
 

Themadiner 

 

Zin in een avond vol spanning, sensatie en humor? Boek dan nu een themadiner bij Hoogeerd! Dit verzorgen we 

in samenwerking met professioneel evenmentenburo ‘doe nijmegen’. 

Ideaal voor een familie-uitje, personeelsfeest of gewoon met een groepje vrienden. 

 

U kunt boeken: 

-Moorddiner (8-28 personen) 

-Ik hou van holland (10-60 personen) 

-Wie is de mol aan tafel (8-36 personen) 

-Escape games (vanaf 8 personen) 

-Ranking your stars (10-25 personen) 

-Denk, doen, durven (vanaf 8 personen) 

 

Alle speldiners duren ongeveer 3 uur en kosten 25,50 per persoon, dit is exclusief eten/drinken.  

U kunt hier zelf kiezen waarmee u het wilt combineren(bijvoorbeeld een walking dinner, buffet, 3 of 4 

gangendiner), U kunt zelf plussen en minnen qua prijs op https://hoogeerd.nl/restaurant/feesten-en-

partijen/#menu-op-maat 

Gemiddeld genomen zal het dus tussen de 50 en 70 euro per persoon kosten. 

Meer informatie is op te vragen bij Marieke (Marieke@hoogeerd.nl of bij Raoul (communicatie@hoogeerd.nl) Of 

laat even uw naam, emailadres en telefoonnummer achter bij de bediening en we nemen contact met u op. 

Informatie over de verschillende spelvormen: 

-Moorddiner: 

Niftrik- HEADLINES- ER IS ALWEER EEN MOORD GEPLEEGD IN Niftrik ! De politie spreekt van een misdrijf en gaat 

ervan uit dat de dader nog in de buurt is. Iedereen die in de buurt van het plaatsdelict is, wordt gezien als 

verdachte en mag onder geen beding het gebouw verlaten. Wie gaat dit misdrijf oplossen? Jouw taak is om de 

geheimzinnige moordenaar te ontmaskeren.... of zit jij juist te zweten omdat je er iets mee te maken hebt? 

Hoe werkt het spel? Moordspel is een zinderend rollenspel, waarin iedereen verdachte is. Niemand mag het 
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plaats delict verlaten, dus de spanning is om te snijden! Elke deelnemer krijgt een rol toebedeeld met 

bijpassende attributen en natuurlijk het juiste script en alle benodigde informatie over uw rol. Speel de scènes 

vol overtuiging. Wie lost de moord op? 

-Ik hou van Holland: 

De teamgeest van de groep wordt tijdens deze 'Ik hou van Holland - avond' flink op de proef gesteld. 
Samenwerken is een must! 
In niftrik wacht een Oer-Hollandse quizmaster op jullie die van het uitje een hilarisch spektakel zal 
maken!  
Vele Oer-Hollandse vragen komen aan bod.  
Hollandse woorden spellen, raad een lied of niet, petje op petje af, enz. 
Ondertussen word je verwend met een heerlijk drie-gangendiner. 
Culinair genieten en een flinke dosis humor. Kortom, een avond uit om nooit te vergeten!  
 
Het spel kan ook apart gespeeld worden van het diner, dan ga je eerst heerlijk dineren en daarna de 
spelshow spelen of andersom. Dan duurt het arrangement 4 uur. Kies je ervoor om Ik hou van Holland 
tijdens het diner te spelen dan duurt het ongeveer 3 uur in totaal.  
 

 

-Wie is de mol aan tafel: 

Kom en ontdek Wie is de mol in Niftrik als je zin hebt in sensatie, mysterie, spanning en teambuilding! Een 
spannend uitje voor jong en oud waarbij teamwork centraal staat. De citygame is geschikt voor alle soorten 
uitjes, zoals bedrijfsuitjes, vrijgezellenuitjes en familie-uitjes. 
 
Speel het spannende spel Wie is de mol! 
Je kent het populaire tv-programma "Wie is de mol? waarschijnlijk wel. Binnen een team wat je denkt te 
kunnen vertrouwen zit een saboteur. Iemand die opzettelijk, maar ongemerkt opdrachten laat mislukken. 
Maar hoe kom je achter de identiteit van deze rat? De citygame Wie is de mol staat in het teken van 
spanning, actie en hilariteit. Wie kun je vertrouwen? 
 
