
Omnivents is hét organisatiebureau voor bijzondere, actieve en avontuurlijke 
bedrijfsevenementen op maat. Omnivents organiseert evenementen op iedere gewenste 
locatie maar heeft als thuisbasis Evenementenlocatie Watergoed!, centraal gelegen in Valburg 
tussen Arnhem en Nijmegen. 

TimeOut Events was een van de allereerste sportieve evenementenbureaus in Nederland en 
beschikt over ruim 30 jaar ervaring. TimeOut Events is specialist in professioneel maatwerk 
op uiteenlopende locaties in Nederland met een zeer diverse invulling van haar events. Deze 
veelzijdigheid en expertise zijn een goede aanvulling op de doelstellingen van Omnivents. 
Het samengaan van Omnivents met TimeOut Events afgelopen jaar zorgde voor een impuls 
in creativiteit en events op externe locaties.

Evenementenlocatie Watergoed is een one-stop-shop locatie waarbij alle facetten in eigen beheer 
zijn; locatie, activiteiten en horeca. Omnivents organiseert hier de maatwerk programma`s. 
Watergoed is uniek, authentiek en sfeervol. De gerenoveerde historische accommodaties op het 
terrein, het knusse bakhuis, de authentieke boerderij, ruige kapschuur en sfeervolle jachtkamer 
herbergen het hele jaar door vele gezelschappen. De verschillende ruimtes zijn te verbinden 
middels flextenten en de locatie biedt op deze wijze plaats tot 1000 personen. Dé plek voor 
de meest uiteenlopende evenementen, daarom zijn externe bureaus ook welkom om hun 
gasten hier te ontvangen. 

Centraal gesitueerd op het terrein vind je Restaurant Watergoed 
met een prachtig uitzicht over het water. Het restaurant 
transformeert mee met de seizoenen, van strandclub 
tot winterse taferelen met haardvuurtjes. Er wordt 
gewerkt met eigentijdse foodconcepten en
traditionele gerechten.  
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AVONTUURLIJK EVENEMENTENBUREAU!
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Van 1 april tot 1 oktober is 
Watergoed Valburg ook 
geopend als strandclub  
voor dagrecreatie, 
zomerse zaken-lunches
en strandfeesten.

Van november tot april 
omgetoverd tot Winterse 
evenementenlocatie.

Met een kantoor en 
loods in Arnhem. 
Omnivents is actief 
op de Veluwe en  
Betuwe met op maat  
gemaakte 
programma’s.

Naast de programma’s op maat biedt 
Omnivents kant en klare arrangementen 
aan. Omnivents verdeelt de activiteiten 
onder in drie verschillende groepen:

Professionalisering  
van Omnivents door  
het VeBON keurmerk 
met TüV certificaat,  
een garantie voor  
veilig werken.

De nieuwe thuisbasis van  
Omnivents is Watergoed  
in Valburg. Een unieke  
multifunctionele locatie  
aan strandpark Slijk-Ewijk  
(tussen Arnhem en Nijmegen).

Wij zijn liefhebbers van 
outdoor evenementen en het 
bourgondische buitenleven 
en laten onze gasten daarvan 
genieten met super barbecues 
op de mooiste locaties  
in Nederland en België.

Watergoed behaalt  
‘De Gouden Green Key’, 
keurmerk voor duurzame 
recreatiebedrijven die  
milieubewust werken.

De binnenplaats wordt vernieuwd, 
de kapschuur wordt geïsoleerd en 
het Bakhuis gerestaureerd tot luxe 
vergaderaccomodatie. Complete 
nieuwbouw van een facilitair  
centrum met kleedkamers,  
douches en opslag.

Omnivents neemt 
Uiterwaarde Events 
over en daarmee de 
exploitatie van strand 
Maaslanden in 
Appeltern. Prachtige 
locatie voor watersport,  
exclusieve en grote 
evenementen.

Paintball

Zandhappen

Offroad

Paintball

Zandhappen

Offroad

Quadrijden

Terreinrijden 
in Landrovers

Zeskamp, sportdag, 
adventure

Paintball
Paintball

Zandhappen

Offroad

4



Nieuwbouw klimpark  
met 12 loopbruggen op  
verschillende hoogtes,  
klimwand en mega  
zipline: een kabelbaan 
van 200 meter over  
het water.

10 jarig bestaan van 
Omnivents

Publieksevenementen, 
dance events en festivals 
voor 3000 bezoekers, 
zoals SundayPeople  
Festival met HouseQuake.

2014

Shredder en amfibie 
rijden. Deze stoere  
gemotoriseerde  
activiteiten zijn een  
unieke aanvulling op  
het huidige aanbod.

Op 1 november is  
Restaurant Watergoed  
gestart in haar huidige 
vorm.

