Tuupe-Tegoare*
*Samenzijn. Een koppel vormen.

Ga op stap
met je collega’s
deze zomer!
Eindelijk weer samen zijn en dingen
doen, dat is Tuupe-Tegoare, een Gentse
uitdrukking. Ga met je collega’s op
stap deze zomer en ontdek Zulte en
Gent op een andere manier. Doe de
Zomerzoektocht als teambuilding met
jouw bedrijf!

•
•
•
•
•
•
•

Weg van de schermen
Goed voor de groepsdynamiek
Unieke en leerrijke activiteiten
Streekgebonden producten
Zoeken en wandelen in frisse buitenlucht
Twee bruisende plekken
En uiteraard coronaveilig!

Praktisch
Geïnteresseerd om tuupe-tegoare iets
te doen? Zo gaat het in zijn werk!

Wat is de
Zomerzoektocht?

1. Plan je teambuilding tijdens de Zomerzoektocht, van 21 juni tot 21 september.
2. Kies waar je naartoe wilt met je collega’s:
Gent of Zulte? Of beide?
3. Doe de zoektocht bij de uitgekozen plek,
binnen prachtige cultuur- en natuurgebieden.
4. Beslis welke activiteit(en) jij en je
collega’s willen doen op de uitgekozen
plek.
Zo simpel is het. Jij bepaalt helemaal zelf
hoe jouw leerrijke, artistieke en culinaire dag
met de collega’s eruit ziet. Benieuwd naar
de mogelijkheden? Lees verder of vraag
hier meer informatie of je offerte.

De Zomerzoektocht gaat dit jaar voor de 35ste keer van
start. Elk jaar kan je tussen 21 juni en 21 september terecht op een culturele plek in eigen land. Voor deze editie
ga je naar Zulte, Gent en de wonderbaarlijke Leiestreek
daartussen. De troeven van het culturele Gent zijn duidelijk, en Zulte is deze zomer hét epicentrum voor cultuurminaars. In 2021 wordt kunstenaar Roger Raveel namelijk
herdacht: hij zou op 15 juli 100 jaar geworden zijn!
Tijdens de Zomerzoektocht vertrek je op een uitgestippelde wandeling voor een paar uur, in Gent of Zulte. Ondertussen probeer je de vragen in je zoektochtenbundel op te
lossen. Heb je de vragen juist, dan maak je achteraf kans
op leuke prijzen.
Ook bedrijven kunnen nu de Zomerzoektocht doen, met
een leuk extraatje. Je doet natuurlijk de zoektocht en
breekt je hoofd over de vragen die je op je pad tegenkomt,
maar je profiteert ook van extra activiteiten in groepsverband. Alles is lokaal getint en er is ruim de keuze tussen
culinaire en artistieke activiteiten. De Zomerzoektocht als
teambuilding, dat is Gent en Zulte ontdekken op een nieuwe manier.

Om jou en je collega’s een onvergetelijke dag te bezorgen slaat Davidsfonds de handen in elkaar met
een straffe partner: New Balls Please. Dat is een
eventbureau met al heel wat jaren ervaring op de teller. Samen bundelen we de krachten voor een unieke
teambuildingservaring.

Wat is de
Zomerzoektocht?

Activiteiten
bij de
Zomer
zoektocht
in Gent

Graffitiworkshop
Waar?

Oude grindbakken

Wat?

Je krijgt een rondleiding door grindbakken vol graffiti door een specialist. Daarna maken jij en je collega’s zelf graffitikunst op canvas.
Voor deze workshop wordt alles voorzien.

Duur

2 uur

Aantal deelnemers

Minimum 10 personen – maximum 80 personen

Prijs

Vanaf 87 euro pp excl. btw (inclusief de zomerzoektocht)

Wat bij slecht weer?

Dan wijk je uit naar Gent Visserij, de activiteit gaat door.

Choco Choque
Waar?

Het pop-up chocoladeatelier van Mia & Hendrik

Wat?

Je krijgt uitleg over het hoe en wat van onze Belgische trots: chocolade. Na een korte uiteenzetting over herkomst en samenstelling,
zie je hoe chocolade-moules gevuld worden en maak je zelf de
onvervalste Belgische truffels en studentenhaver. En alles wat je
maakt, mag je op het einde meenemen naar huis. Jummie!

