
Beste organisator,  

Wel eens een brandje geblusd? Ik bedoel natuurlijk in 't echt? Dat is heel erg stoer, maar daarnaast 
ook heel leerzaam. Een BrandweerSurvival is een unieke combinatie van fun, actie, educatie en 
teambuilding. Samenwerking is essentieel, anders lukt het je niet om een brand te blussen! 

         Wat gaan we doen ..? (tijden in overleg)

         Kosten 
Onze prijzen liggen tussen de 60 en 120 euro per persoon. De definitieve kosten zijn afhankelijk van 
veel verschillende factoren, zoals: het aantal deelnemers, de gekozen dag, het seizoen waarin u 
wilt en het gekozen programma. 

          Info
Voor de definitieve prijs of andere vragen, bel ons. 
(voor telefoonnummer zie voetnoot www.brandweersurvival.nl)

Met vlammende groeten, 
Brandweerman Cees

18.00 uur  borrel uurtje gevolgd door een overheerlijk diner (in overleg, diverse mogelijkheden) 

13.30 uur ontvangst in de kazerne

       14:00 Vlam in de pan
De frituurpan staat in de fik! 
Nog steeds de nummer 1 
oorzaak van woning
branden. Wij leren u wat 
wel te doen! Maar ook 
demonstreren we wat juist demonstreren we wat juist 
niet te doen.

       15:30 Spuitvoetbal
Ik voel nattigheid... Spuiten 
tegen de bal. Af en toe 
schiet je uit en ineens zijn je 
collega's nat... Dit is 
hilariteit, dit is lachen!

      17:00 Alarm: uitrukken! 
Snel pakken aan, 
brandweerauto in en met 
loeiende sirenes erop af. 
Samen als team slangen 
uitrollen en blussen die uitrollen en blussen die 
brand!

      16:00  Middeleeuws  
Twee emmertjes water 
halen. Terug in de tijd, met 
veel sportiviteit gaan we 
pompen en blussen. 
Competitie maar ook Competitie maar ook 
samen bezig zijn.

       15:00 Poederblussen
De rode blusser op de 
gang. We geven een korte 
uitleg en daarna mag je 
zelf aan de slag en een 
beginnend brandje 
blussen.blussen.

   14:30 Waterrace
Creativiteit noodzakelijk. 
Een leuk teambuildingspel, 
samen iets bedenken, 
vervolgens bouwen en tot vervolgens bouwen en tot 
slot de wedstrijd. Knoeien 
toegestaan...