2015 2016 2018 2019 2020

De airwheels breiden ons  
aanbod nog verder uit.
Watergoed neemt de exploitatie 
van “De Waterfiets” over, de 
kiosk aan de overkant van 
de plas. De realisatie van het 
speeleiland Zandziebar is zover, 
ontworpen door een ware 
houtkunstenaar.

Omnivents introduceert de  
Tablet game en Outdoor game.  
Spectaculaire activiteiten die 
digitaal gestuurd worden.
2 gigantische tipi tenten zijn 
aangeschaft, dit vergroot de  
flexibiliteit van de locatie  
nog meer.
De parkeerplaats wordt  
volledig vernieuwd.

Omnivents en 
TimeOut Events gaan 
samen. Hiermee 
komt er een impuls in 
creativiteit en events 
op externe locaties.

Moon Trees eiland is 
gerealiseerd, een mooie 
uitbreiding van ons aanbod. 
Het bakhuisje heeft nieuw 
vergadermeubilair, een 
70-inch touchscreen en 
beschikt vanaf heden over 
een eigen toilet.De aanleg 
van ons festivalterrein is 
verwezenlijkt. 

• 100% elektrische   
  Highfield bootjes 
• Indianenbrug bouwen
• Bugxter rijden
• Kleiduivenschieten 

nieuw: Realisatie Strandclub NO
start:

5



De wens was een netwerkmiddag waarbij de deelnemers 
elkaar op een vernieuwde en frisse manier zouden leren 
kennen. De teams werden door de organisatie zelf  
samengesteld en een wedstrijdelement was gewenst. 

De gasten werden in de loop van de ochtend hartelijk 
verwelkomd met een zomerse fruitshake. Er was kort  
gelegenheid om elkaar te spreken voordat gestart werd 
met Expeditie Watergoed, een programma waarbij men  
in teams de strijd met elkaar aangaat tijdens diverse  
opdrachten en activiteiten. Snelheid, sluwheid, tactiek, 
kracht en aanpassingsvermogen worden allen van de 
deelnemers gevraagd tijdens; 

 Land Rover Transport
 200 meter Zipline over het water
 Mega kano race 
 Denkopdrachten
 Quad brug bouwen
 Mega katapult bouwen en schieten
 Handboogschieten
 Bounceballen 

 
Na afloop van deze intensieve dag werd de wisseltrofee 
uitgereikt en stond er een Food Festival klaar, meerdere 
foodstands waar live gekookt werd.

Businessclub 
netwerkmiddagcase
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case
Het jaarlijkse partnerevenement van AKAM was wederom 
een waar spektakel. De verwachtingen van de bezoekers 
liggen hoog, ieder jaar worden zij weer verrast. TimeOut 
en Omnivents bedachten ook voor deze editie de meest 
bijzondere en overtreffende activiteiten.

Half 10 staat als aanvangstijd vermeld. Bij binnenkomst 
hebben de gasten de mogelijkheid om de tentoongestelde 
producten, waaronder gloednieuwe systemen, te 
bestuderen. Als de klok 10 uur slaat, zijn vrijwel alle 
genodigden aanwezig. Dan is het woord aan de algemeen 
directeur en kunnen aansluitend de presentaties 
beginnen. Als laatst wordt er een gloednieuw concept 
gepresenteerd waar iedereen razend enthousiast van 
wordt.

Als de laatste vragen zijn beantwoord, wordt een 
bourgondisch buffet geserveerd als lunch. Na de 
lunch gaan de deelnemers uiteen in twee groepen. De 
ene groep meldt zich voor het jaarlijks terugkerende 
golftoernooi: ‘het AKAM Open’. De tweede groep gaat 
zoals ieder jaar op avontuur. Dit jaar zullen een rit in 
prachtige old timers, een clinic Haka (de traditionele dans 
uit Nieuw-Zeeland) en een vlucht in een stuntvliegtuig de 
middag op een geweldige manier voorbij laten vliegen. 

PARTNEREVENT

Na afloop van alle activiteiten is het tijd om de barbecue 
aan te steken. De gastartiest, in de persoon van René 
Schuurmans, bestijgt ondertussen het podium voor 
muzikaal vermaak. De prijsuitreiking en een fanatieke 
nababbel maken een einde aan een hele bijzondere, 
verrassende en iconische dag.

