
 

 
Camping Mareveld 2012 

 

Personen nemen geheel voor eigen risico deel aan de door Go Active georganiseerde activiteiten en kunnen derhalve op generlei wijze  

Go Active aansprakelijk stellen voor eventueel ontstane schades en/of letsel. U gaat akkoord met onze Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

 

GPS Wandeling (zelfstandig) 
 

De bezoekers kunnen een GPS huren bij Mareveld met een daarbij behorend boekje. 
In het boekje staat een duidelijk uitleg over de GPS en de route. 
De deelnemers gaan zelfstandig op pad.  
 
Tijdens de wandeling moeten de deelnemers proberen de vragen  
en raadsels in het boekje op te lossen.  
Als de deelnemers terug komen van de wandeling kunnen ze de  
antwoorden na kijken met het antwoordformulier.  
Welke deelnemers behalen de meeste punten tijdens deze GPS wandeling? 
 
Tijdsduur : ± 120 minuten 
Borg: € 75,00 per GPS 
Huur: GPS met route € 14,00 per stuk  
Locatie: Omgeving Camping Mareveld 
Alle materialen zoals boekje, GPS en reservebatterijen moeten weer worden ingeleverd. 
 
 
 

GPS Wandeling (o.l.v. instructeur) 
 

Na een korte instructie wordt het gezelschap in  teams van minimaal 6 personen verdeeld.  
Elk team krijgt voor vertrek een rugzak met daarin een GPS-systeem en verdere benodigdheden, zoals 
het spoorboekje. Tijdens de wandeling moeten de opdrachten die in het spoorboekje staan, worden 
vervuld. Ook moeten de deelnemers onderweg een 3 doe- opdrachten uitvoeren. 
 
Opdrachtmogelijkheden: 
 

• Vliegend tapijt 

• Tonnetje reden 

• Spinnenweb 

• Memoryspel 

• Mijnenveld 

• Voorwerp dark 

• Foto opdracht 

 
Tijdsduur : ± 120 minuten 
Kosten: minimaal bedrag van € 280,00 met maximaal 16 personen (2 teams van 8 personen) 
Locatie: Omgeving Camping Mareveld 
Deze prijs is inclusief materiaal, organisatie, reiskosten Go Active, medailles voor het winnende team,  
1 DVD met fotofilmpje en 1 begeleider doch exclusief food & beverages en BTW (19%). 
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GPS Mountainbiketocht (zelfstandig) 
 

De bezoekers kunnen een GPS huren bij Mareveld met een daarbij behorend boekje en GPS houder. 
In het boekje staat een duidelijk uitleg over de GPS en uiteraard de route. 
De deelnemers gaan zelfstandig op pad. Tijdens de mountainbiketocht moeten de deelnemers proberen 
de vragen en raadsels in het boekje op te lossen. Als ze terug komen van de tocht kunnen de 
deelnemers ook hier de antwoorden na kijken met het antwoordformulier. En na het nakijken kan er 
gezegd worden of de deelnemers de tocht perfect hebben volbracht! 
 

Tijdsduur : ± 120 minuten 
Borg: € 75,00 per GPS 
Huur: GPS met route en fietshouder € 22,50 per stuk  
Locatie: Omgeving Camping Mareveld 
Alle materialen zoals boekje, GPS, fietshouder moet weer worden ingeleverd 
U moet voor eigen moutainbike zorgen of deze huren. 

 
 
 
Workshop bonbons maken (o.l.v. instructeur) 
 
U kent het wel… Die heerlijke geur van chocolade en uiteraard de geweldige smaak van die heerlijke 
bonbons! En vandaag mag u dan eindelijk zelf eens aan de slag om uw eigen bonbons te maken.  
Eerst zal u meer te weten komen over de kunst van het maken van de bonbons en vervolgens gaat u 
zelf aan de slag.  
Gedurende de workshop kunt u pindarotjes maken en vervolgens kunt u ook  
nog eens doorhaalbonbons maken met twee verschillende vullingen.  
Na de gezellige workshop bent u niet alleen een ervaring rijker en  
kunt u iedereen alles vertellen over het maken van de lekkerste bonbon,  
maar uiteraard gaan de eigen gemaakte bonbons ook heerlijk mee naar huis.   
 
Tijdsduur : ± 120 minuten 
Kosten: minimale bedrag van € 340,00 met maximaal 15 personen  
Locatie: Camping Mareveld 
Deze prijs is inclusief materiaal, organisatie, reiskosten Go Active,1 DVD met fotofilmpje en  
1 begeleider doch exclusief food & beverages, zaalhuur indien van toepassing en BTW (19%). 
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Grootmoeders fotospeurtocht (zelfstandig) 
 
Een leuke, rustgevende wandeling aan de hand van Grootmoederfotoboek. Grootmoederfotoboek leidt u 
door de prachtige omgeving. Het fotoboek bestaat uit zwart/wit  foto’s zoals die vroeger gedrukt werden. 
Het fotoboek leidt u stap voor stap op weg naar de posten. Ook zet het fotoboek uw hersenen in 
werking, want grootmoeder test uw oplettendheid aan de hand van vragen. Helaas is het fotoboek 
beschadigd, dus een aantal foto’s liggen los in het boek, weet u waar deze foto’s horen? 
 
Ook hier gaan de deelnemers zelfstandig op pad en kunnen ze na afloop van de wandeling, de gegeven 
antwoorden nakijken doormiddel van het antwoordformulier. Wie is grootmoeders grootste held? 
 
Tijdsduur : ± 120 minuten 
Borg: € 50,00 per boekje 
Huur: Grootmoederfotoboek € 14,00 per stuk  
Locatie: Omgeving Camping Mareveld 
Grootmoederfotoboek moet na afloop weer worden ingeleverd! 
 
