
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Escape feestje 
Escape Island, lukt het jullie binnen de tijd!? 

Escape feestje in de Biesbosch! 
Wil jij je verjaardag anders vieren dan de rest? Dat kan! TeamBiesbosch is uitermate 

geschikt en je hebt de keuze uit verschillende feestjes. Ons Escape feestje is geschikt voor 

kinderen van 8 t/m 12 jaar. Naast het Escape Island mag je nog één andere activiteit 

kiezen! Het feestje duurt in totaal 2 uur en is dus een combinatie van het Escape Island en 

een door jullie gekozen activiteit. Het Escape Island is tevens als losse activiteit te boeken, je 
hebt dan een 1uur durend feestje. Let op: dit is alléén mogelijk voor het Escape Island. 

Escape Island: gaan jullie de uitdaging aan en lukt het jullie binnen het uur te 

ontsnappen van ons eiland? Samenwerken is erg belangrijk op het eiland, lukt het jullie 

goed samen te werken en daarmee met elkaar een snelle tijd neer te zetten!? Houden 

jullie het droog of krijgen jullie natte voeten!?  
 

Met welke andere activiteit zou jij het Escape Island willen combineren?!  

Je mag uit onderstaande rijtje nog één andere activiteit uit kiezen: 
 

• Quadrijden: (vanaf 10 jaar): op onze eigen quadbaan met kinderquads van 90 cc over 

een speciaal aangelegd parcours; eerst oefenen op het strand en daarna crossen over 
onze baan. Niet alle kinderen rijden tegelijk, we wisselen door i.v.m. de veiligheid.  

• Escape Island (kids edition): lukt het jullie binnen de tijd de ophaalbrug te laten 

zakken? Werken jullie als één team samen en houden jullie droge voeten? 

• Outdoor-lasergame: verschillende spelvarianten mogelijk. Sluipend over ons terrein 

proberen om de tegenstander te raken en zelf niet geraakt worden natuurlijk!! 

• Survivalparcours: één van onze populairste activiteiten, lekker klimmen en klauteren 

over onze touwbanen tussen de bomen en over het water, hoeveel punten weten jullie 

met elkaar te verdienen? Wie blijft er droog en wie valt er in het water? De survivalbanen  
zijn voor iedereen toegankelijk, ook als iemand niet zo sportief is. Plezier staat voorop. 

• Handboogschieten: na het leren van de basistechniek gaan we schieten voor de 

punten. Wie is de Robin Hood? 

• Vlot bouwen en varen: we maken een zo sterk mogelijk PARTY-vlot en leggen daarmee 

een route af op het meer. 

• Shoot Out: de nieuwste activiteit, afgeleid van de Hunger Games. Twee teams voorzien 

van masker gaan gewapend met boog en speciale LARP pijlen de strijd met elkaar aan. 
Shoot Out is een combinatie van boogschieten en trefbal.   

• Suppen, maak kennis met deze super hippe sport. Op ons afgesloten meer is het ideaal 

suppen voor beginners en kinderen. We verzorgen losse sups en onze familiesup.  

Ga jij de uitdaging aan?! Een feestje bij TeamBiesbosch staat garant voor uitdaging, plezier 

en een leuke herinnering aan jouw verjaardag. Zelfs het eten en drinken kun je door ons 
laten verzorgen. 

Kurenpolder en lekker eten. 
Als je hebt betaald voor het feestje zit daar de entree van recreatieterrein de Kurenpolder al 
bij. Je kunt dus kosteloos gebruik maken van het dagstrand, speeltoestellen, skatebaan, 

pannaveld en tegen een kleine meerprijs ook van het subtropische zwemparadijs. Maak je 
uitje compleet met een bezoek aan de snackbar of het restaurant, deze zijn gevestigd op het 
recreatieterrein. 

 

 .................................................................................................................................................................................  

http://www.teambiesbosch.nl/offerte-info/205-quadrijden-kinderfeestje
http://www.teambiesbosch.nl/offerte-info/174-outdoor-lasergame
http://www.teambiesbosch.nl/offerte-info/179-survivalparcours
http://www.teambiesbosch.nl/offerte-info/180-handboogschieten
http://www.teambiesbosch.nl/offerte-info/181-vlot-bouwen-en-varen


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Escape feestje 
Escape Island, lukt het jullie binnen de tijd!? 

  

 

 

Voorbeeldprogramma: 

12.50        aankomst met uitleg  

13.00        escape island 

14.00        survivalparcours 

15.00        einde met uitreiken diploma en mogelijkheid tot gebruik van het recreatieterrein,  

                   subtropisch zwembad en/ of smulbox 

                    

Tijden en beschikbaarheid in overleg. Zwemmen in het subtropisch zwembad alleen mogelijk  

binnen de openingstijden.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prijzen:  

1uur durend: (geen minimale aantallen) 

Alléén gebruik van het escape island                                                 € 150,- (tot 10 personen) 

 
2uur durend: (minimaal 8 personen)                                                                                   
Combinatie met quadrijden                                                                €  30,- per kind 

Combinatie met de andere activiteiten                                              €  26,- per kind 
 
2uur durend feestje is inclusief ranja & chips 

 

Leuke extra’s voor het feestje: 

Smulbox:                                                                                              € 5,95 per kind 

Frietjes en een snack (frikandel, kroket of kipnuggets), mayo, ketchup,  

pakje drinken en kleine verrassing.  

  

Subtropisch zwembad:                                                                      € 4,- per kind 

Binnen de openingstijden. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

Kinderfeestje is inclusief: BTW, organisatie, begeleiding, ranja, chips, materialen en de 
entree van de Kurenpolder. 
 ................................................................................................................................................................................  

 

 

Klimpark Biesbosch, ook een zeer populaire en unieke activiteit voor je feestje. Er zijn routes 

en ziplines op verschillende hoogtes en dus voor iedereen (vanaf 1.25m) te doen. Interesse, 
vraag ons naar de mogelijkheden. 

 

 

                    Bekijk onze Facebook pagina/ Bekijk onze activiteiten op YouTube 

 

https://www.kurenpolder.nl/zwemmen/tijden-en-tarieven
http://www.klimparkbiesbosch.nl/
http://www.teambiesbosch.nl/facebook
https://www.youtube.com/user/teambiesbosch20012?feature=mhee

