Groepsuitje op maat
Kunt u in onze folder niks vinden dat helemaal bij uw groep past?
Kijk dan eens op onze website! We hebben een wisselend aanbod
van leuke activiteiten voor iedere groep.
Daarnaast denken wij graag mee over een andere invulling van
uw dag. Wij beschikken over genoeg creativiteit en een uitgebreid
netwerk om een programma voor u op maat samen te stellen!
Wij hebben alle mogelijkheden om voor vrijwel alle budgetten een
arrangement voor u samen te stellen waar u zich helemaal in kunt
vinden!
Vertel ons uw wensen, de datum, de groepsgrootte en een budget
en wij ontwerpen voor u een programma dat helemaal aansluit
bij wat u voor ogen had! Wij gaan tot het uiterste om er een
onvergetelijke dag van te maken!

Evenementen
Naast ons prachtige aanbod in groepsuitjes is Kamper Events de
perfecte partij voor uw evenementenorganisatie:
•
•
•
•

Congresplanning & organisatie
Evenementenorganisatie
Feestavonden, thema avonden etc.
Op maat gemaakte bedrijfsfeesten,
op uw locatie of op onze eigen locaties

Catering

Contact

Bent u op zoek naar goed verzorgde catering? In samenwerking
met onze partners bieden wij de lekkerste ontbijten, lunches,
bbq’s, buffetten, hapjes en drankjes aan. Uiteraard op onze eigen
locaties, maar ook op uw eigen locatie!

info@kamperevents.nl
038-3031621
06-16336440
Ambachtsstraat 21A, 8263 AJ, Kampen

U wordt door Kamper Events geheel ontzorgt, want wij doen de
afwas! U hoeft alleen maar aan te schuiven en te genieten van al
het lekkers dat wij u voorschotelen! Wij hebben voor ieder budget
een passende oplossing. Vraag ons gerust naar de verschillende
mogelijkheden!

Volg ons ook op Twitter & Facebook.
www.twitter.com/KamperEvents
www.facebook.com/KamperEvents
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Kamper uientocht
U bent op zoek naar een gezellig en actief uitje
in de historische binnenstad van Kampen? Met
de Kamper Uientocht heeft u precies gevonden
waar u naar op zoek bent! Een ware competitieve
fotosafari waarbij teamwork, communicatie &
goed overwogen keuzes belangrijk zijn!
Minute to win it
Minute to win it, het spelprogramma bekend van
tv, is nu ook speelbaar voor jou en je vrienden of
collega’s! Speel met en tegen elkaar de meest
hilarische spellen! Op zich al lastig genoeg, laat
het niet zo zijn dat de doelstelling binnen één
minuut behaald moet zijn!
pubquiz
Laat jouw geheugen je niet in de steek? Weet
jij de meeste feitjes? Speel onze pubquiz tegen
vrienden en collega’s met vragen uit diverse
categorieën. Natuurlijk ontbreekt zowel de
muziek- als de proefronde niet in de enige echte
Kamper Events pubquiz.

Kamper Events is een evenementenbureau
uit Kampen. Gespecialiseerd in creatieve en
unieke bedrijfs-, groeps- en teamuitjes
in Kampen en omgeving.

Groepsuitjes
escaperoom
Het spannendste groepsuitje van Kampen.
Ontrafel het mysterie van de monniksorde en
ontsnap binnen een uur uit de Nieuwe Toren!
Kijk op www.escaperoomkampen.nl voor meer
informatie over deze unieke beleving!
Beklimming Nieuwe Toren
De Nieuwe Toren, misschien wel het bekendste
monument van Kampen, is vanaf nu op afspraak
te beklimmen! Per 1 april 2014 exploiteert
Kamper Events dit prachtige historische
bouwwerk. Wij bieden u graag de mogelijkheid
om van het prachtige uitzicht te genieten!
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Ranking the colleagues
Je werkt dagelijks samen met je collega’s, maar
hoe goed ken je ze echt? We komen er achter bij
Ranking The Colleagues! Onder leiding van onze
eigen quizmaster leren we iedereen beter kennen
en geloof ons; er wordt veel gelachen.
De elfspelentocht
Bekende oud-Hollandse spellen in een Fries jasje!
Tijdens de Elf Spelentocht speelt uw gezelschap
11 oud-Hollandse spellen die door de jaren heen
bekendheid hebben verworven, maar bij Kamper
Events doen we het net even anders!
Ik hou van holland
Trek je oranje outfit maar uit de kast, want
het wordt een oergezellige Hollandse avond!
Een concept boordevol leuke spellen waarbij
overleggen en bluf noodzakelijk zijn. Welk team
kent Nederland het beste en gaat in deze ludieke
spelshow met de winst aan de haal?
Kinderfeestjes
Ben je op zoek naar een leuk & bijzonder
kinderfeestje? Dan ben je bij Kamper Events
aan het goede adres! Sleutelen aan auto’s,
handboogschieten, bougiebeestjes maken,
de Nieuwe Toren beklimmen, een spannende
stadstocht; voor ieder (jarig) kind hebben wij wat
leuks!

Expeditie Robinson
Tijdens expeditie Robinson neemt u het op
tegen uw vrienden of collega’s. Wie weet
boven zichzelf uit te stijgen en te winnen
onder zware omstandigheden? Om het spel
te overleven is niet alleen fysieke inspanning
vereist, ook wordt het brein flink op de proef
gesteld. Durf jij dat aan?
Abbert Experience
Een perfect arrangement voor uw actieve
teambuildingsdag, want dit draait om
samenwerking, fysieke inspanning,
denkvermogen, precisie, maar vooral plezier!
Laat u verrassen door een bijzonder uitgebreid
spelconcept in de buitenlucht!
Lowland Games
Vorm een clan met vrienden, familie of
collega’s en waag je aan de oeroude
tradities van de Lowland Games! Met je
clan, gekleed in een kilt, ga je de uitdaging
aan. Kracht, doorzettingsvermogen maar ook
samenwerking zijn belangrijk om de Lowland
Games te winnen. Een actief, sportief maar
vooral ook gezellig uitje!
Zeskamp(EN)
Kies uit zes verschillende spellen met
een hilarisch karakter. De teams nemen
het tegen elkaar op met de meest
uiteenlopende, vreemde spellen. Maak je op
voor een spannende strijd met en tegen je
teamgenoten!
Schiet arrangementen
De Shooting Experience van Kamper
Events leidt u rond in de wereld van ‘het
schieten’: boogschieten, blaaspijpschieten,
luchtbuksschieten en/of katapultschieten.
klootschieten
Deze oud-Hollandse volkssport vindt zijn
oorsprong op het Twentse platteland. Uw
groep speelt dit spel op een speciaal voor u
uitgestippelde route in het Abbertbos. Wie
van uw groep kan kracht en precisie het
beste combineren en krijgt de kloot in zo min
mogelijk worpen over de eindstreep?

