Geuldal Actief
Drs. Rob Houben, Bewegingswetenschapper en docent Lichamelijke Opvoeding
met een passie voor het organiseren van activiteiten voor jong en oud.
Reeds 25 jaar ervaring met het organiseren van dagdeel vullende activiteiten tot
meerdaagse programma’s.
Voor meer informatie:
Rob Houben 0031650297106 of mail naar: jjlhhouben@gmail.com

Uitspanning de Nachtegaal
Start van Geuldal Actief is bij Uitspanning de Nachtegaal. De ideale gelegenheid om
met koffie en echte Limburgse vlaai te starten en na de activiteit af te sluiten met een
of meerdere gerechten en een drankje.

Activiteiten & Prijzen
Geuldal Actief
Wandel/speurtocht
De mooiste wegen en paden rondom en in het Geuldal ontdekken.
Kosten vanaf € 3.50 per persoon. Tijdsduur: Afhankelijk van wensen, minimaal 2 uur

Fietsen/Atb. Zuid-limburg ontdekken
U komt, onder begeleiding, op de mooiste paden en holle wegen. Na afloop
nagenieten onder het genot van een hapje/drankje. Kosten vanaf € 10,- per persoon
( bij eigen fiets/mountainbike). Er bestaat de mogelijkheid tot huren van fietsen.
Huurprijzen afhankelijk van soort fiets. Tijdsduur minimaal 2 ½ uur.











Geuldal games
Voel je een echte held middels enkele sportieve uitdagingen. Na afloop nagenieten
onder het genot van een hapje/drankje. Kosten vanaf € 15,- per persoon.
Tijdsduur 2 uur
Handboogschieten in een grot
Voel je even Robin Hood. Op een speelse manier kennis maken met deze leuke
sport. Kosten vanaf € 12,50 per persoon. Tijdsduur 1 ½- 2 uur
Klootschieten
Een uitdagend spel uitgeoefend in een hellingbos. Kosten vanaf € 5,- per persoon.
Tijdsduur. 1 ½ – 2 uur









Social Adventure Training
Middels uitdagende opdrachten samen zoeken naar oplossingen.
Kosten vanaf € 22 ,50 per persoon. Tijdsduur 2-2 ½ uur
Grottentocht
Vanuit onze locatie middels te voet of auto richting een mergelgroeve. Hier kunt U op
een historische,sportieve en culturele manier kennis maken met 400 jaar
geschiedenis. Proef de sfeer van “Limburg Toen”. Kosten vanaf € 15,- per persoon
en tijdsduur 2 ½ uur. .
Kinderfeest/grottentocht
Een leuk programma op maat rondom de jarige job. Kosten vanaf € 12,50 per
persoon en afhankelijk van wensen. De jarige is natuurlijk gratis. Tijdsduur wordt
bepaald door de inhoud.




Voor wie?
De activiteiten van Geulhem Actief zijn laagdrempelig en daardoor geschikt voor
bijna iedereen die goed ter been is.
Het minimum aantal deelnemers voor een activiteit is 10 personen. Bestaat uw
gezelschap uit minder personen? Vraag naar de mogelijkheden. Wij denken graag
mee. Combinaties van programma’s zijn mogelijk
Voor meer informatie:
Rob Houben 0031650297106 of mail naar: jjlhhouben@gmail.com
Uitspanning de Nachtegaal Start van Geuldal Actief is bij Uitspanning de
Nachtegaal. De ideale gelegenheid om met koffie en echte Limburgse vlaai te starten
en na de activiteit af te sluiten met een of meerdere gerechten en een drankje.

Enkele voorbeelden van deelnemers







Familie’s (familiedag / familieweekend)
Collega’s (bedrijfsuitje / teamuitje / teambuilding)
(Sport)Verenigingen (teamuitje / teamweekend / sportkamp)
Kinderfeestjes (al onze activiteiten kunnen aangepast worden voor kinderfeestjes)
Vrienden en vriendinnen (vriendenuitje)
en meer…