Old timers 
Een onvergetelijke ervaring in de mooiste klassiekers. 
Alle equipes ontvangen een Ipad met daarop een 
op maat gemaakte route. Bij de waypoints wachten 
gepersonaliseerde opdrachten en geven bonusvragen 
de mogelijkheid om extra punten te verzamelen. 
Haka 
Deze rituele dans kent zijn oorsprong in Nieuw-
Zeeland. Met behulp van stem en lichaam wordt een 
verhaal verteld. De deelnemers leren niet zomaar een 
dansje maar worden getriggerd uit hun comfort zone 
te stappen en te laten zien wat zijn/haar kracht is. 
Aircombat 
Voor deze once in a lifetime experience krijgt de 
deelnemer in Blackshape lestoestellen de leiding over 
het toestel. I’m out of control, you’re in control. Ook 
moet men het andere toestel volgen a la Tom Cruise 
in Topgun. 

extern
Partnerevent
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“Ook het partnerevent van 2018 is 
uitgegroeid tot een iconische dag in 

de geschiedenis van AKAM. Partners uit 
alle hoeken van de wereld hebben zich 
verzameld om zich te laten verrassen 

door de unieke en ludieke plannen van 
de event planner van AKAM”.

Haka

Old timers
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Het UWV organiseert jaarlijks een sportdag met ‘Fit 
en Vitaal’ als kerngedachte. Een dag waarbij het 
UWV haar werknemers en werkneemsters wil laten 
kennismaken met fitheid en vitaliteit in de ruimste zin 
des woord. En ook bewustwording wil creëren van het 
belang hiervan. Verdeeld over de dag wordt er volop 
aandacht besteed aan thema’s als voeding, mindfullness, 
informatieve workshops als ‘meten is weten’, en (zeer) 
intensieve sportworkshops. Daarnaast worden er voor de 
teamplayers onder hen grote sporttoernooien gehouden: 
volleybal, 7 tegen 7 voetbal, UWV sterrenslag en tennis.

Timeout Events is alweer 3 jaar betrokken bij deze 
buitengewone sportdag. Dit jaar voor het eerst in 
samenwerking met Omnivents, waarbij alle expertise is 
samengevoegd om de organisatie en uitvoering van de 
sportdag naar een nog hoger niveau te tillen. 

“Wees je bewust van je eigen lichaam en geest en wees 
er zuinig op. 2500 personen die zich aanmelden voor deze 
bijzondere dag waarin men collega’s in een ontspannen 
maar vooral actieve ambiance kan ontmoeten. UWV staat 
voor fairplay, Fit en Vitaal.”

TimeOut Events en Omnivents zijn verantwoordelijk voor 
het bedenken van het actieve programma, de organisatie 
en uitvoering daarvan. De organisatie van een dergelijke 
sportdag begint al ruim van tevoren.
 
Bij het betreden van het Olympus terrein wordt 
men in een grote tent welkom geheten aan de 
informatie- en registratiebalies. Van hieruit worden 

UWV bedrijfs
sportdag XXL 

de programmaboekjes, lunchbonnen en andere 
benodigdheden uitgedeeld. De opening vindt plaats 
middels een HAKA, waarbij iedereen opgezweept wordt 
om mee te doen. Even uit die comfortzone stappen en 
mee stampen en brullen! Dan klinkt het startsein voor de 
activiteiten. De scheidsrechters staan klaar op de velden 
en de workshopbegeleiders staan gereed in de ruimtes 
om hun groepen te ontvangen. Middels nauwkeurig 
uitgezette bewegwijzering wordt iedereen richting 
juiste locatie verwezen. 

De diversiteit aan aanbod is gigantisch. Voor iedere 
medewerker is er iets te doen dat aansluit bij zijn of
haar wensen. Van een tandemtocht tot een Body Balance 
workshop en van een squash workshop tot een percussie 
workshop. Ook zijn er een aantal programma’s waar je vrij 
kunt binnenlopen: zoals een wandeling over Landgoed 
Oostbroek (pendelbusje) en “de supergezonde keuken 
van Annemieke”.

Er wordt fanatiek gestreden. Wie wil immers niet de eer 
winnen met het team? Aan het einde van de dag wordt 
bekend gemaakt wie er met de prijzen huiswaarts gaan. 

De lunch wordt uitgegeven in de vorm van lunchpakketten. 
Deze staan klaar tussen 11.00 en 14.00 uur. Hierdoor 
hebben de deelnemers de mogelijkheid om hun eigen 
lunchtijd in te delen en past het in eenieders verder te 
volgen schema. Voor een extra hapje tijdens de lunch 
kan men terecht bij een van de foodtrucks, van een 
mexicaanse wrap tot aan zoetigheden. De catering 
deze dag wordt verzorgd door BonBon.

extern
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Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan besloot de directie van  
dit bedrijf het groots aan te pakken. ‘Kom maar met een plan’ was  
de boodschap. Kosten noch moeite werden gespaard en een 
avond met een flinke dosis entertainment was geboren. 
 