Duur

2 uur

Aantal deelnemers

Minimum 10 personen – maximum 20 personen

Prijs

Vanaf 71 euro pp excl. btw (inclusief de zomerzoektocht)

Activiteiten
bij de
Zomer
zoektocht
in Gent

Tinnenpot theater
Waar?

Tinnenpot

Wat?

Het theater waar bijna alles kan! Je doet de rondleiding in de acht
zalen van Tinnenpot, met Jo Decaluwe als gids. Zet je neer in één
van de zalen en geniet van de voorstelling met drie verhalen van
Cyriel Buysse. Ook andere voorstellingen zijn mogelijk.

Duur

Rondleiding: 1 uur
Voorstelling Cyriel Buysse: 45 minuten

Aantal deelnemers

Rondleiding: maximum 30 personen
Voorstelling: tussen 30 – 100 personen

Prijs

Op basis van rondleiding: vanaf 27 euro pp excl. btw
(inclusief de zomerzoektocht)
O.b.v. voorstelling: Vanaf 27,70 euro pp excl. btw
(inclusief de zomerzoektocht)

Lokaal & lekker
Waar?

Pop-up zaal

Wat?

Maak kennis met typisch Gentse producten. Denk maar aan een
glaasje Roomer, Cuberdons, kletskoppen, Gentse Kop, Tierenteyn
mosterd, Gentse Strop enz.

Duur

1,5 – 2 uur

Aantal deelnemers

Minimum 10 personen – maximum 40 personen

Prijs

Vanaf 52 euro pp excl. btw (inclusief de zomerzoektocht)

Alle prijzen zijn berekend aan de minimum aantallen en omvatten telkens de Zomerzoektocht gevolgd
door of voorafgegaan aan de betreffende activiteit. Alle prijzen zijn inclusief creatie, project opvolging en
planning en exclusief eventuele begeleiding ter plaatse en btw. Begeleiding ter plaatse kan volgens activiteit aanbevolen worden.

Voorbeeldpakket
Zomerzoektocht
Aanvang

Je gaat met je collega’s naar Gent. Op
deze mooie zomerdag spreken jullie af
om 9 uur. Je trekt meteen de wandelschoenen aan en vertrekt op zoektocht,
nu iedereen nog fris is.
Lunchen

Middag

Tegen de middag zijn jullie klaar met wandelen en zoeken, dus tijd om te lunchen.
Je eten koop je bij één van de lokale eetkraampjes, of ga gezellig op restaurant.
Nog tijd over na de zoektocht of het eten?
Doe het rustig aan en struin heerlijk rond
door de stad.
Graffitiworkshop

Namiddag

In de namiddag staat voor jullie de graffitiworkshop gepland. Je vertrekt naar de
grindbakken en krijgt daar een rondleiding tussen de graffiti, door een specialist. Daarna maken jij en je collega’s zelf
graffiti op canvas, elk apart of allemaal
samen. Jullie kunstwerkjes neem je mee
naar huis.
Lokaal & lekker

Afsluiten

Totaalprijs

Afsluiten doen jullie met een culinaire
activiteit, want met een lege maag kan je
niet naar huis. Maak kennis met typisch
Gentse producten op een fijne pop-up
locatie. Kers op de taart is… een taart met
jullie logo op! Ideaal om de dag mee af te
sluiten.
121 euro pp

De activiteiten zijn vrij te combineren
in je dagplanning. Je kiest dus volledig
zelf hoe duur, lang, artistiek of culinair
je je teambuilding maakt. Vraag je offerte aan voor de activiteiten die jouw
team interesseren, ontdek de mogelijkheden en krijg een uniek pakket op
maat aangeboden.
Weet je nog niet goed wat je kan verwachten? Dan vind je hier een voorbeeldpakket dat je een idee geeft van
hoe je jouw teambuilding kan invullen.

