Herberg de Klomp is bij uitstek dé plek in Venray voor:
• Familiedagen

• Bedrijfsfeestjes
• Vriendenuitjes

• Vrijgezellendagen

• Teambuilding activiteiten
• Buurtfeestjes

• En alle andere leuke uitstapjes!
Wij hebben diverse actieve, spannende en hilarische activiteiten in ons aanbod, zowel binnen
als buiten. Dit doen wij in samenwerking met NIKA-Actief.
Uiteraard kunt u uw activiteit verder “aankleden” met diverse horeca mogelijkheden vanaf
het ontvangst, eten tot complete feestavonden.
Wij denken graag met u mee en gaan graag met u aan tafel voor een offerte op maat.

Lees eens rustig door deze info-map, hieronder staan al onze mogelijkheden aandachting
omschreven.

Onze buitenarrangementen zijn:

Straatgolf
€ 7.50
Leuk voor jong en oud! Een beetje actie, gezelligheid, beetje relaxen, beetje sensatie,
straatgolf heeft al deze elementen in zich. Je gaat op pad met een route door de Venrayse
straten en het centrum, een balletje, een club en een scorelijst. Welk team is met de minste
slagen weer terug bij de 19e hole??
Steptocht
€ 11.50
Laat de satellieten je leiden! Al steppend geniet je van de mooie natuur die Venray te bieden
heeft. Je wordt begeleidt door een GPS welke de juiste route wijst naar het volgende punt.
Onze tocht is afgestemd op ieders uithoudingsvermogen. Onderweg is de mogelijkheid om
ergens op een bankje te rusten midden in de natuur. Een tocht voor jong en oud!
Nachtsteppen
€ 13.50
Durf jij het aan? Een steptocht door het donkere bos! Als een echte avonturier... Je wordt
hierbij geholpen door een lampje op je hoofd en een GPS. Laat de satellieten je leiden!!
GPS Moordspel
€ 26.50
De moordzaak is een spannend en interactief GPS spel dat zich afspeelt in het centrum van
Venray. Al het spel materiaal wordt door ons geleverd. Je dient zelf per team voor een
mobiele telefoon te zorgen.

Alle hoop is op jullie gevestigd en de opdracht klinkt eenvoudig; vind zo snel mogelijk het
moordwapen. Gelukkig heeft de dader een aantal sporen in de stad achtergelaten waar jullie
mee aan de slag kunnen, al komt er aardig wat kennis bij kijken om deze sporen te begrijpen.
Het team dat deze sporen begrijpt, de naam van de dader weet te achterhalen en
uiteindelijk het moordwapen vindt, is de winnaar van het moordspel. Maar let op: de
concurrentie tussen de diverse rechercheteams is hoog!
Discgolf
€ 11.50
Dé frisbee variant van het golfspel! In zo min mogelijk worpen leg je een traject af. In het bos
zijn acht holes gerealiseerd, als doel gebruiken we een pole-hole. Een pole-hole is een ronde
metalen mand op een standaard waarboven loshangende kettingen zijn aangebracht.

Klootschieten
€ 6.50
Een hoop “gekloot”! Klootschieten is al eeuwen oud en wordt waarschijnlijk al beoefend
sinds de 13e eeuw. In de oude vorm lijkt het spel een beetje op het huidige golf. Er wordt
naar een vooraf afgesproken plek (doel) “gekloot”.
Wie is de MOL?
€ 21.00
Nadat de spel uitleg is geweest ga je op pad met een GPS. In het midden zit ook een mol…
maar wie? Tijdens een avontuurlijke tocht moeten diverse opdrachten met het team tot een
goed einde gebracht worden. Bij het voltooien van de opdrachten is er geld te winnen voor
in de gezamenlijke pot, echter zal de ‘Mol’ proberen om opdrachten te saboteren, zodat er
minder geld in de pot terecht komt. Niemand is meer te vertrouwen! Kom jij er achter wie
de Mol is?
Wij hebben diverse leuke opdrachten geselecteerd waarbij behendigheid, strategie en
snelheid goed van pas komen. Wie in het team is toch niet zo behendig als je dacht? Een
mollenstreek of…? De spanning stijgt…. Welk team heeft toch de meeste munten weten te
verzamelen? Na het tellen van de munten wordt de uitslag bekend gemaakt. “willen de
mollen zich bekend maken…“, dat had je misschien niet gedacht dat juist deze teamgenoot
de mol was.

Tanden Fietsen
€ 12.50 p.p.
Geniet van de mooie omgeving samen op onze tandem fietsen. Vanuit Venray zijn er talloze
mooie plekken op fietsafstand, te denken aan natuurgebied de Grote Peel of de vele
gezellige “Maasdorpjes”.
Onderweg lekker picknicken, geen probleem, onze tandems zijn uitgerust met een leuke
fietsmand. Vraag naar onze mogelijkheden om een picknick op maat samen te stellen.

