
DierenPark 
Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 224

3819 AC  AMERSFOORT

feesten@dierenparkamersfoort.nl

DELTAPARK 
NEELTJE JANS
Postbus 100

4328 ZJ Burgh-Haamstede

T: +31-(0)111-655663

F: +31-(0)111-653164

E: sales@neeltjejans.nl

I: www.neeltjejans.nl

ATTRACTIE- 
VAKANTIEPARK 
SLAGHAREN

Zwarte Dijk 37 - 7776 PB Slagharen

T 0523 - 68 40 00

F 0523 - 68 24 00

www.slagharen.com

DUTCH WATER DREAMS

Van der Hagenstraat 3

2722 NT Zoetermeer

T: 079 330 2525

business@dutchwaterdreams.com

www.dutchwaterdreams.com

SnowWorld Zoetermeer
Buytenparklaan 30 - 2717 AX Zoetermeer

T 079 3 202 202 - F 079 3 202 229

SnowWorld Landgraaf
Witte Wereld 1 - 6372 VG Landgraaf

T 045 54 70 700 - F 045 54 70 629 

www.snowworld.com

AVONTURENPARK 
HELLENDOORN

Luttenbergerweg 22

7447 PB Hellendoorn

tel. 0548-659159

 info@avonturenpark.nl

www.avonturenpark.nl/bedrijven

ATTRACTIEPARK 
TOVERLAND

Toverland Events

Toverlaan 2

5975 MR  Sevenum

info@toverlandevents.nl

www.toverlandevents.nl 

WILGENWEARD

De Wilgenweard

Sportlaan 6 - 7443 RA Nijverdal

T 0548-681338

M 06-55912307

www.wilgenweard.nl

Deelnemers ‘Leukste 
Zakelijke Dagattractie’

Magazine.nlMeeting
Award
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Vele lezers van Meeting Magazine 
hebben inmiddels al via de website 
gestemd op hun favoriete Bedrijfs-

uitje. De stemknoppen op award.meeting-
magazine.nl en de banners op de websites 
van de genomineerde locaties en bedrijven 
blijven tot en met zondag 12 oktober om 
23.59 actief. De award zal in de tweede 
helft van oktober persoonlijk uitgereikt 
worden aan de winnaar. In editie 5 van 
Meeting Magazine zal hierover een uitge-
breid verslag verschijnen.
Overigens kunnen niet alleen de locaties 
een prijs winnen. Onder diegenen die op de 
winnende locatie hebben gestemd, worden 

eenmalig maximaal acht toegangskaarten 
verloot voor bijvoorbeeld een gezamenlijk 
teamuitje. 

Deze lezers gingen u voor:
Over Neeltje Jans:
“Heel erg leerzaam en leuk tegelijk... zeker 
een aanrader!”

Over Snowworld: 
“Wat wil je nog meer: even lekker afkoelen 
met z’n allen na een dag hard zwoegen op 
kantoor. Top!”

Over Hellendoorn:
“Superleuk uitje voor het hele bedrijf: actief 
bezig zijn, met veel plezier in de attracties 
en daarna genieten van heerlijke hapjes en 
drankjes en de voetjes van de vloer. Leuk 
om je collega’s eens te zien buiten werktijd 
om!”

Over Toverland:
“Toverland is voor kinderen, maar is tege-
lijkertijd volwassen geworden zodat het nu 
ook heel geschikt is voor grote mensen. Een 
toppertje!”

Over de Wilgenwaerd:
“Je krijgt bij de Wilgenweard een echt thuis-
gevoel; het personeel is enorm gastvrij en 
flexibel. Daarnaast is de locatie sfeervol en 
de activiteiten zijn verrassend. We hebben er 
meerdere memorabele bedrijfsuitjes beleefd!”

Over Attractiepark Slagharen:
“Er zijn veel mogelijkheden in het park, 
zelfs private openstelling van attracties voor 
bedrijven en overnachten in een huisje of een 
wigwam is mogelijk!”

Over Dierenpark Amersfoort:
“Hier vind je prachtige sfeervolle locaties, 
ieder met een eigen karakter  en midden tus-
sen de mooiste dierbewoners.”

