DIT IS JOUW VIBE
Evenementenmap
Postadres:

Nieuwstraat 16
2011 GH Haarlem

|

Vibe Events 2022

Vibe Events is een creatief en innovatief evenementenbureau met vele
strandactiviteiten en workshops. Wij werken samen met diverse mooie (strand)locaties.
Zo wordt voor zowel je bedrijfsuitje als je privé-uitje precies de juiste ‘Vibe’ gecreëerd!
Tip: bezoek de Vibe Events website voor meer informatie over onze evenementen en
de mogelijkheden.

ACTIVITEITEN
Meest Geboekt

Expeditie Robinson
De groep gaat in verschillende teams aan de slag. Bedenk eerst je eilandnaam. Daarna
barst de strijd los en nemen de teams het tegen elkaar op tijdens de volgende
onderdelen:
* Katapult bouwen
* Memoriegame
* Mega Tangram
* Flexibele muur
* Ultimate Balance
* Da Vinci Brug
* Zinderend nalespel
Win met jouw team de proef, kies de sterkste spelers voor elke opdracht! De proeven
gaan van kennis tot aan uithoudingsvermogen, dus is altijd het hele team nodig om te
winnen! Spanning, snelheid, teamwork en plezier staan centraal tijdens deze unieke
variant van het vernieuwde Expeditie Robinson 2018!
Tijdsduur:
Prijs:

2 uur
€ 29,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Tip: speel Expeditie Robinson in combinatie met Wie is de Mol?!

Wie is de Mol?!
Het bekende, bloedstollende televisieprogramma dat zich altijd afspeelt op verre oorden is
nu ook te spelen op alle stranden van Nederland!
Met je eigen team ga je verschillende activiteiten doen waar punten mee te verdienen zijn.
Maar... er bevindt zich ook een mol in jouw team die ervoor probeert te zorgen dat jullie
juist minder punten behalen. Hoe goed ken jij je collega’s en wie is nog te vertrouwen?
Focus jij je op de spellen of ben jij vooral bezig met het ontmaskeren van de mol? Alle
spellen winnen zal niet genoeg zijn... want wie is toch die mol?!
Tijdens uitdagende, competitieve en grappige spellen op het strand, worden de mol en de
teams uitgedaagd verschillende opdrachten uit te voeren. De opdrachten bestaan uit
hersenkrakers, doe-taken en echte teambuilding-activiteiten! Durf jij met jouw team de
uitdaging aan waarin vertrouwen, snelheid en slim spelen de kern vormen? Dan is deze
spannende activiteit iets voor jullie!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 - 2 uur
€ 26,50 (excl 9% btw)

Deze activiteit is zowel voor buiten als binnen te boeken. Ideaal voor de koudere
periode.

Lees verder
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ACTIVITEITEN
Meest Geboekt

Expeditie Robinson in combinatie met Wie is de Mol
De groep gaat in verschillende teams aan de slag. Bedenk eerst je eilandnaam. Daarna barst
de strijd los en nemen de teams het tegen elkaar. Máár let goed op, want in ieder team is een
mol verstopt die probeert de spellen te saboteren. Ben jij gefocust op de activiteiten of ben jij
bezig met de mol ontmaskeren?
O.a. de volgende onderdelen kunnen worden gekozen:
* Katapult bouwen
* Mega Tangram
* Memoriegame
* Estafette
* Ultimate Balance
* Bamboe bouwen
* Reuze jenga
* Zinderend nalespel
Win met jouw team de proef, kies de sterkste spelers voor elke opdracht! De proeven gaan
van kennis tot aan uithoudingsvermogen, dus is altijd het hele team nodig om te winnen!
Spanning, snelheid, teamwork en plezier staan centraal tijdens deze unieke variant van
Expeditie Robinson!
Tijdsduur:

2 uur

Prijs:

€ 32,50 (excl 9% btw)
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Lees verder

ACTIVITEITEN
Outdoor programma’s

Highland Games
De Highland Games, in Schotland al eeuwenlang een traditie. Test samen met je collega’s of
vrienden jullie kennis en behendigheid en bundel jullie krachten om samen de overwinning
binnen te halen. Deze activiteit drijft je tot het uiterste als het gaat om kracht, snelheid en
behendigheid.
Verschillende onderdelen worden uitgevoerd in deze activiteit;
*
*
*
*
*
*

