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4 april 2019 – Onmiddellijke vrijgave
Recreatiepark De Boshoek in Voorthuizen opent met nieuw lasergame systeem
Producent lasergame apparatuur, LaserMaxx Lasergames, viert opening 54e locatie in Nederland
De Bilt, 4 april 2019 – ‘Wist u dat de Veluwe de grootste attractiedichtheid heeft van heel Europa’ schrijft de
Boshoek in Voorthuizen op haar eigen website. Vandaag is de Veluwe één attractie rijker: lasergamen. De
Boshoek en het Nederlandse LaserMaxx Lasergames hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk
een nieuwe activiteit voor jong en oud op het terrein van De Boshoek te realiseren. Op het terrein is een
lasergame installatie gerealiseerd wat garant staat voor een actieve spelbeleving passend binnen alle
actieve recreatieve activiteiten die De Boshoek rijk is.
“De Boshoek is uiteraard bekend van haar unieke vakanties op de Veluwe, en wij zijn blij hier ons steentje
aan te mogen bijdragen. Vakantiegangers kunnen per vandaag vakanties nét dat beetje extra geven door
een spelletje lasergame,” zegt LaserMaxx oprichter en eigenaar Marcel Röhrs over de nieuwe opening.
“Voor ons geldt dat met deze opening wij alweer op 54 locaties in Nederland lasergame mogen aanbieden
aan spelers. Een fantastisch aantal, en wij kijken uit naar wat de toekomst ons mag brengen.”
Met de installatie gepland voor vandaag, worden vakantiegangers van harte uitgenodigd om een spelletje
lasergame te boeken bij de Boshoek via www.deboshoek.nl.
Populaire recreatieactiviteit
Lasergame is een populaire recreatieactiviteit voor groepen en partijen. Deelnemers ontvangen een
laservest en een lasergame. Het doel achter het spel is om zoveel mogelijk punten te halen door het raken
van tegenstanders en, uiteraard, het voorkomen om zelf geraakt te worden. In de lasergameruimte krijgt het
spel en de spelervaring een extra impuls door de artistieke UV schilderingen en allerhande licht-, geluid-, en
rookeffecten.
Over LaserMaxx Lasergames
Sinds de oprichting in 1995 is het Nederlandse LaserMaxx Lasergames uitgegroeid tot marktleider in
professionele lasergame uitrustingen. Mede dankzij features als calorie-tracking, geïntegreerde
memberships, een reality interface en nog vele andere innovaties, kan momenteel in 350+ locaties in meer
dan 50 landen met de lasergame producten van LaserMaxx worden gespeeld.
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