Bamboestieken Ommen
Bamboestieken is ontwikkeld met een educatief aspect en helpt in meerdere opzichten bij de
ontwikkeling van fantasie, motoriek, ruimtelijk inzicht, techniek en vorm- en
kleurherkenning. Het is ook therapeutisch toepasbaar en bevordert het samenspel.
Kinderen en volwassenen kunnen er eindeloos mee bouwen en spelen.
De onbegrensde mogelijkheden die je hebt bij Bamboestieken Ommen zullen daarbij
keer op keer verbazen.
Kinderen en volwassenen kunnen er eindeloos mee bouwen en spelen.

Met bamboestieken zul je alles uit huis halen wat nodig is om een creatieve
teambuilding te organiseren waarbij de deelnemers voor kortere of langere tijd
leren samenwerken met natuurlijk materiaal, maar vooral ook met elkaar. Op een
unieke, speelse wijze ervaren zij gaandeweg hoe door die samenwerking in korte
tijd een enorm saamhorigheidsgevoel te realiseren is.
Bamboe kent iedereen wel, maar om met z'n allen een kunstwerk te maken van bamboe is voor de
meesten toch iets nieuws. Een erg leuk groepsuitje, met een eindresultaat waar iedereen versteld van
zal staan. Een bamboe kunstwerk van 15 meter hoog is goed mogelijk! De kunst van het
bamboestieken wordt u door instructeurs snel geleerd en u kunt daarna direct zelf aan de slag. Een
goede bamboe constructie is bij dit groepsuitje van groot belang.

Bamboestieken is een echte teambuildingactiviteit!
Bamboestieken is ook uitstekend met ander activiteiten te combineren!!!
Activiteit

Aantal

Prijs

Duur

Overige

Bamboestieken

10 – 100 personen

E 10,= p.p.

2 uren

Voor jong en oud

Bamboestieken
Lunchen
Kickbike

10 – 25 personen

E 40,= p.p.

5,5 uren

Bamboestieken
en hightea

10 – 45 personen

E 29,50 p.p.

4 uren

E 38,50 p.p.

5 uren

Bamboestieken
en wijnproeverij

10 – 25 personen

Ook goed te combineren met segway rijden, retroscooter, trikke, houten fiets rijden,
rhythm and trash of GPS moordspel
Of met een heerlijke afsluiting van de dag middels een diner of buffet

Meer informatie of boeken:

telefoon 0529-463728 of info@oldestadhuus.nl

