


Voor eventjes samen terug naar toen...
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... 

Muziek
Een kermis zonder muziek is natuurlijk ondenkbaar dus zorgen we 
voor vrolijke “kermis” achtergrondmuziek om de sfeer helemaal 
compleet te maken. 

Het prijzenpakket:
Op de kermis is altijd wat te winnen, bij al onze spellen win je 
sowieso 1 lot voor het meedoen maar door goed te scoren worden 
het er steeds meer. Maak het lot snel open en zie of je prijs hebt!
Bij onze grijpmachine zijn overigens ook nog extra prijsjes winnen!

Meer informatie over mogelijke prijzenpakketten is te vinden op onze website.
Je kunt ook altijd even contact met ons opnemen. We leggen je graag uit wat
er allemaal mogelijk is!

Twee Coin Pushers, 
ook bekend als Bulldozers
Hét bekende spel met de munten-
schuivers! Pas op: verslavend! 

Een échte grijpmachine,
ook bekend als Holly Cranes
Haal zoveel mogelijk labels uit de 
grijper. Hierop staat je score! Haal je
er iets anders uit? Dan heb je
dat gewonnen!

Coca-Cola Ringenspel
Werp de ring om de grootste Cola fles 
en scoor dubbele punten.

Blikgooien
Het bekendste spel van de kermis!
Gooi alles van de plank en win!

Drie op een rij rollen
Lukt het je om drie ballen op één rij
te rollen? Er zijn meerdere winlijnen.

Roll Down Game: balrolspel
Rol zes ballen in de vakken en tel de 
punten op. Op een scorebord zie je
wat je gewonnen hebt.

Ping Pong balspel
Elke bal in het bakje is een punt, 
hoeveel uit 10 ballen scoor je?

Basket balspel
Probeer de bal in het net te krijgen. 
Mag boven en onderhands…

Bucket Drop spel
Lukt het om de bal in het speciale vak 
te werpen zodat deze daar blijft liggen?

TIP:
We hebben ook de mogelijkheid 
om met scorekaarten te werken. 
Die nemen we graag voor je mee!



Leuke extra’s om erbij te boeken:
Kermis is natuurlijk al leuk, maar om het nóg leuker
te maken zijn dit de opties om erbij te boeken:

• Een suikerspin- en/of popcornmachine
   Zoals je ze alléén nog maar op kermissen ziet!

• Oud Hollandsche Snoepkraam
   Uitzoeken maar! Een kraam vol met lekkers...

• Live optreden Eric Newman
   Zanger Eric Newman brengt Hollandse meezingers, 
   Rock and Roll en ander feestelijk repertoire.
   Een aanrader om na de prijsuitreiking de activiteit  
   mee af te sluiten.


