Arrangementen kinderfeestjes
(Incl. materialen en onder begeleiding minimaal 8 kinderen. Alle combinaties mogelijk)


Arrangement voetbal glow / bubbelbal
60 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
15 minuten pauze
60 minuten bubbelbal
Duur arrangement ± 2 uur
Kosten € 10,00 p.p.



Arrangement Beauty
gezicht reinigen, masker, make-up, haren stylen, nagellak en
foto’s maken
Duur arrangement ± 2 uur
Kosten € 11,- p.p.



Arrangement Lasergame / bubbelbal
60 minuten lasergame
pauze 15 minuten
60 minuten bubbelbal
Duur arrangement ± 2,5 uur
Kosten € 12,- p.p.



Arrangement Lasergame / bubbelbal / voetbal of funny-games
60 minuten lasergame
15 minuten pauze
45 minuten voetbal of volleybal glow in the dark
15 minuten pauze
30 minuten bubbelbal
Duur arrangement ± 2,5 uur
Kosten € 13,- p.p.



Arrangement Lasergame / bubbelbal / vriendschapsarmbandjes
60 minuten lasergame
pauze 15 minuten
30 minuten bubbelbal
60 minuten vriendschapsarmbandjes knutselen
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 14,- p.p.



Alle arrangement uit te breiden met onbeperkt ranja € 2,- p.k.
snackmenu (patat met een snack) € 4,- p.p.
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Voor het reserveren van een kinderfeestje kun je mailen naar info@sportinwehl.nl
of kijk op onze website www.beatrixcentrum.nl

Arrangementen volwassenen
(Incl. materialen en onder begeleiding, minimaal 8 personen. Alle combinaties mogelijk)
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Leuke activiteiten voor het organiseren van een:
Buurtfeest, familiedag, teamuitje, vrijgezellenfeest, vrienden dag, bedrijfsuitje,
scholen en verenigingen.

Arrangement Bubbelbal/voetbal
Inloop kopje koffie/thee
2 x 30 minuten bubbelbal
2 x 30 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
2 drankjes naar keuze (frisdrank, bier, wijn, koffie/thee)
Snackplank met verschillende hapjes.
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 22,50 p.p.
Arrangement Bubbelbal/voetbal/funny-games
Inloop kopje koffie/thee
1 x 30 minuten bubbelbal
2 x 30 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
45 minuten funny-games
2 drankjes naar keuze (frisdrank, bier, wijn, koffie/thee)
Snackplank met verschillende hapjes.
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 22,50 p.p.
Arrangement Lasergame/IPS/bubbelbal/voetbal
Inloop kopje koffie/thee
2x 30 minuten lasergamen
1 x 30 minuten bubbelbal
1 x 30 minuten glow in the dark voetbal of volleybal
2 drankjes naar keuze (frisdrank, bier, wijn, koffie/thee)
Snackplank met verschillende hapjes.
Duur arrangement ± 3 uur
Kosten € 23,50 p.p.

Informatie naar de mogelijkheden of het reserveren van een arrangement kun je
mailen naar info@sportinwehl.nl of kijk op onze website www.beatrixcentrum.nl
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Arrangementen voor jong en oud
(Incl. materialen en onder begeleiding. Alle combinaties mogelijk)
per persoon/per uur

Nr
1

Lasergame (pop-up arena 12 x 12 meter)

€

6,00

2

Bubbelbal

€

6,00

3

Voetbal/volleybal

€

3,00

4

Voetbal/volleybal glow in the dark

€

4,00

5

Funny-games alle leeftijden

€

4,00

6

Armbandjes knutselen kinderfeestje

€

5,00

7

Beauty kinderfeestje duur 2 uur

€ 11,00

8

Workshop Ibiza armband incl. 3 drankjes

€ 22,50

9

Workshop bloemschikken incl. 3 drankjes

€ 35,00

10

Onbeperkt ranja (kinderfeestje)

€

2,00

11

Snackarrangement + onbeperkt ranja

€

6,00

12

Snackplank (gezellig tafelen bij de borrel)

€

6,00

Koningin Beatrixcentrum
Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl
www.beatrixcentrum.nl