Over Dutch Water Dreams:
“Dit is gewoon het mooiste, stoerste, gaafste 
wat je maar kan doen.”
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De Tussenstand
1 Toverland

2 Attractiepark Slagharen

3 Snowworld 

In oktober is het zover, dan 
zal de tweede editie van de 
Meeting Magazine Award 
worden uitgereikt. Ditmaal staat 
de Award in het teken van het 
leukste bedrijfsuitje. Inmiddels 
zijn er al flink wat stemmen 
uitgebracht!

De finale komt er aan!

Meeting Magazine Award Eventz

Meeting Magazine Award voor leukste bedrijfsuitje
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Slagharen: Voor een onvergetelijke dag
Wilt u uw personeel verrassen met een spetterend avondfeest of een energieke 

familiedag, actie en avontuur combineren in een ongedwongen sfeer? Ontdek 

dan de wereld vol mogelijkheden in Attractie- & Vakantiepark Slagharen! Met 

diverse locaties in verschillende thema’s, 40 attracties, food & show en spec-

taculair entertainment heeft Slagharen alles in huis wat hoort bij een geslaagd 

bedrijfsuitje van 5 tot 20.000 gasten. Diverse arrangementen waarbij u op 

eigen gelegenheid, of als groep gezamenlijk kunt genieten van een hapje en 

drankje, zijn te boeken via www.slagharen.com/groepen. Bij de organisatie van 

een bedrijfsuitje krijgt u ondersteuning van ons voltallige team. Gezamenlijk 

maken wij er een onvergetelijke dag van!

Vier de leukste zomerse bedrijfsuitjes bij SnowWorld! 
De zomer is voorbij, daarom is het de hoogste tijd om het wintersportgevoel te 

laten kriebelen! In SnowWorld bent u aan het juiste adres om uw collega’s te 

laten genieten van de mooiste feesten, gezelligste borrels en origineelste team-

activiteiten in winterse sferen: 

• SnowWorld bezorgt uw organisatie een compleet Sinterklaasfeest! 

• Laat uw werknemers zelf hun kerstpakket samenstellen op onze kerstmarkt.

•  Versterk de teamspirit tijdens de sportdag Snowlympics Teambuilding, met 

diverse activiteiten in de sneeuw.

•  Combineer skiën en snowboarden met heerlijke wintersportgerechten, zoals 

Oostenrijkse fondue. 

•  Voor uw zakelijke en feestelijke bijeenkomsten beschikken wij over meerdere 

multifunctionele vergaderzalen met ruimte tot 5.000 personen.

Met kraakverse sneeuw, strakke pistes, sfeervolle après-ski willen wij uw col-

lega’s laten genieten zoals u dat ook in de echte bergen doet. Meer info? Ga 

naar www.snowworld.com.

DierenPark Amersfoort: De leukste locatie van 
Nederland!
Ontspannen, bijkletsen én feesten… in DierenPark Amersfoort is er voor ieder-

een wat te doen. Breng een toost uit bij de tijgers, geniet van een uitgebreid 

diner met uitzicht op het apeneiland of beleef met  elkaar een interessante rond-

leiding van onze parkgids. Om de avond compleet te maken, kunt u met elkaar 

de dieren naar bed brengen. Natuurlijk bespreken wij ook graag uw wensen over 

een diner, een feestavond  en overige speciale wensen om samen met u het leuk-

ste bedrijfsuitje van Nederland te realiseren.  www.dierenparkamersfoort.nl

Avonturenpark Hellendoorn: Een g(ri)ezellig 
avontuur!
Beleef samen met uw collega’s een g(ri)ezellig avontuur tijdens de 

Heksendoornparty in Avonturenpark Hellendoorn! Het is donker buiten. U 

wordt opgewacht door een ‘bijzonder’ gezelschap bij de ingang van het park. U 

bent hun enige bezoek voor deze avond… Na een warme ontvangst staan de 

acht spannendste attracties van het park op het programma. Tussendoor zijn er 

hapjes en drankjes. Eén van de hoogtepunten van de avond is een bezoek aan de 

Griezel Grot. Uw gastheren en hun vrienden laten geen kans onbenut om u de 

stuipen op het lijf te jagen. Na alle avonturen buiten, wachten het buffet en onze 

monstergoede DJ u op in onze feestlocatie.