Wie is de saboteur in het team? 
Je wordt in teams ingedeeld en er wordt één saboteur aangewezen. Dat gebeurt zonder dat iemand het 

weet. De teams kunnen alvast een strategie doorspreken. Maar wees op je hoede. Je beste vriendin of die 

aardige collega kan de saboteur zijn! Probeer samen te werken, maar let goed op met wie. Een mol is slim 

en niet te vertrouwen. Is die collega nou zo'n zenuwpees dat hij alles laat vallen? Weet zij écht het 

antwoord op die vraag niet? Toeval of opzet? Pakken jullie de saboteur? Wie is de mol in Niftrik reserveer 

je al vanaf 8 personen 

 

-Escape games: 

Je wordt wakker, kijkt om je heen en hebt geen idee waar je bent. Je probeert los te komen, maar zit 
muurvast. Paniek is hetgeen dat je voelt, je hartslag maakt overuren. Dan springt plotseling de radio aan 
en er galmt een bekende stem door de ruimte heen. Langzaam dringt het tot je door dat het Alex Porter is, 
die ontslagen collega en tevens medisch onderzoeker. Je kijkt om je heen en concludeert dat je vast zit in 
zijn huis. Hij vertelt je dat hij vergif in de wereld heeft losgelaten, omdat jullie zijn leven hebben 
verwoest. Er is een tegengif, maar daarvoor moet wel de code van de kluis gekraakt worden… 
 
De Escape Dinner Game is een nieuw en zenuwslopend groepsspel, waar niet alleen de wereld op het spel 
staat, maar waar je ook nog eens kan genieten van een smaakmakend en uniek drie gangen diner. Door 
middel van een aantal cryptische aanwijzingen en intrigerende puzzels moet de mysterieuze code ontrafeld 
worden, waarmee je uiteindelijk het tegengif kan weten te bemachtigen en de wereld kunt redden. Terwijl 
het eten zakt, zijn jij en je gezelschap in meerdere teams bezig met het oplossen van de puzzels. Maar één 
team kan de kluis kraken en er met de prijs vandoor gaan. Maar pas op: de tijd tikt door en je moet zoveel 
mogelijk tijd besparen om de uiteindelijke eindcode te ontrafelen. Zorgen jullie voor een totale ondergang 
of zien jullie een ondergang te voorkomen?  
 

-Ranking your stars: 

Ranking your Stars is een hilarische spelshow in Niftrik! Er zullen allerlei geheimen op tafel komen, 
waardoor je je collega's of vriendengroep (nog) beter leert kennen. 

https://www.doenijmegen.nl/uitjes/gezelschap/bedrijfsuitje/


 
Hoe wordt Ranking your Stars gespeeld? 
Voordat je het spel komt spelen krijgen alle deelnemers een korte vragenlijst. In deze vragenlijst staan 
vragen die je over jezelf gaat beantwoorden en je gaat deze lijst voor je collega's of vrienden 'ranken'. Het 
invullen van deze vragenlijst zorgt al voor veel voorpret onder alle deelnemers! De ingevulde lijsten 
worden door ons verwerkt en de antwoorden zullen zorgen voor een hilarische en unieke spelshow.  
 
Onder leiding van onze spelbegeleider gaan jullie in teams van twee à drie personen de strijd met elkaar 
aan. Wie vind jij de meest ideale schoonzoon of -dochter? En wie werd er volgens jou vroeger het vaakst 
uit de klas gestuurd? Weet jullie team, gedurende de verschillende spelrondes, het beste in te schatten 
wat de overige deelnemers bij deze vragen gerankt hebben? Per ronde zal één team zijn/haar top 3 ranking 
gaan motiveren. Maar zal iedereen dit nog wel oprecht durven toe te lichten..?  
 
Wie is de winnaar? 
Aan het einde van Ranking your Stars worden alle punten bij elkaar opgeteld en worden de winnaars 
bekend gemaakt. Sleept jouw team de meeste punten binnen en weet jij de meeste vragen goed te ranken? 
Dan win je zowel individueel als met je team een leuke prijs! 
 

-Denk, doen, durven: 

Gezelligheid en teamwork staan centraal in deze vermakelijke quiz. Wie blijkt ‘de slimste mens’ in uw 
groep en wie voert het beste de doe-opdrachten uit? En wie durft?! 
Een quiz met vragenrondes en doe-opdrachten maken de perfecte combinatie tussen intelligentie en 
behendigheid. Echter is er ook een beetje lef nodig bij het spelen van deze quiz! 
 
Denken 
Test uw kennis aan de hand van onze vragenrondes. Laat uw hersens kraken en probeer vele ‘oja’ 
momenten te voorkomen. De vragenrondes bestaan uit verschillende categorieën. U kunt daarbij denken 
aan muziek, geschiedenis, sport, landen & geografie, televisie en cryptische omschrijvingen.  
 
Doen 
Mochten weetjes niet aan u besteed zijn, maar bent u wel een echte ‘doener’ dan liggen alle kansen open 
om de quiz te winnen. Na elke vragenronde wordt er namelijk een behendigheid uitgevoerd. Met deze 
opdrachten kunt u dubbele punten verdienen. Het team met de winnende totaalscore wint uiteindelijk de 
quiz! 
 
Durven 
Naast de doe-opdrachten is er ook een beetje durf nodig! Wat de durf-opdrachten zijn houden we nog even 
geheim, maar het belooft hilarisch te worden. Daarnaast vragen wij ons af of u een gokje durft te wagen 
bij de eindronde!  
 
 

 

 

 

                                                                                                            

 



 
 
 
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                              

                                                                       