Op de toegangsbrug werden de gasten verwelkomd en begeleid 
naar het strand van de recreatieplas waar Dennis van der Geest  
de avond aftrapte vanuit de Land Rover met een complete  
DJ Booth. Dit beloofde veel goeds voor de rest van de avond  
en zo geschiedde. 
 
Na een korte toespraak van de directie werd het Food Festival 
geopend en kon men genieten van de meest heerlijke gerechtjes 
tijdens fantastische muzikale optredens en een indrukwekkende  
Flyboardshow. Gerard Ekdom nam het over van Dennis van  
der Geest en Douwe Bob arriveerde vanaf het water op het  
zandstrandje waarna hij een intiem kampvuurconcert ten  
gehore bracht. De sfeer was precies zoals vooraf gewenst  
werd, iedereen genoot zichtbaar.  
 
Tussendoor een activiteit doen behoorde tot de mogelijkheden:
 Photobooth
 Aqua golfen
 Breakout Room 

Personeelsevenement / 
feestavond

case
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Van een eenmalige introductie van een nieuw product tot aan een 
jaarlijks terugkerend event. Omnivents en TimeOut Events denken 
graag met u mee over de meest gave en ludieke invulling van uw event! 
De diversiteit van de locatie maakt dat je ontelbaar veel kanten 
op kunt, zowel binnen als buiten.   

product-
presentaties
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Watergoed is een locatie die uitermate geschikt is voor de automotive 
branche. Op het terrein kunnen diverse modellen tentoongesteld worden, 
van binnen in de Boerderij of Kapschuur tot aan de waterkant. Uiteraard 
kan de bijbehorende presentatie gehouden worden in de Kapschuur waar 
de AV middelen tot uw beschikking staan. En vergeet vooral niet ons 4x4 
off road terrein. Dit terrein kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het 
testen van nieuwe modellen en kan op maat worden aangepast! Onze 
kundige instructeurs ondersteunen en begeleiden dit met veel plezier. 

AUTOMOTIVE

Watergoed was onze locatie voor ONS
Kia Business Event. Ook zij hadden  

“The Power to Surprise”.

Wauw
!
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Een groep ondernemers had besloten om in plaats van enkel 
een netwerkborrel te organiseren, hier een volledig verzorg-
de dag van te maken waarbij spanning en gezelligheid volop 
vertegenwoordigd zouden zijn. 

Het zonnetje scheen en de ambiance maakte dat iedereen 
stond te popelen om aan de dag te beginnen. Men werd 
ontvangen met een verse kop koffie en een zeer smakelijke 
lunch. Na de lunch stapte men in een overall en ging men  
verdeeld in groepen met de instructeurs op pad. De Land  
Rover Defenders werden over het 4x4 terrein gestuurd, de 
quads vlogen door de bochten en over de obstakels en de RIB 
boot voer met 100 km/uur over de Waal. Toen iedereen weer 
droog aan de kant stond, bleef bij iedereen de glimlach op 
het gezicht staan. Na de inspanning was het dan nu tijd voor 
ontspanning. Onder het genot van een heerlijk koud wijntje of 
biertje op het terras werden alle stoere verhalen verteld. 

Actieve 
netwerkbijeenkomstcase

20



De ochtend begon met een relaxte ontvangst waarna om 
11.00 uur gestart werd met presentaties van vele leveran-
ciers en andere samenwerkingspartners. Tussendoor was 
er gelegenheid om, verspreid over het terrein, bij te praten 
bij de stands over productontwikkelingen, fiscale voordelen 
en de actuele wet- en regelgeving. Hier werd volop gebruik 
van gemaakt.

Voordat het middagprogramma van start ging werd op het 
foodplein een healthy break geserveerd. Een interessante 
lezing en presentatie van nieuwe producten vormden een 
uitgebreid middagprogramma. Na de pitches was er volop 
gelegenheid om op het foodplein na te praten onder het 
genot van een borrel en overheerlijke borrelplatters met 
daarop een diversiteit aan hapjes. DJ Lungarno hield met 
zijn loungemuziek de sfeer nog een tijd lang gaande.

case Beurs
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Een inspirerend weekend met een veelzijdig programma 
van gedurfde en gematigde activiteiten, afgestemd op de 
doelgroep en doelstellingen van het jaarlijkse bedrijfsuitje, 
was de wens. Er werd een concept neergezet voor  
een tweedaags festival inclusief projectmanagement,  
entertainment, vervoer, aankleding, signing en registratie. 

Op de dag van aankomst stonden reeds 150 tentjes klaar. 
Na het opbergen van de spullen was het tijd voor een  
heerlijke broodjeslunch waarna het drie uur durende activi-
teitenprogramma van start ging. Alle gasten hadden vooraf 
hun keuze gemaakt uit een heel scala aan activiteiten; 
 
Wandeling, tandemtocht met kookworshop, schiet- 
clinic, RIB varen, waterfietsen, kanovaren, disc golf, 
‘survival of the fittest’, ‘Team challenge’, klimpark,  
Ribrally, beachvolleybal, quad rijden, paintball, raft  
race en vlot bouwen.  

