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Activiteiten op locatie bij Groepsaccommodatie Nieuwe Brug
Onderstaande activiteiten worden georganiseerd door Hiawatha Actief op locatie bij Groepsaccommodatie
Nieuwe Brug. Voor de activiteiten en arrangementen die hier niet vermeld zijn, maar wel in onze brochure of
op de website staan, kunt u terecht bij de thuisbasis van Hiawatha Actief in Dalfsen.
Discgolf
€ 14,00 per persoon
Discgolf is hip! Deze nieuwe variant op golf wordt gespeeld met een frisbee en het doel is een polehole, een
stalen mand op een paal. De 9-holes baan wordt uitgezet op een veld nabij Nieuwe Brug. Ieder team krijgt
twee frisbees mee. De ‘putter’ voor korte afstanden en de ‘driver’ voor lange afstanden. Vooraf krijgt u
instructie en gaat u ‘ingooien’. Een geslaagde worp geeft een enorme kick!
Duur: 1,5 uur
Minimaal 20 personen, maximaal ca. 100 personen
Prijs bij 40 personen of meer: € 12,50 per persoon
Kickbiketocht
€ 16,50 per pers., incl. route
Ontdek de mooie omgeving van Nieuwe Brug per step! Een Kickbike is dé step voor recreatie en sport. Door
het grote voorwiel maakt u gemakkelijk snelheid.
Duur: maximaal 4 uur, steproute op maat
Minimaal 20 personen, maximaal 30 personen
De Piramide
€ 12,50 per persoon
Spraakmakend! Samenwerking is het codewoord. Welk team bouwt de hoogste constructie met
bamboestokken en elastiek? In korte tijd ontstaat er een indrukwekkend bouwwerk.
De Piramide: Iedere team bouwt kleine piramides. Door deze aan elkaar te knopen ontstaat een
reuzenpiramide. De kunst is nu om deze enorme constructie samen van de grond te tillen. Is de basis sterk
genoeg?
Duur: 1 uur
Minimaal 20 personen, maximaal 250 personen
Prijs bij 40 personen of meer: € 11,50 per persoon
Prijs bij 80 personen of meer: € 10,50 per persoon
Handboogschieten

€ 14,50 per persoon voor 1 uur
€ 9,50 per persoon voor extra uur
Tijdens de instructie leert u hoe u een professionele handboog moet gebruiken. Iedereen kan het leren!
Maar wie schiet als eerste in de roos?
Duur: 1 uur
Minimaal 20 personen, maximaal 60 personen
Blaaspijpschieten
€ 4,50 per persoon
Nee, dit keer geen pvc pijp met papieren pijltjes, maar het echte werk! Speelt vier-op-een-rij en versla het
andere team.
Leuk in combinatie met Handboogschieten.
Duur schietcombinatie: 1,5 uur
Minimum deelname: 20 personen, maximaal 40 personen
Blaaspijpschieten is uitsluitend te boeken in combinatie met een andere activiteit
Pubquiz
€ 17,50 per persoon
Onze presentator is uw gastheer bij deze teamstrijd. Verschillende rondes met foto’s, vragen en
muziekfragmenten zorgen voor de nodige spanning en hilariteit. Leuk in combinatie met een etentje of als
alternatief bij slecht weer.
Duur: 1,5 – 2 uur
Minimum deelname: 20 personen
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The Battle
€ 29,50 per persoon
Teams strijden tegen elkaar op verschillende proeven. Samenwerken is het codewoord.
Beschikt jouw team over stalen zenuwen om de puzzel goed op te lossen? Zijn er genoeg knappe koppen
voor het maken van een goed waterleidingsysteem? Koele kikkers voor de evenwichtsproef? En hoe zit het
met de conditie voor de uithoudingsproef?
Welk team weet alle proeven goed te doorstaan? Alleen dan win je The Battle!
De Proeven
Wandelende A
Van houten palen en touw een constructie bouwen in de vorm van een 'A'. Op de dwarsbalk van de A gaat
één persoon staan en de andere teamleden laten de A 'wandelen' door deze voort te bewegen door middel
van touwen.