Durft u dit dit feest in Halloweensferen aan? Kijk voor meer informatie op www.

avonturenpark.nl/heksendoornparty. De Heksendoornparty is alleen te boeken 

in het najaar.
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Toverland Events: Het ideale dagje uit
Dankzij de spetterende waterattracties, supersnelle achtbanen en de magische 

sfeer is Attractiepark Toverland voor veel gezinnen het ideale dagje uit. Maar 

ook voor de zakelijke markt heeft het park verrassend veel te bieden. Van een 

bruisend feest tot een gezellige familiedag. Attractiepark Toverland biedt arran-

gementen voor elke gelegenheid en groepsgrootte. Ook zijn er diverse sfeervolle 

ruimtes die zowel overdag als ’s avonds exclusief gehuurd kunnen worden. Voor 

grote groepen (tot circa 10.000 personen) bestaat zelfs de mogelijkheid om het 

hele park af te huren! Wat de wensen ook zijn, de bijzondere sfeer en spannende 

attracties krijg je erbij. Dat maakt de locatie zo uniek. In Attractiepark Toverland 

wordt elk evenement een magische belevenis! www.toverlandevents.nl

Teambuilding bij Dutch Water Dreams 
Bij Dutch Water Dreams kunt u op sportieve wijze de samenwerking en creati-

viteit van het team stimuleren met een bedrijfsuitje. Met name met het raften 

bent u erg op elkaar aangewezen en staan coördinatie en communicatie in 

de samenwerking centraal. De overwinning op het water heeft een positieve 

uitwerking op de teamspirit. De activiteiten op het water en het vasteland zijn 

goed af te stemmen op het sportieve niveau van de groep en worden natuur-

lijk begeleid door professionele instructeurs. Daarnaast kunt u bij het Beach 

House heerlijk lunchen, dineren of borrelen met een spectaculair uitzicht op de 

wildwaterbaan. Alle elementen voor een fantastisch bedrijfsuitje zijn aanwezig! 

www.dutchwaterdreams.nl

De Wilgenwaerd: een unieke ervaring op een 
prachtlocatie!
Komende volgende wensen je bekend voor: “Wij willen een bedrijfsuitje waarbij 

collega’s op een andere manier kennis met elkaar maken”. Of “Na de reorgani-

satie mag er stevig gewerkt worden aan teambuilding, zodat de verschillende 

kwaliteiten van onze werknemers goed naar voren komen”. 

Een thematisch spelarrangement als Expeditie Robinson biedt alles wat hier-

voor nodig is. Op een plezierige manier is er volop competitie tijdens de uitda-

gende spellen. En natuurlijk is er het Robinson finalespel waarbij er optimaal 

samengewerkt moet worden! Na de activiteiten geniet je van een heerlijke bar-

becue, buffet of pizzaworkshop aan de oevers van rivier De Regge. 

www.wilgenweard.nl

Deltapark Neeltje Jans: Bedrijfsuitjes op het 
achtste wereldwonder
Het leukste bedrijfsuitje met uitzicht op de Stormvloedkering. Onderlinge 

relaties verstevigen aan de Zeeuwse kust. Bedrijfsfeesten op een toplocatie 

omgeven door strand en zee. Ontspanning en inspanning wordt hier gecombi-

neerd met de prachtige Zeeuwse natuurlijke elementen in het  natuurgebied de 

Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland. Voor al uw bedrijfs-

uitjes heeft Deltapark Neeltje Jans een passende accommodatie met een 

exclusieve sfeer. Of het nu gaat om presentaties, seminars, vergaderingen, een 

exclusieve beurslocatie, trainingen of bedrijfsfeesten; Deltapark Neeltje Jans 

biedt voor elke gelegenheid een inspirerend scenario, waarbij de combinatie van 

inspanning en ontspanning de unieke kracht is. www.neeltjejans.nl


