tijd
voor een

frisse
NEUS?
effectief vergaderen
met
TWEEN events

even iets anders.............

zwoegen met de ploeg

U vergadert op een prachtige locatie. De
gastvrijheid, ruimte en catering dragen bij aan
het succes van de bijeenkomst. Het kan leuker
worden! Onderbreek uw bijeenkomst met een
uitdagende activiteit van Tween Events. U zult
zien dat hierna de sfeer nog beter is.

“Eerst zaaien en dan oogsten”…en hier wordt
een stap vergeten! Het land zal eerst moeten
worden omgeploegd om het beste resultaat te
krijgen. In een keiharde ondergrond krijgt het
zaad geen enkele kans. Kortom, eerst met de
voeten in de klei.
Prijs p.p.€ 45,--

de ontmoeting

watermanagement

“Er bestaat nooit een tweede kans voor een
eerste indruk”.
Een eerste ontmoeting legt het fundament voor
de verdere relatie. Niets is zo eerlijk, maar ook
zo confronterend als de ontmoeting tussen
mens en dier.
Prijs p.p.€ 25,--

We hebben een waterbron, dan even niets en
daarna een punt waar het water moet komen.
Het is aan het team om op inventieve wijze het
water te transporteren. Welk team blinkt uit in
creativiteit en communicatie en vult de emmer
tot de rand?
Prijs p.p.€ 47,50

bergen verzetten

boerenerf spellen

tween events

De laarzen en de riek staan klaar, voor een
overall is gezorgd. Aan de slag! Met elkaar
kunnen we bergen verzetten. Deze activiteit is
“down to earth” en zal een schat aan informatie
opleveren over het functioneren van het team
en zijn leden. Iets wat een simpele klus lijkt,
blijkt in de praktijk een stuk zwaarder.
Prijs p.p.€ 42,50

Een aantal ludieke spellen, gericht op teamwork en met een grote dosis humor, worden
op het boerenerf aan u aangeboden. In kleine
teams zal er in hoog tempo, een grote hoeveelheid informatie worden verkregen over het
functioneren van het team. Een leuke onderbreking van een zware vergaderdag.
Prijs p.p.€ 25,--

Tween Events is onderdeel van de Tween
Group. Tween Events verzorgt leuke activiteiten
die worden ingezet bij vergaderingen of teambuilding. Een activiteit van Tween Events kan
puur voor de “fun” worden ingezet maar ook
als interventie gericht op teamontwikkeling. U
geeft aan waar de nadruk op moet liggen.

makke schapen in een hok

step out!

contact

Veel makke schapen in een hok, dit klinkt eenvoudig. Is dat het ook? Ben je als team in staat
om een kudde schapen van het weiland in het
hok te loodsen?
Prijs p.p.€ 65,--

Even een frisse neus halen om daarna weer vol
enthousiasme doorgaan met de bijeenkomst.
Step out! Met de groep een uurtje of langer op
de step de omgeving verkennen (en misschien
de lunch meenemen om op een mooie plek
spontaan te picknicken!)
Prijs p.p.€ 6,--

Stadsboerderij Almere
Stadslandgoed de Kemphaan
Kemphaanpad 14
1358 AC Almere
036-5470302
info@tweengroup.nl
www.tweengroup.nl
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De genoemde prijzen zijn vanaf 10 personen,
excl. BTW en per persoon. Begeleiding van een
trainer/instructeur is mogelijk vanaf € 75,-- per
uur. Wij maken graag een voorstel op maat.

GROUP

