
EVENEMENTEN LOCATIE

Watergoed is ook in de Wintergoed!

#fees
ten

#vergaderen

met 

gratis 

activiteit



WINTERS 
BORREL ARRANGEMENT 
34.5 p.p. 

• Ontvangst met warme chocolademelk of glühwein
• 4 uur drankarrangement
• Notenmix op de tafels
• Borrelplatters
•  Te boeken vanaf 8 personen
 
WINTERS 
STAMPPOTTEN ARRANGEMENT 
45.5 p.p. 

• Ontvangst met warme chocolademelk of glühwein
• 4 uur drankarrangement
• Notenmix op de tafels
• Stamppottenbuffet 
•  Te boeken vanaf 8 personen
 
WINTERS 
FOODPLEIN ARRANGEMENT 
55.5 p.p.

• Ontvangst met warme  
 chocolademelk of glühwein
• 4 uur drankarrangement
• Notenmix op de tafels
• Foodmarkt
•  Te boeken vanaf 80 personen
 
Vraag ons gerust om een 
voorstel op maat.

#feestenWINTERSE 
‘BORREL EN FEEST’
ARRANGEMENTEN
Watergoed is ook in de winter dé plek voor een
personeelsfeest, jubileum, nieuwjaarsborrel of 
andere gelegenheid! De winter ‘borrelen en 
feesten’ arrangementen boek je los of als afsluiter 
van een actieve dag. Watergoed beschikt over 
meerdere sfeervolle accommodaties. Wij komen graag 
met je in contact en bespreken je wensen. Zo maken 
wij een programma op maat en geven we jouw borrel 
en feest een persoonlijk tintje!

VERGADEREN EN ACTIVITEITEN
Op een mooie en veelzijdige locatie vergaderen! 
Bij Watergoed is vergaderen een genot. De locatie 
is prachtig, de faciliteiten zijn perfect geregeld en de 
catering is professioneel. Wil je jouw halve of hele dag 
vergaderen combineren met een leuke activiteit? 
Dat kan. Wij helpen jou om van jouw vergadering of 
bijeenkomst een actieve en productieve dag te maken!

VERGADER DAGARRANGEMENT 
€ 53.5 p.p.   

•	 Onbeperkt	koffie,	thee	en	frisdrank
•	 Beamer	en/of	smart	tv	en	flipover
• Lunch
• Goed gevulde fruitmand
• Tijdsduur: 9 uur
• Te boeken vanaf 8 personen
• Gratis activiteit: keuze uit Quad rijden, 
 4x4 demo of bugxter rijden.

QUAD SPORT 

EXPERIENCE

BUGXTER

#vergaderen

4x4 DEMO

+ gratis 

activiteit



VOLG / BEOORDEEL ONS

#personeelsfeest

#vergaderen 

#festival 

#productpresentatie

#kerstborrel

Tielsestraat 129
6675 AC  Valburg

0488 410222
info@watergoed.nl
www.watergoed.nl/wintergoed

ONZE WINTERGOED 
FAVORIETEN

Combineer je vergadering of borrel met:

MINUTE TO WIN IT
Probeer binnen het beschikbare tijdsbestek
zoveel mogelijk bizarre en vrolijke activiteiten te 
voltooien; bv. Get the picture, tafeltennis, bouwen 
met bamboe, hoepelspel of tangram.

RECYCLE CONSTRUCTION
Bouw met je team een constructie van gedumpte 
materialen; bv. bamboe, petflessen, slippers, 
zakken, bierdoppen en bamboe rietjes. 
Zorg ervoor dat uiteindelijk zoveel mogelijk 
balletjes de gehele baan afrollen.

BOUW JE EIGEN BOBSLEE
Verdeel je team in een ontwerper, bouwers,
inkopers en monteurs. Ontwerp met de
aanwezige materialen je eigen bobslee.
Zorg ervoor dat de stuurman niet bang is om
uit de bocht te vliegen en dat er genoeg mensen
overblijven om je slee vooruit te duwen.

MINDWALK
Mindful wandelen gecombineerd met 
ontspanningsoefeningen, ademhalings-
oefeningen en meditatie. Deze oefeningen zijn 
geïntegreerd in een wandeling van ongeveer 
3 tot max. 5 km per keer, onder begeleiding van 
een coach. Het is een veilige, effectieve manier 
om je gezondheid en fitheid te verbeteren.
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