bij onze bar als u maar wilt!
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