Tug of War
Roll the Barrel
Weight Throw
Duin Estafette
Archery Tag
Skippy Rodeo

Naast de kracht onderdelen worden ook de hersenen getest met verschillende breinbrekers
waarbij je moet samenwerken om de activiteit tot een goed einde te brengen.
Zin in een energieke en uitdagende competitie? Dan is deze activiteit iets voor jullie!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 - 2 uur
€ 26,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Zeskamp
Zeskamp is de ultieme activiteit voor de hele groep! Competitie, teamwork en heel veel
plezier zijn de kernpunten van deze zeskamp! Drijf je tegenstanders uit het veld door
op bijzondere wijze samen te werken met al je teamleden.
Tip: de Zeskamp kan zowel op het strand als op gras gespeeld worden.
Met een keuze uit onderstaande uitdagende onderdelen;
* Beach baseball
* Ultimate frisbee
* Beachvolley
* Ultimate Dodgeball
* Estafette
* Flagfootball
Touwtrek nale
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 26,50 (excl 9% btw)

Lees verder
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ACTIVITEITEN
Outdoor programma’s
Mix & Match
Stel zelf jouw evenement samen
Kan jij niet kiezen tussen alle verschillende activiteiten of wil je dat iedere deelnemer zelf kan
kiezen wat hij of zij wil doen? Dan is de mix & match module echt iets voor jou! Deze module is
uitermate geschikt voor grote gezelschappen die de gasten een vrije keus willen geven om
precies te doen waar ze zin in hebben. Uitdaging, teamwork en plezier zijn de kernpunten van
dit evenement!
Een keuze kan gemaakt worden uit alle activiteiten, zoals de combinatie van actief - creatief,
rustig - creatief of als je een echte sportieveling bent een actief - actief programma. De
strandactiviteiten staan gegarandeerd voor een dosis humor, competitie en ontspanning!
Programma’s bestaan bijvoorbeeld uit:
* Powerkiten
* 3D Bamboe bouwen
* Beachvolleybal
* Estafette
* Expeditie Robinson (of onderdelen daarvan)
En nog veel meer, vraag naar de mogelijkheden
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 - 2 uur
Vanaf € 26,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Archery Tag
Archery Tag is een uitdagend en veilig spel met een unieke combinatie van paintball, trefbal
en boogschieten. Je hoort jezelf ademen en je weet dat er collega’s op de loer liggen.
Ondertussen probeer jij ongezien je boog te spannen… achter de bunker vandaan te komen
en je tegenstander in het vizier te krijgen… RAAK!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 26,50 (excl 9% btw)

Lees verder

XXL Uitdaging
Een diversiteit aan mega-spellen zoals, Jenga, vier-op-een-rij, schaken of dammen, Mikado,
Mega Twister en Mega Tangram. Al deze spellen zijn voor iedereen bekend in een kleine
uitvoering, maar ze zijn natuurlijk veel leuker als je ze op mega-formaat kunt spelen! Bouw
een zo hoog mogelijke toren met Jenga. Schuif, trek of duw een blok uit een willekeurige
laag en leg dat blok weer bovenop de toren. Zorg dat je een mega lange mikado-stok kan
pakken zonder dat de andere stokken bewegen, of probeer zoveel mogelijk puzzels op te
lossen met de mega-tangram. Gegarandeerd plezier en uitdaging met alle mega spellen!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 24,50 (excl 9% btw)
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Lees verder

ACTIVITEITEN
Outdoor Programma’s

Bubble Voetbal
Bubble voetbal is een ludieke tak van voetbal waarbij de spelers in een opgeblazen pak
(bol) een wedstrijd tegen elkaar aangaan. Het pak dient als stootkussen en hiermee kunnen
de spelers botsen, bumpen en rollen zonder dat ze er ook maar iets van voelen! Bubble
voetbal is hilarisch om te doen en te zien!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 26,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Powerkiten
Powerkiten is dé ultieme krachtmeting met moeder natuur. Dankzij verschillende maten
vliegers is powerkiten voor iedereen te doen. Laat jezelf door het zand en de branding
slepen. Heb jij het snel onder de knie? Dan gaan we een stap verder en kijken we of jij
ook kunt springen!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 29,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Mega Estafette
Een knotsgekke mega-estafette met alles erop en eraan! Bundel je krachten en zorg ervoor
dat jouw team niet alleen snel of sterk is, maar ook slim en behendig. Laat je hersens kraken
met een quiz vol uiteenlopende vragen, kruip en sluip door verschillende obstakels en zorg
ervoor dat jouw team als eerste het parcours op het water a egt. Het gaat om tactiek,
behendigheid en slim spelen. Behalen jullie de voorsprong tijdens het landgedeelte? Dan
heb je misschien wel voordeel tijdens het parcours op het water. Spanning, kracht, kennis en
competitie! Wie gaat door naar de nale?
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 26,50 (excl 9% btw)