Wat met corona?
Alles is volledig coronaveilig! Zo veel
mogelijk activiteiten vinden bijvoorbeeld plaats in open lucht. Is de activiteit binnen, dan worden de ruimtes
regelmatig gereinigd met lange pauzes
tussen verschillende sessies. Ook
wordt er per persoon twee vierkante
meter extra gerekend, om de afstand te
garanderen. Altijd en overal is er de mogelijkheid om je handen te wassen, met
zeep of handgel, en je moet een mondmasker dragen waar dat aanbevolen
of verplicht is. Zo houden we het veilig
voor iedereen!

Alle prijzen zijn berekend aan de minimum aantallen en omvatten telkens de Zomerzoektocht gevolgd
door of voorafgegaan aan de betreffende activiteit. Alle prijzen zijn inclusief creatie, project opvolging en
planning en exclusief eventuele begeleiding ter plaatse en btw. Begeleiding ter plaatse kan volgens activiteit aanbevolen worden.

Activiteiten
bij de
Zomer
zoektocht
in Zulte

Op visite bij Raveel
Waar?

Atelier Roger Raveel

Wat?

De weduwe van Roger Raveel, Marleen de Muer, ontvangt je en
geeft je een rondleiding in het echte atelier van Raveel

Duur

1,5 uur

Aantal deelnemers

Minimum 10 personen – maximum 20 personen

Prijs

Vanaf 71,40 euro pp excl. btw (inclusief de zomerzoektocht)

Zulte Vespa
Waar?

Machelen aan de Leie

Wat?

Ontdek Zulte en de Leistreek op een Vespa!. Tijdens of na het tochtje
werk je je lunch naar binnen, in de vorm van bijvoorbeeld een picknick.
Helm, verzekering en route zijn inbegrepen bij deze activiteit.

Duur

3 uur

Aantal deelnemers

Minimum 1 persoon – maximum 30 personen

Prijs

Vanaf 59 euro pp (1 Vespa voor 2 personen) excl. btw
(inclusief de zomerzoektocht)
Vanaf 102,50 euro pp (1 Vespa per persoon) excl. btw
(inclusief de zomerzoektocht)

Wat bij slecht weer?

De activiteit wordt kosteloos geannuleerd of verplaatst naar een
andere datum.

Activiteiten
bij de
Zomer
zoektocht
in Zulte

Aandenken aan Alfred
Waar?

Bioboerderij Humus

Wat?

Je krijgt een presentatie over de geschiedenis van de brouwerij Anglo-Belge, opgericht door Alfred Versele. Het Alfred bier is naar hem
vernoemd, maar je ontdekt ook zijn andere activiteiten.
Verder kan je een rondleiding krijgen op de bioboerderij Humus van
Bénédicte Verzele. Bier degusteren of proeven van de bioproducten
doe je tijdens of na de presentatie.

Duur

Tasting: 30 minuten – 1 uur

Aantal deelnemers

Minimum/maximum 30 personen binnen, 50 personen buiten

Prijs

Biertasting: 47,80 euro pp excl. btw (excl. rondleiding bioboerderij
of andere tastings) (inclusief de zomerzoektocht)

Wat bij slecht weer?

De activiteit vindt plaats in de schuur.

Pixel Painting

Alle prijzen zijn berekend aan de minimum aantallen en omvatten
telkens de Zomerzoektocht gevolgd door of voorafgegaan aan de
betreffende activiteit. Alle prijzen zijn inclusief creatie, project opvolging en planning en exclusief eventuele begeleiding ter plaatse
en btw. Begeleiding ter plaatse kan volgens activiteit aanbevolen
worden.

Waar?

Groene zone Machelen

Wat?

Apart of in kleine groepjes beschilder je een canvas, waarbij de
afgewerkte canvassen bij elkaar worden gebracht en één groot
kunstwerk vormen, in Popart-stijl. Je kan bijvoorbeeld het logo van
je bedrijf uitwerken. Ideaal om op te hangen op kantoor!

Duur

1 uur

Aantal deelnemers

Minimum 10 personen – maximum 200 personen (afhankelijk van
de capaciteit van de groene zone)

Prijs

Vanaf 71,20 euro pp excl. btw (inclusief de zomerzoektocht)

Wat bij slecht weer?

