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Women Only: Waar vrouwen van houden

Womens Only: Waar vrouwen van houden
Beleef een spectaculaire middag met je vriendinnen, waarbij jullie vriendschap goed op de proef wordt gesteld. Lukt het jullie uit handen van
de Slager van Oldemarkt te blijven of uit de gevangenisbus te ontsnappen. De middag begint in de voormalige boerenhofstede met een
warme consumptie naar keuze. Welke uitdaging gaat u aan? Na afloop is er een heerlijke high tea of high wine.

De Slager van Oldemarkt
Wat een moedige beslissing, reserveren bij De Slager van Oldemarkt. De ‘hobbykamer’ van de slager, die vroeger zijn geliefde slagerij
verloor bij een brand. Ook zijn gezin kwam hierbij om het leven. Het dorp wees met de beschuldigende vinger naar de slager en het verhaal
ging al snel dat de slager zelf weleens schuld zou kunnen hebben aan dit drama. Sindsdien leeft hij een teruggetrokken bestaan in het tot
voorkort zo vreedzame dorpje.
Het schijnt dat hij alle roddels en beschuldigingen meer dan zat is. Niemand ziet of spreekt de slager nog. Heel af en toe wordt hij nog
gesignaleerd, in de buurt van het industrieterrein in Oldemarkt. Men zegt dat hij hier een ruimte heeft afgehuurd waar hij zo nu en dan te
vinden is. En jij bent van plan om te kijken wat hij hier uitvoert? Zorg in ieder geval dat je op tijd weer buiten bent, voordat je oog in oog komt
te staan met De Slager van Oldemarkt.
Kunnen jullie de zenuwen bedwingen en eerst nog rustig een kopje koffie of thee nuttigen?
Jullie eerste opdracht?
Jullie melden in Paasloo, waar jullie beginnen met een warme consumptie. Zorg dat jullie op tijd zijn, want het transport vertrekt na 15 minuten
naar De Slager van Oldemarkt! NA afloop wordt de high tea geserveerd.

Prison Break Paasloo Vrouwenvleugel
Wegens het overtreden van de maatschappelijke gedragsregels roepen wij u en uw vriendinnen op om uw gevangenisstraf uit te zitten.
U wordt verwacht in ’t Binnenhof te Paasloo. Na een korte intake met een warme consumptie zult u op het gevangenistransport worden gezet.
Het transport vertrekt 15 minuten na aanvang van de intake. U wordt vervoerd naar de Vrouwenvleugel en ontvangt daardoor een speciale
behandeling van de cipiers. In verband met de zware beveiliging vertrekt het transport volgens een strak tijdschema.
Onze penitentiaire inrichting ligt op een onstuimig en bosrijk terrein. Het dragen van goed schoeisel en de juiste kleding is daarom van groot
belang. Prison Break Paasloo is weersonafhankelijk: 50% van de tijd speelt zich in de bus af en voor in het bos zijn paraplu’s aanwezig.
Mochten er veelplegers (gedetineerden die voor de tweede keer opgepakt worden) onder uw medeplichtigen zijn, wilt u dit dan doorgeven bij
het uitvaaridgen van het arrestatiebevel. Zij worden dan op transport gezet van de zwaarbeveiligde afdeling van Prison Break Paasloo.
Bij terugkomst kunt u de ervaringen bespreken tijdens de high tea of high wine.

Dit groepsuitje in Overijssel is inclusief:
Een warme consumptie naar keuze
De Slager van oldemarkt of Prison Break Paasloo Vrouwenvleugel
Keuze High tea of High wine
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Prijs:
4 t/m 5 personen € 52,50 p.p. (alleen De slager van Oldemarkt)
vanaf 6 personen € 45,00 p.p.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2022.

Women Only: Waar vrouwen van houden

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

