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VERRAS JE PERSONEEL
MET EEN KERSTFEEST 

   BELEVENIS! 

http://pfevents.nl


Verras het personeel 
met een kerstfeest belevenis! 

De Winterfabriek, 
een winterse beleving in de 
Performance Factory.
Deze winter in de Performance Factory, hét bedrijfsfeest 

voor klein-, midden- & groot-MKB. Van 15 t/m 18 december 

tovert de Performance Factory om tot een waar winterfabriek, 

laat je medewerkers hun eigen kerstgeschenk uitzoeken, 

doe te gekke (teambuilding)activiteiten bij één van de bedrijven 

op het fabrieksterrein, drink glühwein op de kerstmarkt en 

geniet van de wereldkeukens van de Twentsche Foodhal.

De Winterfabriek, De Winterfabriek, 



KERSTMARKT

Lokale marktkramen

Voor ieder wat wils

eenvoudig te combineren 
met een workshop

neem contact op

Koop als bedrijf bonnen in voor je personeel en struin over de 

kerstmarkt met 25 marktkramen in de Performance Factory!

De markt is zo samengesteld dat er voor ieder wat wils is, 

wel werken wij met zoveel mogelijk lokale ondernemers. 

De keuze is enorm, van eten & drinken tot huis & tuin, 

van hobby & lezen tot muziek & games.

Kies uit bonnen van € 2,50 of € 5,00 per stuk.

mailto:kerstmarkt%40performancefactory.nl?subject=Contact%20over%20De%20Winterfabriek


VERRAS HET PERSONEEL 
MET EEN KERSTFEEST BELEVENIS!
Een ochtend, middag, avond of zelfs een hele dag als cadeau voor je personeel. 

Alle pakketten kunnen op maat worden afgesteld zodat het aansluit bij jouw 

bedrijf. Begin de dag bijvoorbeeld met het struinen langs de kerstmarkt en laat 

het personeel hun eigen (kerst)geschenk uitzoeken door middel van bonnen, 

de gekozen geschenken kunnen direct worden meegenomen. Aansluitend doe 

je een leuke activiteit bij één van de ondernemers in de Performance Factory. 

Voor klein, middel & groot MKB hebben wij diverse pakketten samengesteld.

Zo stel je hét uitje samen wat voor jouw team én elke portemonnee het beste 

past. Uiteraard denken we graag mee en zijn de pakketten een richtlijn. 

Vernieuwend, persoonlijk, op maat te maken én helemaal corona-proof!

neem contact op
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VERRAS JE PERSONEEL
MET EEN KERSTFEEST 

   BELEVENIS! 



IK WIL DIT PAKKET

MUZIEKPAKKET
BIJ POPsCOOL

Popquiz
Deze muziekquiz is leuk voor iedereen en kan door 
iedereen gewonnen worden. In 4 rondes van 10 vragen 
wordt de kennis gepeild van de deelnemers. Het gaat 
hierbij om muziekkennis van artiesten en bands van 
vroeger tot aan het heden. Aan het eind rolt er een 
winnaar uit die een geweldige prijs kan winnen.
Vergeet niet je mobiel mee te nemen want de antwoorden 
kunnen via je mobiel gegeven worden. 

Tijdsduur: +/- 1 uur | Minimaal 10 personen

Trommelworkshop
De deelnemer wordt meegenomen in een muzikale 
tijdreis 'alles is ritme'. Op potten, emmers en pannen 
worden er gezamenlijk verschillende ritme geoefend.
Alle losse patronen vormen samen een mooi geheel. 
Frustraties kunnen heerlijk worden gebotvierd op de 
spullen, zolang er maar niets stuk wordt gemaakt.

Tijdsduur: +/- 1 uur | Minimaal 10 personen.