In het facilitair centrum kon men zich hierna opfrissen  
en klaarmaken voor de borrel met aansluitend een  
BBQ festival en feestavond. 

Voor de feestavond was voor het thema ‘white-party’  
gekozen. Dit gaf een indrukwekkend beeld toen iedereen 
verzamelde op het strand en de schemer intrad. Later op  
de avond verplaatste het publiek zich richting kapschuur, 
omgetoverd tot een ware club, het restaurant had een 
 jazzclub uitstraling gekregen en het overdekte terras  
werd een waar lounge walhalla. 

Tegen het einde was het nog even tijd voor een spetterende 
finale. Vanaf het vlot op het water klonk operagezang en na 
afloop een spetterende vuurwerkshow.

Tweedaags personeelsevent 
met overnachting op locatie 

case

Na een korte maar goede nachtrust in de tentjes op het 
terrein werd men wakker met een sprookjesachtig uitzicht 
over het water. Onze horecabrigade had de heerlijk  
geurende koffie alweer doorlopen en een uitgebreid  
ontbijtbuffet klaarstaan. Na afloop van het ontbijt arriveer-
de de bus waarna eenieder weer veilig huiswaarts keerde.
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Tijdens de diverse familiedagen die Watergoed mocht 
organiseren passeren vele gezinnen met kinderen in alle 
leeftijden. Van grootse evenementen tot kleinere knusse 
bijeenkomsten, maar altijd met diverse activiteiten in het 
programma voor jong en oud. De kinderen vermaken zich 
op deze dagen uitstekend en de ouders hebben vrijwel 
geen omkijken naar ze terwijl zij heerlijk genieten van een 
teambuildingssessie, een 4x4 off road Jeep safari met de 
Land Rover of bijvoorbeeld een ronde varen in de RIB 
boot. Van schminken en Oud Hollandse spelen tot  
klimmen en Quad rijden, de kinderen storten zich vol  
overgave op de activiteiten. Ook speeleiland Zandziebar 
wordt op familiedagen graag bezocht door de kinderen.

Na afloop een festivalfoodplein waar de kinderen zelf  
poffertjes kunnen bakken of pizza’s kunnen samenstellen 
is een gegarandeerd succes. Voor de ouders is er ook 
meer dan voldoende keus in het aanbod. Vanuit de  
foodtruck worden onder andere broodjes hamburger,  
visspiesjes en puntzakken friet geserveerd.

De achterliggende reden voor het organiseren van een 
familiedag kan per bedrijf verschillen. Bedrijven die u  
voor gingen combineerden de familiedag met een kick-off 
bijeenkomst of organiseerden meerdere kennissessies 
zodat het ook een leerzame dag werd. Maar hoe de dag 
ook ingevuld wordt, plezier maken staat altijd bovenaan. 

Familiedagcase
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Ter ere van het 30 jarig jubileum was de wens om een  
uitdagend en spectaculair programma neer te zetten 
waarbij de gasten met een WOW-gevoel weer huiswaarts 
zouden keren. Een sterk voorbeeld van samenwerking  
tussen klant en Omnivents waarbij de taken duidelijk  
verdeeld werden en alles tot in de puntjes geregeld werd.  
Het uitnodigingstraject werd door de klant zelf verzorgd  
alsook de ontvangst met het nodige entertainment.  
Omnivents daarentegen nam de volledige verzorging  
van de dag voor haar rekening. Van de branding van  
de locatie, het activiteitenprogramma, entertainment  
gedurende de dag tot aan uiteraard de volledige catering. 

Alle 350 gasten werden in de vroege middag verwelkomd 
met een zomerse cocktail terwijl het zonnetje scheen en de 
DJ zijn eerste rustige beats draaide. Een centrale opening 
gaf het officiële startsein aan de dag. Hierna namen de  
instructeurs de gasten in groepjes mee voor;

 Land Rover demonstraties door het 4x4 terrein en   
 over de bruggen
 Quad rijden op de snelheidsbaan en de  

 behendigheidsbaan
 RIB varen op de plas
 Helikoptervluchten

Na afloop van de activiteiten stonden de drankjes klaar  
en werd een heus BBQ festival geopend met diverse  
foodcorners. Tijd om na te genieten van een zeer  
succesvolle dag. 

Jubileumcase
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Wat is leuker en origineler dan een stoer outdoor congres te  
organiseren? Voor onze partner mochten wij deze gave opdracht 
uitwerken en organiseren! 