Evenwichtsproef
Het team verplaatst zich door middel van kratten en balken. Komt het aan de overkant zonder één voet aan
de grond?
Waterleidingssysteem bouwen
Water overbrengen via een zelfgemaakt waterleidingssysteem van pvc buizen.
The Race
Kickbike-estafette, tangram (puzzel) oplossen en touwtje doorbranden boven een zelfgemaakt vuurtje.
Kennisquiz
Petje op - petje af, je kent het vast van het TV-programma Holland Sport.
Kano-estafette
Spektakel op het water!
of
De Piramide
Ieder team bouwt met bamboestokken en elastiek piramides. Door deze aan elkaar te koppelen ontstaat in
korte tijd een reuzenpiramide.
Duur: 3 uur
Minimum deelname: 25 personen, maximaal 500 personen

Highland Games
€ 33,00 p.p., incl. beker en kilts
De krachten worden gemeten bij de Schotse Highland Games. De groep wordt verdeeld in clans, die tegen
elkaar strijden om de eeuwige roem. De schotse vlag wordt gehesen, vrouwen én mannen gaan gehuld in
kilt (Schotse rok). Let the games begin!
Stel zelf uw ideale Highland Games samen met 6 van de volgende onderdelen:
Caber Tossing (boomstamwerpen)
Timber Walk (boomstam slepen)
Putting the stone (keistoten)
Tossing a sheaf (strozak met hooivork hoogwerpen)
Roll the Barrel (wijnvat rollen)
Tug of War (touwtrekken)
The Caber Wave (boomstamslalom)
Throwing the axe (bijlgooien)
Hercules hold (met gestrekte armen gewicht hooghouden)
Trunk sawing (boomstamzagen)
Throwing a car wheel (autoband om een paal werpen)
Archery (handboogschieten)
Duur: ca. 3,5 uur
Minimum deelname: 25 personen, maximaal 500 personen
TIP! Maak het evenement helemaal af met een doedelzakspeler (€ 250,00)
Prijs bij 40 personen of meer: € 29,50 p.p.
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Lelijke Eendentour
Op zoek naar iets ludieks? Dan is deze Eendentour iets voor u! Een verrassende toertocht met 2CV’s,
oftewel Lelijke Eenden.
Na de ontvangst en uitleg gaat u met z’n vieren op stap in uw eigen Lelijke Eend. Met het roadbook op
schoot rijdt u van checkpoint naar checkpoint. De verschillende navigatietechnieken zorgen voor de nodige
hilariteit onderweg.
Een mooie route over kronkelende landweggetjes door de bossen en het rivierenlandschap van het
Overijsselse Vechtdal. En bij mooi weer gaat het dak er af! Na iedere etappe verzamelen de eenden zich
voor ludieke opdrachten met de auto’s (o.a. blind fileparkeren) en uiteraard een hapje en een drankje. Joie
de Vivre! Geniet van het leven!
Middagtour 13.00-17.30 uur (tijden in overleg aan te passen)
Prijs: € 71,75 per persoon
Inclusief: 2 drankjes en versnapering onderweg en beker voor de winnaar.
Dagtour 10.30-17.00 uur (tijden in overleg aan te passen)
Prijs: € 87,75 per persoon
Inclusief: uitgebreid lunchpakket met consumptie, 2 drankjes en versnapering onderweg en beker voor de
winnaar.
Meerprijs uitgebreide broodmaaltijd € 6,25
Korte Tour 2,5 uur
Prijs € 52,50 per persoon
Inclusief beker voor de winnaar
Vechtdaltour 13.00-17.30 uur
Prijs: € 82,25 per persoon
Inclusief koesafari met drankje en krentewegge, rondleiding kaasmakerij met drankje en beker voor het
winnende team.
Deelname: 8-45 personen
Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende Lelijke Eendentours zie www.hiawatha-actief.nl
Voorwaarden Eendentour
• De minimum leeftijd van de bestuurders is 23 jaar met minimaal 2 jaar in het bezit van een geldig
rijbewijs.