Kosten vanaf € 10,- per persoon.

mailto:kerstmarkt%40performancefactory.nl?subject=Winterfabriek%20-%20Muziekpakket%20aanvraag


IK WIL DIT PAKKET

BORRELPAKKET
BIJ DE TWENTSCHE FOODHAL

Wijnproeverij | "Easy Wine Tasting"
We houden het easy going, dus geen ingewikkelde 
verhalen over bodemsoorten of vinificatiemethodes. 
Wijn en gezelligheid, dat is waar het bij de Easy Wine 
Tasting om draait.

Minimaal 10 personen.

Wijnproeverij | "Wine Lovers Tasting" 
MET SPIJS
Worden jullie ook zo enorm blij van goede wijn? Wil je 
graag iets meer leren over hoe wijn nou eigenlijk 
gemaakt wordt, hoe je de juiste fles kunt uitkiezen en 
hoe je bijvoorbeeld een goede wijn/spijs combi kan 
maken? Bij deze proeverij worden 3 mooie gerechten 
geserveerd, passend bij de te proeven wijnen.  

Minimaal 10 personen.

BIERCOLLEGE DOOR GULPENER
Altijd al willen weten waarom we ooit bier zijn gaan 
drinken? Hoe het brouwproces werkt en waarom 
speciaalbier soms ruikt naar banaan? Kom dan naar het 
Gulpener Biercollege! Leer alles over bier en proef 
tijdens dit interactieve college vier smaakvolle bieren. 
Met het Gulpener Biercollege bieden wij je een totaalbe-
leving aan, zoals alleen de Vrije Brouwer dat kan doen. 
Tijdens dit interactieve college draait alles om proeven, 
testen, leren, weten en beleven.

Minimaal 10 personen.

BIERPROEVERIJ + SPIJS DOOR GULPENER
In aanvulling op het basis biercollege wordt in dit college 
dieper ingegaan op het combineren van de juiste bieren 
bij welke gerechten cq smaken. Je krijgt 3 gerechten 
passend bij te proeven bieren.

Minimaal 10 personen.

Kosten vanaf € 20,- per persoon.

Wijnproeverij | "Easy Wine Tasting"

mailto:kerstmarkt%40performancefactory.nl?subject=Winterfabriek%20-%20Borrelpakket%20aanvraag


IK WIL DIT PAKKET

THEATERPAKKET
BIJ DE THEATERMAKERIJ

Workshops Theater voor je Team
‘Bekijk elkaar eens van een andere kant’
In een ontspannen veilige setting gaan we aan de slag met theatrale werkvormen.
Je ontmoet elkaar eens op een andere manier, op de spelvloer. 
We werken vanuit slapstick en theatersport oefeningen. Veel beweging en plezier gegarandeerd.
Deelnemers zijn na afloop vooral verrast door ieders inbreng en kwaliteiten.

Uitspraken van deelnemers:
‘Ik heb in tijden niet zo gelachen’
‘Ik wist niet dat ik me zo snel veilig zou voelen op de spelvloer’
‘Ik heb mijn collega’s beter leren kennen’
‘We gaan dit vaker doen’

Workshops duren 1,5 uur

Kosten vanaf € 15,- per persoon.

Teambuilding
Plezier

Positiviteit
In beweging zijn

Workshops Theater voor je Team

mailto:kerstmarkt%40performancefactory.nl?subject=Winterfabriek%20-%20Theaterpakket%20aanvraag


PADEL
Padel is de snelstgroeiende sport in 
de wereld en ook sterk in opkomst in 
Nederland. Het is een soort kruising 
van squash en tennis. Het is tennis 
met squash-regels waarbij je padelt 
in een kooi waar je de wand bij kan 
gebruiken. Padel wordt 1 tegen 1 of 
2 tegen 2 gespeeld. 

SPEEDSOCCER
Speedsoccer wordt gespeeld in een 
overdekte ruimte op een 
kunstgrasveld en staat bekend als 
een sport met hoge intensiteit. De 
bal blijft continu in het spel door de 
gesloten boarding van één meter 
hoog en een netconstructie aan de 
boven- en zijkant. Het is de leukste 
locatie om je conditie op peil te 
houden! Speedsoccer wordt 4 tegen 
4 gespeeld. 