De ontdekking van Venray
€ 11.50
Een route lopen kunnen we allemaal, maar wat is nu leuker dan een actieve spannende
historische tocht! Tijdens deze tocht word je geleid door een GPS, waardoor je verschillende
leuke plekjes gaat ontdekken. Met je team ga je aan de hand van de GPS de mooie
bezienswaardigheden af. Bij elke bezienswaardigheid hoort een foto, bij elke foto een
omschrijving, maar welke omschrijving hoort bij welke foto? Lukt het jou team om dit te
ontdekken?
Om de tocht nog leuker te maken, zijn er tijdens deze tocht nog leuke opdrachten
samengesteld die je samen met je team moet uitvoeren. Deze opdrachten kunnen extra
punten opleveren, dus doe je best!

Bamboe bouwen
€ 9.50
Wie bouwt het hoogst?! Aan de rand van het Venrayse Oda Park bouwt je met behulp van
bamboestokken samen met je team een zo hoog mogelijke constructie. Zowel creativiteit,
inzicht als samenwerking komen volop aan bod.
De Uitdaging
€ 26.50
De Uitdaging is een teamtrail waarbij iedereen flink op de proef wordt gesteld! Overwin
hindernissen, handicaps & uitdagingen tijdens het spel en ga voor het uiteindelijke doel: de
overwinning! De Uitdaging is een GPS spel vol met geheimzinnige aanwijzingen, complexe
raadsels en uitdagende activiteiten. Tijdens de trail wordt je als team danig op de proef
gesteld, maar je wilt toch ook niet verliezen... je zult al je kwaliteiten die je samen hebt
moeten gebruiken! Met behulp van een GPS ontvanger ga je op zoek naar geheime codes
die in het spelgebied zijn verstopt. Kleine teams strijden tegen elkaar op zoek naar
aanwijzingen die je kunt krijgen door het oplossen van raadsels, teambuildingsactiviteiten en
sms-berichten.
De Uitdaging is een spannend en interactief GPS spel dat zich in en rond het centrum van
Venray afspeelt. Alle spelmaterialen worden door ons geleverd. Je dient zelf per team voor
een mobiele telefoon te zorgen.
Mountenbiken
€ 17.50
Heb je voor je volgende uitje sportief, uitdaging en avontuur als trefwoorden dan is
mountainbiken zeker iets voor jou. Na een korte instructie ga je zelf op pad op de
mountainbike over singletracks door de bossen. Het sportieve uitje geschikt voor jong en
oud. Je bepaalt je eigen tempo. De gps wijst je de route over smalle bospaadjes en door
mooie natuur.
Bierfiets
€ 325.00
Bier en fietsen, een ideale combinatie om het aangename te combineren met het genieten
van de prachtige omgeving van Venray. Als enige in de regio bieden wij deze bierfietsen aan.
De fiets geeft plek tot 17 personen! Voor nog geen € 20.00 per persoon (exclusief drank)
organiseer je een super gave activiteit voor je vrijgezellenfeest of familie uitje.
Let op! Bij deze activiteit heb je wel 1 BOB nodig.

Onze binnenarrangementen zijn:

James Bond
€ 12.50
Wie wordt de nieuwe 007?! Je moet een aantal missies goed zien te volbrengen om in
aanmerking te komen om de nieuwe, ultieme James Bond te worden. In het “James Bond
Experience Center” ga je roulette spelen, putten, blaaspijp schieten en je stuurmans kunsten
tonen. Uiteraard wordt ook je kennis over 007 op de proef gesteld.
Casino Avond
€ 16.50
Waan je in Las Vegas! Na het ontvangst van je casino muntjes is het tijd om een gokje te
wagen. De croupiers geven de uitleg bij de verschillende casino spelen. Bluf jij je mede
spelers af bij het blackjack? Of heb je op het juiste getal in gezet bij de roulette?
Ik hou van Holland
€ 18.50
Net als op TV! Jij en je teamgenoten worden door onze eigen “Linda de Mol” getest op de
kennis van ons land. Diverse rondes zoals; “raad een lied of niet”, spellingsronde, raad de
BN’er en sport- en nieuwsvragen komen aan bod.
Pubquiz
€ 8.50
Ideale avond activiteit! In een kleine 2 uur krijg je een humoristische en dynamische quiz
voorgeschoteld met allerlei soorten spelvormen. Wij zullen je verrassen in originaliteit, ook
als je denkt weinig quizkennis paraat te hebben.
Tapasworkshop
€ 32.50
De gezelligste vorm van eten! Je gaat in kleine groepjes aan de slag om de tapas hapjes te
bereiden. Van onze chefkok leer je de kneepjes van het vak. Tussendoor is er de tijd voor
een drankje en het proeven en ruiken van de diversiteit aan smaken. Wanneer alle
voorbereidingen zijn getroffen wordt het tijd om de resultaten te testen.
Paaldansen
€ 35.00
Een vrijgezellenfeest is natuurlijk niet compleet zonder een sexy paaldans workshop voor de
aanstaande bruid. De workshop start met een lekkere warming up waarbij je een aantal
lenigheid oefeningen in de paal krijgt. Daarna leer je een aantal draaien en poses in de paal
en enkele typische paaldans bewegingen. Na een korte pauze mag je zelf proberen te
klimmen. De echte stoere dames en heren mogen, onder begeleiding van de instructrice
ondersteboven proberen te hangen.