Door het neerzetten van 4 flextenten met een totaal van 600m2 
werd er buiten een congresruimte gecreëerd voor 500 personen in 
een plenaire opstelling. Het podium stond op het strand met een 
decor van het prachtige blauwe water. Hoe gaaf is dat! Om het  
outdoor gevoel nog meer te benadrukken werden lunch en borrel 
live buiten op de houtskoolbarbecue bereid.  

Het activiteitenprogramma was volledig gethematiseerd. De gasten 
mochten hierbij hun voorkeuren aangeven. Een perfecte aanvulling 
voor een bijzonder mooi en geslaagd outdoor congres.

Outdoor congres
case
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Een 10 jarig jubileum moet gevierd worden, en hoe! Het liefst 
uitbundig met heerlijk eten en drinken en aan het einde de  
voetjes van de vloer! Dat was de opvatting van het bedrijf  
waarvoor wij dit jubileum mochten organiseren. 

Het uiteindelijke programma heeft hier ook in geresulteerd. 
Vanaf 18:00 uur werden 300 gasten ontvangen in een lounge 
sfeertje, diegene die dit wensten konden plaats nemen op het 
terras, de anderen konden deelnemen aan de activiteiten.  

Om 19:00 uur nam de directeur, nadat hij per Ribboot op het 
strand arriveerde, even kort het woord waarna het foodplein 
geopend werd en de muziek erin geknald werd. Later op de 
avond werd er nog een midnight snack geserveerd, deze werd 
erg goed ontvangen door de gasten.  

Het merendeel van de gasten verliet om 23.15 uur het feestje 
waarna voor een select gezelschap de afterparty plaats vond  
in de Jachtkamer. 

Jubileum - relatie event

case
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Een select gezelschap van stoere kerels en pittige dames van een 
bedrijf uit de elektotechniek stond al vroeg in de morgen klaar op 
de parkeerplaats. Per twee personen kregen zij een Land Rover 
toebedeeld voor de komende dagen. Onder begeleiding van twee 
Omnivents instructeurs vertrokken zij richting Wales. 

Mooie en uitdagende greenlanes in Wales lagen in het verschiet. 
Bij aankomst stonden de lokale gidsen al klaar en binnen no-time 
waren de uitzichten over het landschap fenomenaal mooi.

Overdag werd er gestopt in ‘the middle of knowhere’ waarna de 
achterklep van de Land Rover open ging en de steaks op de  
barbecue bereid werden. Goed eten is immers erg belangrijk. 
Na de lunch werd het tweede deel van de route ingezet. Modder, 
stenen, grind, takken, water, kuilen en steile hellingen waren aan 
de orde van de dag. De uitdaging was groot.  

Na afloop van de intensieve dagen vonden de overnachtingen 
plaats in goede hotels waar het haardvuur keer op keer brandde 
en de bar geopend was. 

case
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Ook als losse activiteit voor
uw evenement te boeken!
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Binnen no time van de Duitse naar de Engelse grens  
varen, dat is waar het personeel van een makelaarskantoor 
voor koos. Een ultieme kick hebben zij beleefd door met 100 
kilometer/uur in een RIB boot over het water te racen. 

Langs het unieke parcours passeerde het afwisselende beeld 
van de Uiterwaarden, de stedelijke omgeving van Rotterdam en 
de imposante havens. Er werd driftig gewisseld, iedereen kon 
op zijn beurt het sturen ervaren. Er gold geen snelheidslimiet 
wat maakte dat men zelf de gewenste snelheid kon bepalen. 

De deelnemers hebben gemerkt dat de Waal ruig is. Zodoende 
hebben sommige deelnemers de Noordzee gelaten voor wat  
hij is. Het RIB varen bleek toch niet zo makkelijk als vooraf 
gedacht. Er is kracht, souplesse en doorzettingsvermogen 
voor nodig. 

case
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Heb jij er weleens aan gedacht om je eigen  
festival te organiseren? Huur onze locatie  
exclusief af!

Stel jezelf voor met al je collega’s op een unieke 
locatie, swingende muziek, een cocktail in de 
hand en uitstekend verzorgd festival food. Dit 
samen zorgt voor de ultieme sfeer om volop te 
genieten. Kies ervoor om met de voeten in het 
zand te luisteren naar Jazzklassiekers of in de 
Kapschuur los te gaan op hip hop en R&B, alles 
is mogelijk.

Na afloop is er voldoende ruimte op ons terrein 
om in tenten te overnachten. Wordt wakker met 
een sprookjesachtig uitzicht over waterplas.  
Uiteraard zorgt onze horecabrigade ervoor dat  
bij het wakker worden de koffie al doorloopt. 
Blik terug op de voorgaande dag tijdens een 
uitgebreid ontbijtbuffet. 