 

Grootmoeders fotospeurtocht (o.l.v. instructeur) 
 
Een leuke, rustgevende wandeling aan de hand van Grootmoederfotoboek. Grootmoederfotoboek leidt u 
door de prachtige omgeving. Het fotoboek bestaat uit zwart/wit  foto’s zoals die vroeger gedrukt werden. 
Het fotoboek leidt u stap voor stap op weg naar de posten. Ook zet het fotoboek uw hersenen in 
werking, want grootmoeder test uw oplettendheid aan de hand van vragen. Helaas is het fotoboek 
beschadigd, dus een aantal foto’s liggen los in het boek, weet u waar deze foto’s horen? 
 
De deelnemers komen onderweg ook een drietal posten tegen waar ze teamopdrachten moeten 
volbrengen. Deze opdrachten zijn ouderwetse spelen aangepast aan deze tijd. Wat oud is kan nog altijd 
van grote waarde zijn… Mogelijkheden van opdrachten zijn:  
 
• Spijker in de fles 

• Reuze tangram 

• Memoryspel 

• Spinnenweb 

• Rebusspel 

• Blindenman 

 
 
Tijdsduur : ± 120 minuten 
Kosten: minimaal bedrag van € 285,00 met maximaal 14 personen 2 teams van 7 personen 
Locatie: Omgeving Camping Mareveld 
Deze prijs is inclusief materiaal, organisatie, reiskosten Go Active, medailles voor het winnende team,  
1 DVD met fotofilmpje en 1 begeleider doch exclusief food & beverages en BTW (19%). 
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Autospeurtocht met eigen auto  (zelfstandig)   
 
De deelnemers ontvangen bij het startpunt, per team, een map met diverse papieren, een gedeelte van 
een kaart, een pen en een korte uitleg over de autospeurtocht.  
 
Vervolgens openen de teams de map en halen blad 1 eruit. Op dit blad vind het team bijvoorbeeld een 
foto met een aanwijzing. Door goed te speuren en te zoeken is het de bedoeling dat de teams de locatie 
vinden, die op de foto te zien is. 
 
Daar aangekomen, gaat het team opzoek naar het antwoord op de vraag die gesteld staat bij de foto. 
Het antwoord op deze vraag is dan ook alleen te vinden op de locatie zelf. Als het antwoord gevonden is 
pakt het team het volgende papiertje uit de map en gaan vervolgens zo verder tot alle papieren gedaan 
zijn. 
 
Naast alle antwoorden op de vragen en de uitgevoerde opdrachten zijn ook de verreden kilometers van 
belang. Na al deze informatie te hebben verwerkt, kan er uiteraard maar 1 team de beste zijn! 
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kaart kunnen lezen en dat de bestuurders uiteraard in het 
bezit zijn van een rijbewijs. Ook moeten de deelnemers creatief zijn om zo de verschillende vragen en 
opdrachten op te lossen! Dus wie is hier de beste in Multitasken? Creatief autorijden…? 
 
Tijdsduur : ± 180 minuten 
Borg: € 75,00 per routemap 
Huur: routemap € 17,50 per routemap  
Start/Finish locatie: Camping Mareveld 
Routemap moet na afloop weer compleet ingeleverd worden. 
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Autospeurtocht met eigen auto  (o.l.v. instructeur)  
 
De deelnemers ontvangen bij het startpunt, per team, een map met diverse papieren, een gedeelte van 
een kaart, een pen en een korte uitleg over de autospeurtocht.  
 
Vervolgens openen de teams envelop 1, in deze envelop vind het team bijvoorbeeld een foto met een 
aanwijzing. Door goed te speuren en te zoeken is het de bedoeling dat de teams de locatie vinden, die 
op de foto te zien is. 
Daar aangekomen, gaat het team opzoek naar het antwoord op de vraag die gesteld staat bij de foto. 
Het antwoord op deze vraag is dan ook alleen te vinden op de locatie zelf. Als het antwoord gevonden is 
openen zij de volgende envelop en gaan vervolgens zo verder tot alle enveloppen geopend zijn. 
 
Het kan ook zijn dat er in een envelop een woord staat. Bijvoorbeeld het woord DOELPUNT. De letters 
van het woord kunnen de deelnemers verdienen door plaatsen beginnend met de letters van het woord 
te bezoeken en ter plaatse een bewijs mee te nemen dat men daar geweest is, een foto, een kassabon, 
het kan zo gek niet zijn als het maar een bewijs is! 
 
Naast alle antwoorden op de vragen en de uitgevoerde opdrachten zijn ook de verreden kilometers van 
belang. Na al deze informatie te hebben verwerkt, kan er uiteraard maar 1 team de beste zijn! 
 
Welke 2 doe- opdrachten de deelnemers onderweg tegenkomen blijft een verrassing!  
Enkele voorbeelden van doe opdrachten zijn: 
 

• Voorwerp dark 

• Vliegend tapijt 

• Mijnenveld 

• Reuze tangram 

• Spijker slaan 

• Waar staat het? 

 
 
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kaart kunnen lezen en dat de bestuurders uiteraard in het 
bezit zijn van een rijbewijs. Ook moeten de deelnemers creatief zijn om zo de verschillende vragen en 
opdrachten op te lossen. 
 
Tijdsduur : ± 180 minuten 
Kosten: minimale bedrag van € 360,00 met maximaal 4 auto’s  
(minimaal 3 personen en maximaal 5 personen per auto) 
Start/Finish locatie: Camping Mareveld 
Deze prijs is inclusief materiaal, organisatie, reiskosten Go Active, medailles voor het winnende team,  
1 DVD met fotofilmpje en 1 begeleider doch exclusief food & beverages en BTW (19%). 
 
 
 
 
 
 
 
    