BOULDEREN
Boulderen is de perfecte mix tussen 
een sportieve uitdaging en een 
gezellig uitje. Bedwing klimwanden 
tot 4 meter hoog. 
Puzzel samen totdat je de juiste 
bewegingsvolgorde hebt gevonden. 
Met "boulders" in elk niveau dus 
geschikt voor iedereen. jong, oud, 
sportief en onsportief. Gebruik 
lenigheid, behendigheid, kracht en 
een tikkeltje lef en binnen 5 
minuten sta je bovenaan je eerste 
"boulder". Durf jij het aan?  

IK WIL DIT PAKKET

SPORTPAKKET
BIJ CUBE

Kosten vanaf € 15,- per persoon

PADEL

mailto:kerstmarkt%40performancefactory.nl?subject=Winterfabriek%20-%20Sportpakket%20aanvraag


ROOMESCAPE
Jij en je team gaan de kamer binnen. BAM!! Achter je valt de deur in het slot. 
Op de muur hangt een klok, die begint af te tellen… Van zestig minuten naar nul.. Laten we een spelletje spelen! 
De opdracht is simpel: binnen een uur uit de kamer ontsnappen. Gebruik je kennis, je oplossend vermogen, 
je verstand en je team om alle aanwijzingen te verzamelen en op tijd uit de kamer te ontsnappen.
Dit fysieke ontsnappingsspel pakt je bij je lurven en laat je niet meer los! Gelukkig ben je niet alleen.. 
Jij en je teamleden moeten jullie kennis delen om verder te komen met de aanwijzingen, en vooral: kalm blijven!

Perfect geschikt als activiteit voor teambuilding. Te spelen met 2 tot maximaal 6 spelers per kamer. 
De twee kamers kunnen tegelijkertijd worden ingezet om grotere groepen aan te kunnen, 
of na elkaar om langer door te kunnen spelen. Je krijgt er namelijk geen genoeg van.

IK WIL DIT PAKKET

SPELPAKKET
BIJ ROOMESCAPE ENSCHEDE

Kosten vanaf € 17,50 per persoon.

ROOMESCAPE

mailto:kerstmarkt%40performancefactory.nl?subject=Winterfabriek%20-%20Spelpakket%20aanvraag


FOTO / FILM
WORKSHOP

bij New Imaging

FILMPAKKET

DIGITALE KERSTKAART 
MAKEN VAN LEGO!
Bij Het Bouwlab maak je een bewegende digitale 
kerstkaart met Lego! De kaart kan naar collega’s, 
klanten, familie en vrienden gestuurd worden! 
De activiteit duurt ongeveer 2 uur en is inclusief 
koffie/thee en wat lekkers. Bouwen bij Het Bouwlab 
kan met max. 12 personen tegelijk, meer personen 
is mogelijk op aanvraag!

Kosten € 250,- voor max. 12 personen

BOUWPAKKET

BOUWPAPAPBOUW

FILMPAPAP KKETKET

1518
t/m
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IK WIL DIT PAKKET
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Sfeer, muziek & activiteiten!

15 t/m 18 december al in de agenda staan?

Vraag nu vrijblijvend
een offerte aan

Naast de kerstmarkt zijn er genoeg activiteiten te beleven. 

Van een sneeuwballen vangen tot theater acts, 

van een schaatsbaan tot een photobooth!

Op deze manier beleeft jouw personeel een te gek personeelsfeest.

Vraag nu vrijblijvendVraag nu vrijblijvendVraag nu vrijblijvend
een offerte aan

15 t/m 18 december al in de agenda staan?15 t/m 18 december al in de agenda staan?15 t/m 18 december al in de agenda staan?

Vraag nu vrijblijvendVraag nu vrijblijvendVraag nu vrijblijvend

neem contact op
Performance Factory | Hoge Bothofstraat 39-49, 7511 ZA Enschede | www.pfevents.nl
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