Bij voorkeur een festival op jouw eigen (gekozen) 
locatie? Ook dat behoort tot onze mogelijkheden!
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Medewerkersfestivalcase
In opdracht van Raad & Daad organiseerde Omnivents een 
groots festival op Evenementenlocatie Watergoed.

“Wij horen vaak van onze opdrachtgevers dat ze hun  
medewerkers het gevoel willen geven een grote familie te zijn. 
Of je nou in Groningen of in Maastricht werkt – iedereen heeft 
dezelfde instelling, voelt zich verbonden met zijn werkgever en 
werkt niet met collega’s maar met vrienden. Merendeels van  
de week ben je immers op je werk te vinden. Dit Festival is  
een voorbeeld van hoe je op een ongedwongen manier je 
medewerkers samenbrengt. Informele kernwaarden sessies 
werden gecombineerd met een spraakmakend feest in festival 
sfeer. Gegarandeerd een dag waar de medewerkers nog lang 
over na zullen praten.” aldus Raad & Daad.
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1 Boerderij
2 Plaza
3 Kapschuur
4 Paviljoen

5 Bakhuis
6 Jachtkamer
7 Facilitair centrum
8 Tipi

9 Strandclub NO 
10 Kiosk Zandziebar

1
2

5
6

3

7
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4
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Op een steenworp afstand van de A15 vind je deze 
unieke (zakelijke) evenementenlocatie! Er is alle 
ruimte en gelegenheid voor een bedrijfsuitje, borrel, 
feest, congres, vergadering, relatie evenement, 
productpresentatie of teambuilding.

Watergoed is uniek, stoer en ongepolijst. De muren zijn 
verweerd, de plafonds hoog, de dakconstructies 
monumentaal. Zittend in een loungestoel met je voeten 
in het zand, kijk je uit over de recreatieplas van 
Slijk-Ewijk. De gebouwen zijn met terughoudendheid 
gerenoveerd, want in originele staat zijn deze het mooist. 

Wel is goed geïnvesteerd in isolatie, technische 
installaties, sanitair, internet en akoestiek, zodat de 
ruimtes voldoen aan de eisen van deze tijd en geschikt 
zijn voor de meest uiteenlopende evenementen. Lijkt 
jou dit de perfecte locatie voor jouw evenement? Boek 
(één van) de sfeervolle ruimtes, of huur de hele locatie 
exclusief af.

Organisatoren kunnen bij de voorbereidingen van een 
evenement een beroep doen op de expertise van 
Omnivents en haar partners.
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De kapschuur is een ruimte met 
prachtige oude details die bewaard 
zijn gebleven. De massieve houten 
constructie is zichtbaar en geeft een 
indrukwekkend beeld. Door de open 
indeling en de metershoge kap zijn 
er eindeloze mogelijkheden voor de 
invulling en aankleding van jouw  
evenement. De ruige kapschuur  
beschikt over een eigen bar en 
terras met uitzicht over het water. 

Na het oversteken van de brug bij 
onze entree komt men direct uit op 
de plaza. Een prachtige binnenkomer 
op Watergoed! Vanuit de plaza heeft 
men toegang tot de diverse locaties. 
Een blikvanger is de waterval met het 
riviertje dat hier stroomt. De Plaza  
kan middels stretchtenten overdekt 
worden en zodoende de diverse  
ruimtes met elkaar verbinden om  
de capaciteit te vergroten.

In het facilitair centrum kan men  
zich omkleden, opfrissen en kostbare  
spullen opbergen. Het centrum is 
voorzien van 2 grote kleedkamers,  
20 douches en 2 toiletten.  
Onmisbaar om na een dag vol  
activiteiten weer fris aan de borrel  
en het diner te verschijnen.

geschikt voor:
Evenementen en 

bijeenkomsten tot 400 personen
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De boerderij is een rijksmonument  
uit 1885. De renovatie is met zorg  
en behoud van de authentieke details 
uitgevoerd. Deze nostalgische ruimte 
is een unieke groepsaccomodatie  
en beschikt over een sfeervol  
aangrenzende binnenplaats.  
Alle faciliteiten zijn aanwezig:  
aparte toiletten, een eigen bar,  
geluidsinstallatie en een mobiele  
beamer met projectiescherm.

De jachtkamer is een knusse ruimte 
welke geheel in stijl is ingericht.  
De jachtkamer beschikt over een 
eigen bar en terras. Binnen is de  
ruimte voorzien van ouderwetse  
meubels, zware kroonluchters,  
oude schilderwerken aan de muur  
en een houtkachel. 

Een heerlijke ruimte om met jouw 
gezelschap te borrelen, te dineren  
of een feest te geven.