• Tijdens de tour kan gewisseld worden van bestuurder. Voor aanvang van de tour dient iedereen die
een Eend wil besturen Het originele en geldige rijbewijs te tonen.
• Het eigen risico voor schade aan een Eend of aan derden is € 500,00 per eend. Hiervoor ontvangen
de bestuurders bij aankomst een overeenkomst ter ondertekening.
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Lyric Motion & Lyric Action
De Lyric
Dit hippe vervoersmiddel laat zich het beste omschrijven als een kruising tussen een elektrische step en een
snowboard. Eén voorwiel, twee achterwielen met terreinbanden en een flexibel board maken het een stoer
apparaat.
Laat u zich relaxed voortbewegen tijdens een tour of kiest u voor meer uitdaging op het action parcours? U
zult verrast zijn hoe snel u het apparaat onder de knie heeft. Het is een unieke beleving en fun voor
iedereen!
Lyric Motion
€ 34,50 per persoon
(21% BTW)
We starten met een clinic. Tijdens verschillende oefeningen ervaart u het gebruiksgemak en bijzondere
souplesse van de Lyric. De snelheid wordt geleidelijk opgevoerd tot iedereen klaar is voor een tour door de
mooie omgeving van Groepsaccommodatie Nieuwe Brug. De tours zijn onder begeleiding van onze
instructeur.
Inclusief helm en veiligheidsvestje
Duur: 1,5 uur
Minimum deelname: 8 personen, maximaal 20 personen.
Combi: Lyric Motion & Action
€ 39,50 per persoon
(6/21% BTW)
Tijdens ene korte clinic gaat u kennismaken met de Lyric. De snelheid en moeilijkheidsgraad worden
geleidelijk opgevoerd tot u klaar bent voor een tour door de mooie omgeving van de Nieuwe Brug. Voor wie
wel van wat uitdaging houdt staan bij de groepsaccommodatie een aantal onderdelen van ons action
parcours opgesteld.
Carven bij de slalom, behendigheid bij de evenwichtsproef en jumpen over de schans.
Inclusief helm en trofee voor de winnaar
Duur: 2 uur
Minimum deelname: 8 personen, maximaal 40 personen
Voorwaarden Lyrics
• Deelnemers dienen in bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
• Voor aanvang van het Lyric-uitje dient iedereen het originele en geldige rijbewijs te tonen.
• Het eigen risico voor schade aan een Lyric of aan derden is € 250,00 per Lyric. Hiervoor ontvangen de
deelnemers bij aankomst een overeenkomst ter ondertekening.
De Lyrics zijn RDW-gekeurd, dus veilig en comfortabel op weg!

Drakenboot varen
€ 380,00 per boot
(21% BTW)
Spektakel op het water! De stuurman houdt de boot op koers en de trommelaar geeft het ritme aan, terwijl
de 16-koppige bemanning peddelt om het hardst. Door goed in teamverband te werken ontstaat kracht en
snelheid. Fantastische teambuilding!
Drakenboot
Het drakenboot varen komt voort uit een eeuwenoude Chinese traditie. Een drakenboot is een 12 meter
lange open kano met op de boeg een drakenkop. De 16 peddelaars zitten links en rechts naast elkaar, de
stuurman bepaalt de koers en de trommelaar geeft het ritme aan. Hiawatha Actief beschikt over 3
drakenboten.
Drakenboot race
De Regge vormt een prachtig decor voor deze wedstrijd met drakenboten. Tijdens een clinic van onze
stuurman leren de bemanning en trommelaar samen het ritme te pakken om hoge snelheid te behalen. Als
iedereen er klaar voor is barst het spektakel los. Welk team gaat over een afstand van 200 meter als eerst
over de finish?
Duur: 2 uur
Minimum deelname: 11 personen per boot (10 peddelaars en een trommelaar)
Inclusief stuurman per boot en zwemvesten.
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