Lees verder

3D Bamboe Bouwen
3D Bamboe bouwen is een uitdagende, creatieve en vooral verslavende teambuildingactiviteit! Op basis van een thema of in teams kun je je eigen constructie maken die
gepresenteerd moet worden aan de andere teams. Wie komt het hoogst zonder het
bouwwerk nog vast te houden? Uitdagend en spannend want elke ronde is gebonden aan
een tijdslimiet. Goed samenwerken is essentieel.
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 19,50 (excl 9% btw)

Lees verder
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ACTIVITEITEN
Outdoor Programma’s

Zandsculpturen
Bouwvakkers, fine tuners, strandjutters en waterdragers zijn de bouwstenen voor het creëren
van een fantastische zandsculptuur. De teams hebben 10 minuten de tijd voor overleg, een
taakverdeling, het kiezen van een thema en voor het maken van een plan van aanpak. De
zandsculptuur moet uiteindelijk een zichtbaar verhaal vertellen.
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 19,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Lasergamen op locatie
Actie, adrenaline en fun, dat is waar het allemaal om draait tijdens het indoor en outdoor
lasergamen op locatie! Verdeeld in twee teams en voorzien van de allernieuwste
professionele laserguns gaan jullie de strijd aan. Samen met je vrienden of collega’s
beland je in een heuse real life computergame. En het leukste van alles; lasergamen op
locatie kan op elke plek gespeeld worden die jullie maar wensen. Op het strand, in het
bos, in jullie bedrijfspand of een andere zelfgekozen plaats; alles is te realiseren en er zijn
talloze spelmogelijkheden. Natuurlijk kun je ook terecht op één van onze eigen bijzondere
locaties.
Ervaar nu zelf deze unieke teamactiviteit vol spanning en kom lasergamen met Vibe
Events! Wij maken gebruik van de nieuwste Intager 2 wapens, voor een optimale
spelbeleving en oneindig veel mogelijkheden.
Tijdsduur:

1,5 uur (roulatieschema)

Prijs:

vanaf € 29,50 ((excl 21% btw)

Lees verder

Yoga
Bij Yin Yoga staat vooral de geest centraal. Het is een rustige, bijna meditatieve vorm van
yoga waarbij poses langer worden vastgehouden. Tijdens de sessie focus je op het
loslaten van ‘niet helpende gedachten’ zoals “ik kan het niet” en “daar ben ik niet goed
genoeg voor”. Naast situaties in je dagelijks leven, kan je hier vooral tijdens het surfen
baat bij hebben zodat je geestelijk klaar bent en geen angst of twijfel voelt als er een
goede golf aankomt.
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur (ook mogelijk als energizer van 30 min
€ 19,50 (excl 9% btw)
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Lees verder

ACTIVITEITEN
Outdoor Programma’s

Golfsurfen
Golfsurfen kan niet alleen in verre oorden met mooie stranden en warme temperaturen,
maar ook aan de kust van Zandvoort. Heb je zelf nog nooit gesurft of wil je gewoon weer
eens kijken hoe het ook alweer voelt om op een surfboard te staan? Dan is golfsurfen de
activiteit voor jou! De ervaren surf-instructeurs doen er alles aan om ervoor te zorgen dat
jij die eerste echte golf pakt!
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 29,50 (excl 9% btw)

Lees verder

Brandingraften
Bij Brandingraften gaat het om teamwork! Trotseer met je team (5-10 pers.) de altijd
veranderende branding van de Noordzee. Iedereen krijgt zijn eigen taak. Ga de strijd aan
met de golven, bundel de spierkrachten aan boord om door de branding heen te
peddelen en surf met de golven weer terug! Een uitdagende en spannende belevenis
voor alle leeftijden.
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
€ 34,50 (excl 9% btw)

Lees verder

SUPPEN
Stand Up Paddle (ook wel suppen genoemd) is overgekomen vanuit Hawaï en is in
Nederland een snelgroeiende watersport. In Hawaii hielden de surfers het overzicht op
zee door op hun board te gaan staan en zo ontstond deze nieuwe sport. Pak zelf een
peddel en een board en trotseer al peddelend de golven van de Noordzee.
Tijdsduur: 1,5 uur
Prijs:
€ 27,50 (excl 9% btw)
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Lees verder

ACTIVITEITEN
Indoor Programma’s

Pubquiz
De Pubquiz is een uitdagende spelquiz waarbij teams van 5 tot 8 personen de strijd tegen
elkaar aangaan. De teams strijden tegen elkaar door verschillende rondes met vragen te
doorlopen. De quizmaster heeft de leiding over de quiz, maar houd hem te vriend; wie
weet kun je nog wat tips in de wacht slepen!
De pubquiz bestaat uit verschillende rondes waarin de volgende thema’s aan bod
komen: geluid, plaatjes, sport, aardrijkskunde, muziek en films. Laat je hersens kraken
tijdens deze oergezellige pubquiz, want geen vraag is hetzelfde!
Let op: de pubquiz is een spel waarin iedereen van waarde is! De ene ronde
muziek herkennen en de andere ronde uitvinden hoe de hoofdrolspeler van ‘the
Green Mile’ ook alweer heet. Een hoog IQ staat niet altijd garant voor het winnen
van de quiz, denk goed na over het perfecte team!
Een spannende en afwisselende avond en een prachtige manier om te verbinden
en op een andere manier met elkaar samen te werken! Je kunt de quiz overal
spelen en het is bij elk arrangement inpasbaar.
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
Op aanvraag