Het Bakhuis is geheel gerenoveerd 
zonder de authentieke details te 
verliezen. Door de grote schuifdeuren 
loop je direct het eigen terras op.  
De ruimte is voornamelijk ingericht 
voor vergaderingen en bijeenkomsten 
in kleiner gezelschap. Ze beschikt 
over comfortabel meubilair, een eigen 
keukentje en toilet.
Daarnaast hangt er een 70-inch LED 
full HD touchscreen aan de muur.

geschikt voor:

Vergaderingen tot 15 personen 

geschikt voor:

Evenementen tot 100 personen

geschikt voor:

Evenementen tot 150 personen
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Twee Zweedse tentipis vormen ons tipidorp. 
Een tentipi is een gigantische canvas tent 
met een doorsnede van 13 meter wanneer 
hij open staat. De zijkant kan in 9 delen 
open gezet worden tot 3 meter hoogte, wat 
ervoor zorgt dat je alle kanten op kan. Het 
frame is gemaakt van sterk Douglas hout, 
met een zeer duurzaam karakter. In één van 
beide tipi’s zit een volledig uitgeruste bar 
inclusief koelkasten en tappunten. Vanuit 
de tipi’s heb je weids uitzicht over het water, 
een adembenemend plaatje. Een prachtige 
plek voor o.a. een bruiloft, workshop, festival 
of bijeenkomst.

geschikt voor:
Evenementen en 

bijeenkomsten tot 250 personen

Misschien minder vanzelfsprekend maar 
daardoor niet minder geschikt, de geschakel-
de tipis zijn ook in de winter exclusief te  
huren voor bijeenkomsten en feesten. 
Geheel aangekleed in een winterse sfeer. 
Middels de pui behoud je een prachtig  
uitzicht over het water. Barbecueën kan  
vanaf de OFYR midden in de tent.
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Ben jij op zoek naar een unieke omgeving voor jouw  
vergadering of bijeenkomst? Wij bieden deze omgeving  
en organiseren graag jouw vergadering met een actieve  
break en catering! 
 
Op onze locatie is vergaderen een genot! De locatie is  
prachtig, de faciliteiten zijn perfect geregeld en de catering  
is professioneel. Wil je jouw halve of hele dag vergaderen 
combineren met een leuke activiteit? Dat kan!  
 
Wij helpen jou om van jouw vergadering of bijeenkomst 
een actieve en productieve dag te maken!
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Wij weten als geen ander dat gezelligheid en 
goed eten en drinken een belangrijk onderdeel 
van jouw evenement zijn. Daarom is een goede 
samenstelling en kwaliteit van de catering van 
belang! Watergoed heeft eigen restaurant en 
catering met ervaren vakmensen die van jouw 
evenement een culinair succes maken.  
 
Watergoed verzorgt de catering op bijvoorbeeld 
festivals en bedrijfsevenementen. Wij weten  
als geen ander hoe je voor bijvoorbeeld 800  
personen een barbecue organiseert.  
Door verschillende foodstands te verspreiden 
over de locatie. Door vanuit elke stand een  
gerecht aan te bieden kunnen wij in korte tijd  
een diner verzorgen. 
 
Graag gaan wij met jou in overleg voor de ideale 
invulling van de cateringmogelijkheden. Om een 
idee te geven, heeft Watergoed een aantal  
cateringsuggesties samengesteld voor grotere 
groepen. De mogelijkheden zijn enorm.  
Wij helpen je graag met je wensen voor  
catering op maat!
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Welke reden u ook heeft, maak uw borrel of feest 
altijd onvergetelijk. Ook wanneer u een feest wilt 
organiseren zonder activiteiten daarbij, bent u bij 
Watergoed aan het juiste adres. 

Ieder feest is uniek, wij adviseren u graag en  
dragen ideeën aan voor de invulling van uw feest. 
Laat u inspireren door degene die u voorgingen.

cheers
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Cool

ANYWHERE & EVERY
WHERE

DANCE

AWESOME
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tough

party

Dream big

Team
wor

k
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Speeleiland Zandziebar is een avontuurlijk speeleiland dat  
gebouwd is met enkel natuurlijke en duurzame materialen.  
Dit speeleiland wordt ingezet tijdens familiedagen en  
kinderfestijndagen. 

Het speeleiland is middels een loopbrug verbonden met het vaste 
land en beschikt over een eigen kiosk “Zandziebar” met terras.  
Van hieruit wordt de catering voor de groepen op het eiland verzorgt. 

Zandziebar is ook te bereiken over het water vanaf Watergoed  
met bijvoorbeeld de Waterfiets of een zeilboot.
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ENJOY AND RELAX...
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OMNIVENTS
AVONTUURLIJK EVENEMENTENBUREAU!

Ontwerp:
Mediaz Creatie | Communicatie, www.mediaz.nl
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