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Met onze Mini Kermis in de Zorg creëer je een gezellige kermissfeer in jouw zorgcentrum! Wij brengen tien 
uitdagende spellen mee waaronder leuke behendigheidsspellen en retro kermismachines. 

Deze leuke verbindende activiteit biedt actie, competitie en vrolijk vermaak voor iedereen. Leuk om naar te 
kijken én leuk om actief mee te doen! Een gezellige middag uit in eigen huis... 

Wat is het?

De activiteit komt compleet, inclusief:

✔ De benodigde loten en het bijbehorende prijzenpakket, plus extra prijsjes uit de grijpmachine.

✔ 2 personen begeleiding.

✔ De spellen en muziekspeaker zoals beschreven in de folder.

Wat komt er mee? 

We zijn maximaal 3 uur actief op locatie. Andere tijden kunnen altijd in overleg.
Tijdsduur:

Om het één en ander betaalbaar te houden bedienen we de Coin Pushers, grijpmachine en de muziekspeaker 
zélf en vragen we je om de overige spellen (7 stuks) te laten begeleiden door vrijwilligers. Ook vragen we je om te 
zorgen voor tafels om de spellen op te zetten. Sommige spellen kunnen eventueel ook op de grond staan.

Spelbegeleiding

PAKKET A: Waardebonnen:
  Bij elk spel ontvang je sowieso 1 waardebon voor het meedoen, maar door goed te scoren   
  worden  het er steeds meer! Wie heeft aan het eind de meeste bonnen?
  Er is een 3e, 2e en 1e prijs te winnen.

PAKKET B: Scheurloten:
  Met scheurloten wordt het allemaal nog spannender! Maak de luikjes open en kijk meteen of er
  een prijs gewonnen is. De deelnemers winnen bij elk spel 1 of meerdere loten. Dat is leuk om te zien,  
  dit geeft het échte kermis gevoel. Hoe meer loten men wint, hoe meer kans op prijzen.
  70X 5e prijzen / 14X 4e prijzen / 10X 3e prijzen / 2X 2e prijzen / 1X 1e prijs

Andere prijzenpakketten:

✔ Leuk als vermaak tijdens een familiedag, gezellig met kinderen en kleinkinderen.

✔ Prima in te passen in een themaweek.

✔ Het is mogelijk om vooraf een circuit te bepalen met bijbehorende scorekaarten. 

✔ Als deelname stimulans zijn munten en strippenkaarten leverbaar wanneer gewenst.

Tips:

In verband met de hoeveelheid materiaal vragen wij u om zo dicht mogelijk bij de plaats waar de mini kermis 
gaat plaatsvinden te kunnen lossen. Mochten de activiteiten plaats moeten vinden op een verdieping  dan 
vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen over de bereikbaarheid daarvan.

Bereikbaarheid

Voor een aantal spellen is een stroom aansluiting, 230volt/16 amp. nodig in de buurt van waar ze opgesteld 
worden. Boekt u één van de extra’s bij zoals muziek, popcorn of suikerspin machines, dan is hiervoor ook
een stroomaansluiting nodig! Indien nodig adviseren wij u graag van tevoren.

Stroom

(MEERPRIJS)