Als de activiteit niet door kan gaan, krijg je een voucher die op een
later tijdstip gebruikt kan worden.

Voorbeeldpakket
Atelier Roger Raveel
Aanvang

Je gaat met je collega’s naar Zulte. Om
9u spreken jullie af om op visite te gaan
bij de weduwe van Roger Raveel, Marleen
de Muer. Zij ontvangt jullie met een hapje
en een drankje. Vervolgens krijg je een
rondleiding in het atelier van Raveel.
Catering ter plekke

Middag

Na de rondleiding in het atelier kunnen
jullie lunchen in stijl, met catering ter
plekke in de vorm van een lopend buffet.
Boterhammetjes hoef je alvast niet mee
te nemen.
Zomerzoektocht

Namiddag

Na het eten vertrekken jullie op zoektocht
in het groen van Zulte.
Pixel Painting

Afsluiten

Totaalprijs

Na een paar uur wandelen en zoeken is
het eten verteerd. Tijd om zelf creatief
aan de slag te gaan, met de Pixel Painting. Apart of in kleine groepjes beschilder je een canvas, waarbij de afgewerkte
canvassen bij elkaar worden gebracht en
één groot werk vormen, om op te hangen
op kantoor.
87 euro pp

De activiteiten zijn vrij te combineren
in je dagplanning. Je kiest dus volledig
zelf hoe duur, lang, artistiek of culinair
je je teambuilding maakt. Vraag je offerte aan voor de activiteiten die jouw
team interesseren, ontdek de mogelijkheden en krijg een uniek pakket op
maat aangeboden.
Weet je nog niet goed wat je kan verwachten? Dan vind je hier een voorbeeldpakket dat je een idee geeft van
hoe je jouw teambuilding kan invullen.

Wat met corona?
Alles is volledig coronaveilig! Zo veel
mogelijk activiteiten vinden bijvoorbeeld plaats in open lucht. Is de activiteit binnen, dan worden de ruimtes
regelmatig gereinigd met lange pauzes
tussen verschillende sessies. Ook
wordt er per persoon twee vierkante
meter extra gerekend, om de afstand te
garanderen. Altijd en overal is er de mogelijkheid om je handen te wassen, met
zeep of handgel, en je moet een mondmasker dragen waar dat aanbevolen
of verplicht is. Zo houden we het veilig
voor iedereen!

Alle prijzen zijn berekend aan de minimum aantallen en omvatten telkens de Zomerzoektocht gevolgd door of voorafgegaan aan de betreffende activiteit. Alle prijzen zijn inclusief creatie, project
opvolging en planning en exclusief eventuele begeleiding ter plaatse en btw. Begeleiding ter plaatse
kan volgens activiteit aanbevolen worden.

Lekker

Lunchen

Lunchbox (koud)
Deze box is gemaakt met Belgische producten.
Formule 1
1 bagel (zalm, yoghurt & salade), verfrissende sapje, quinoakoek
13,60 euro pp excl. btw
Formule 2
2 bagels (zalm, yoghurt & salade + pesto rosso, Gandaham, tomaat & spinazie), 2 cuberdons,
homemade lemonade
20,10 euro pp excl. btw
Formule 3
Miso dumplings met Gickory sausje, Japanse noedelsalade met gebakken kip en knapperige
groentjes, citrussalade met perzikbloesems en gebrande granola, homemade lemonade
21,30 euro pp excl. btw

Lunch met foodbike (warm)
Voor minimum 35 personen krijg je van Foodbike Monsieur Boudin 3 heerlijke varianten op een rustiek broodje (met witte pens), mét frisse bulgursalade in een ecologische verpakking.
Prijs broodje: 13,50 euro pp excl. btw
Prijs drank: 3 euro pp excl. btw
Personeel + huur foodbike + transport: 468 euro excl. btw

Lunch op maat
Vind je de lunchpakketjes maar niets en kies je liever zelf uit een menukaart?
Geen probleem! Wij reserveren het restaurant naar jouw keuze.
Vraag ernaar bij je offerte.
Niet gevonden wat je zoekt? Vraag gerust naar andere catering mogelijkheden en/of restaurant
formules