Minute to win it
€ 13.50
Bekend van TV, deze spannende show. Met je team ga je binnen één minuut diverse
behendigheidsopdrachten uit voeren, maar of het gaat lukken....?!? Bij iedere opdracht mag
het team overleggen welke deelnemer de uitdaging aangaat. Er is echter één maar; iedereen
moet een keer aan de beurt komen!
Bij aankomst wordt de groep onderverdeeld in verschillende teams. Wie blijkt er
verrassende individuele kwaliteiten te hebben en voert het snelst de behendigheidsspellen
uit? Beschik je over lef, tactisch inzicht en doorzettingsvermogen? Dan is Minute to Win it
iets voor jou!

Jongen tegen de meisjes
€ 18.50
De strijd der sekse, de strijd tussen jongens en meisjes. De clichés zijn overduidelijk: jongens
kunnen bijvoorbeeld beter inparkeren en maar een ding tegelijk. Meisjes praten makkelijker
over emoties maar kunnen slecht kaartlezen. Juist deze verschillen zorgen voor een
spanningsveld en de leukste discussies onderling. De jongens tegen de meisjes quiz zal gaan
bewijzen wie er nu eigenlijk slimmer zijn, wie er beter kunnen parkeren en wie zijn er nu
eigenlijk echt goed in Multi-tasken? Is het eigenlijk wel waar dat mannen meer van seks
houden dan vrouwen? Of is dat ook maar een fabeltje?
Laser Shoot
€ 14.00
Schieten op het scherpst van de snede. Met een ruime keuze uit verschillende spellen zoals
kleiduif schieten of saloon shootout voor ieder wat wils. Met het gebruik van een veilig en
realistisch wapen om te simuleren dat je echt op een schietbaan staat.
High BEER
€ 23.50
Echt voor mannen is een proeverij van diverse soorten bier met heerlijke bijpassende
gerechtjes. Dit doen wij in samenwerking met de Abdij, O.L.V. Koningshoeven, de nog enige
trappistenbrouwerij uit ons land. In een 15cc proefglaasje proef je alle speciaalbieren die La
Trappe te bieden heeft. In combinatie met een door ons heerlijk huisgemaakt gerechtje kun
je genieten van onderstaand “bier-menu”:
La Trappe Witte Trappist - Geserveerd met een wrap gevuld met gerookte zalm en roomkaas
La Trappe Blond - Geserveerd met een huisgemaakte kipcocktail
La Trappe Dubbel - Geserveerd met een gegratineerde uiensoep
La Trappe Tripel - Geserveerd met een puntzakje friet en zuurvlejs
La Trappe Isi d’or - Geserveerd met diverse soorten kaas en roggebrood
La Trappe Quadrupel - Geserveerd met de officiele “La Trappe Quadrupel” bitterbal

Graag maken wij u uitje compleet!

Koffie ontvangst:
Koffie of thee met Limburgse vlaai
Koffie of thee met een kleine versnapering
Koffie of thee met een worstenbroodje

Drank mogelijkheden:
Drankafkoop bier/fris/wijn (2,5 uur)
Drank op muntverkoop (ieders eigen rekening)
Drank op basis van nacalculatie
Flesje fris voor onderweg
Lunch:
Lunch de Klomp
Lunchbuffet de Herbergier
High tea
Broodje voor onderweg
Picknickmand voor onderweg
Diner:
Buffet de Klomp
3 gangen keuze diner
BBQ
Tafel BBQ
High BEER

€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 16,50
€ 2,10
€
€ 1,80
€ 10,00
€ 15,00
€ 21,50
€ 2,50
€ 9,50
vanaf € 15,75
€ 23,50
vanaf € 14,25
€ 16,50
€ 23,50