Lees verder

Minute to Win it
Wie houdt er niet van spelletjes met zijn familie, vrienden of collega’s? Tijdens deze
ultieme strijd moet je er samen met je team voor zorgen dat jullie de korte en
uitdagende spellen winnen. Elk spel is tergend spannend, want je móét als winnaar uit
de bus komen en er staat overal een tijdsdruk op. Tijdens ieder spel wordt de sterkste
speler of spelers gekozen voor een nieuwe opdracht. Het hele team is nodig om alle
opdrachten te voltooien en als je een ronde niet aan het spelen bent, kan je tips geven
zodat jouw team als eerste klaar is met de opdracht.
Als jullie denken dat je in één spel uitblinkt, kan je de joker inzetten voor extra punten.
Maar wees voorzichtig met het gebruiken van de joker; voor je het weet is een ander
team sneller dan jij!
Snelheid, tactiek, teamspirit en een vaste hand zijn belangrijk om deze strijd te winnen!
Verzamel jij het beste team en win jij deze Minute to Win it?
Tijdsduur:
Prijs:

1,5 uur
Op aanvraag
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Lees verder

ACTIVITEITEN
Indoor Programma’s

Bedrijfscabaret op maat
Bedrijfscabaret op maat waarbij jouw bedrijf volop in de schijnwerpers staat, dat klinkt
toch als een super originele invulling van jullie bedrijfsuitje of personeelsuitje? De
kracht van humor zorgt voor verbinding en geeft jullie teamdag of bedrijfsdag
bovendien een ludieke invulling. Samen lachen is immers dé basis voor een geslaagd
groepsuitje.
Een comedy optreden kan op verschillende tijden van jullie evenement aan het
programma worden toegevoegd. Aan het begin van het bedrijfsuitje om luchtig van
start te gaan, tijdens de lunch of juist aan het einde van de teamdag, zodat iedereen
met een glimlach na de borrel richting huis gaat.
Tijdsduur:
Prijs:

op maat gemaakt programma (circa 30 min - 60 min)
op aanvraag

Lees verder
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DE LEUKSTE EVENEMENTEN
MET DE JUISTE VIBE BOEK JE
BIJ VIBE EVENTS
Op zoek naar het ultieme bedrijfsuitje, een inspirerende teambuilding of een geslaagd privé-uitje?
Vibe Events is hét evenementenbureau dat jouw wensen omzet naar een waanzinnig event.
Zakelijk of particulier, kleine of grote groepen; wij zorgen voor verrassende evenementen op het strand
die inspireren en motiveren.

Waarom Vibe Events?
Wij organiseren alle events met een inke dosis energie & enthousiasme én altijd met de juiste vibe
Jarenlange ervaring, grote professionaliteit, hoge kwaliteit
Breed aanbod aan bedrijfsuitjes, teambuildings en privé-groepsuitjes
Unieke eventlocaties op het strand en op verschillende locaties door het land
Grote persoonlijke betrokkenheid van ons team
Groepen van 10 tot meer dan 1000 personen mogelijk

Ervaar zelf onze unieke evenementen met jouw gezelschap. Deze bedrijven gingen je voor:
“De middag is als super geslaagd ervaren door iedereen die heeft meegedaan! Het feit dat jouw team goed
is ingespeeld op grote groepen en de vaart er goed is ingehouden (en strak), leverde dit een goed geolied
programma op met het spektakelstuk van touwtrekken op het eind! Dankjewel.” – Amsterdam UMC
“Geweldig georganiseerd van jou en je team, de activiteiten liepen super. Jouw bedrijf blijft zeker een
aanrader.” – Philips Nederland
“Ik wilde je nog even laten weten dat wij een super geslaagd en berenleuk uitje hebben gehad. Iedereen
was enthousiast over de plek en de activiteiten.” – Universiteit van Amsterdam

Neem nu contact met ons op. Bel 023-574 7426 of mail naar hallo@vibe-events.nl en
overleg hoe wij jouw bedrijfsevent, teambuilding of privé-uitje tot een onvergetelijke
happening kunnen maken.

Vraag offerte aan
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