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2 tot 200 personen

+/- 2 uur (afhankelijk van het traject)

tot 100 personen 
teams per 8 personen

3 uur

ONS AANBOD AAN TEAMBUILDINGS

1.AFVAART KLEINE NETE
vanaf €9 p.p.*
Een ontspannende kano -of
kajaktocht is de manier bij uitstek
om kennis te maken met het
ongerept natuurschoon van de
vallei van de Kleine Nete.
Ontdek het prachtige landschap:
malse weiden met koeien die je
nonchalant begapen als je passeert,
wisselen af met velden en bossen.
Wij bieden vertrek aan in Retie,
Kasterlee, Lichtaart of Herentals.

2. KARTONNEN BOOTRACE
vanaf €62 p.p.*
Een toffe competitie met zelf ontworpen boten. Niemand gelooft erin, daarom is
het des te toffer om te zien dat het uiteindelijk eindigt in een mooie spannende
race. Op eentje na die omgaat en dan is het lachen geblazen. Elk team beschikt
over een eigen plaats waar men kan ontwerpen en bouwen. De teams krijgen elk
een pakket met basismateriaal. Terwijl de teams aan het bouwen zijn zullen zij
regelmatig twee teamleden moeten aanduiden die opdrachten gaan uitvoeren
om extra materialen te verdienen. De beste teams van de battles worden telkens
beloond. Extra hulpmaterialen kan men verdienen zoals karton, plakband,
houten stokken, scharen, verf, plastiek, ballonnen, roeispanen, emmers, een
bouwplan van ‘de ideale’ boot, ... . En dan komt de finale. Kies 2 dappere
teamleden die jouw boot gaan testen. Je kan nog even wat kleinigheden
bijsturen and then the race is on!

Voorzie sportieve
kledij en schoenen,
alsook reserve kledij

Voorzie sportieve kledij
en schoenen, reserve
kledij en insectenspray



ONS AANBOD AAN TEAMBUILDINGS

tot 180 personen 
teams per 6 personen

2 of 3 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

3. DE CODEX
vanaf €49 p.p.*
Een spannende game in het genre van
de Escape Rooms. Puzzels, cryptische
hints, schilderijen, kluizen, enz … . CodeX
is uiterst geschikt voor grote groepen.
In teams van 6 personen ga je aan de
slag om de code zo snel mogelijk te
vinden. Als afsluiter van een kick-off,
tijdens een receptie, als een ‘samen’-
moment tussen een meeting en het
diner,… . Het kan allemaal perfect
georganiseerd worden. Spannende
achtergrondmuziek zet je meteen in de
juiste sfeer. Game on! Welke teams
vinden de CodeX?

4. THE FLINSTONE CAR
vanaf €64,00*
Het team krijgt als opdracht om ‘De
Mobiel’ te bouwen en te zorgen dat hij
perfect rijklaar is. De Mobiel is een
wagen uit het tijdperk van Fred & Wilma
maar er zitten enkele vernuftige
systemen in verwerkt. De wagen bestaat
uit ongeveer 100 onderdelen. Alles
bestaat uit hout en enkele rubberen
banden. Geen touw, moer of bout komt
eraan te pas! En nee, u hoeft hier echt
geen techneut voor te zijn. Het gaat
vooral om het plezier en het teamwork.
Er is een handleiding, enkel … die krijgt u
niet zo maar. Opdrachten moeten
volbracht worden om dit draaiboek
terug samen te stellen.

van 6 tot 20 personen 
(1 of 2 wagens)

2 of 3 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten



ONS AANBOD AAN TEAMBUILDINGS

van 8 tot 150 personen 
teams per 8 personen

2 of 3 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

tot 100 personen 
teams per 6 personen

1,5 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

5. DE MYSTERIEUZE KOFFER
vanaf €46 p.p.*
De 'mysterieuze koffer' is een sterk teambuildingconcept met een hoge
funwaarde dat zijn strepen al meer dan genoeg verdiend heeft. Bijna 7.500
teams waagden hun kans, 66% slaagde in de opzet. Dit wil zeggen dat het
werkelijk een uitdaging is, maar wel haalbaar! Het is een koffer waarin een
raadsel is verwerkt. De teams krijgen allerlei opdrachten waarmee ze tips
kunnen verdienen om het enigma te ontcijferen. Hoe meer tips je hebt, hoe
groter de kans op slagen. De koffer geeft zijn inhoud prijs, enkel en alleen als
een team erin slaagt de 6 gouden ducaten in de juiste gaten te plaatsen. Je
hebt wel maar één kans! 

6. SPEEDGAMES
vanaf €44 p.p.*
Kort, krachtig en ambiance:
ideaal om de sfeer er in te
brengen. De deelnemers
worden geplaatst in kleine
groepjes die elk op zich
plezante ‘team’-spellen zullen
afleggen. Het gaat om team
games die elk een 15-tal
minuten in beslag nemen en die
u ongetwijfeld nog nooit gedaan
heeft.



ONS AANBOD AAN TEAMBUILDINGS

tot 600 personen 
teams per 6 personen

3 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

tot 600 personen 
teams per 6 personen

2,5 of 3 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

7. SPEL ZONDER GRENZEN
vanaf €46 p.p.*
Voor ons Spel Zonder Grenzen gebruiken
we geen estafette spellen maar
opdrachten waar teams moeten
samenwerken, een eigen strategie
kunnen ontwikkelen en creatief zijn.
Iedereen is dus continu bezig. Belangrijk
is dat iedereen kan deelnemen. Het
samen bedenken en uitvoeren van de
opdracht is belangrijker dan de fysieke
kracht. Bij elke opdracht zijn steeds
verschillende teams parallel aan de slag.
Dit zorgt voor de nodige dosis
competitie. Een Spel Zonder Grenzen
zonder joker bestaat niet. Elk team heeft
een joker en kan deze 1 keer inzetten en
alzo een dubbele score behalen.

8. STRIJD OM HET SLIMSTE TEAM
vanaf €38 p.p.*
De groep wordt verdeeld in teams die de strijd met elkaar aangaan. Niet sportief,
maar opdrachten van allerlei aard. Leeftijd speelt geen rol. Jong en oud kunnen hier
allemaal veel plezier aan beleven. De winnaar zal dat team zijn dat de meeste
kwaliteiten in huis heeft en deze uiteraard dan ook maximaal heeft ingezet.
In een eerste gedeelte starten we met een zoektocht op en rond het domein van de
Ark. Alle teams vertrekken tegelijkertijd. Gewapend met een plan zoekt men de posten
en probeert men onderweg van de ene post naar de andere post zo veel mogelijk
vragen op te lossen. Na 1 uur moeten de formulieren worden ingeleverd en wordt een
eerste tussenstand opgemaakt. In een tweede gedeelte krijgen de teams andere
opdrachten. Meer in stijl van spel zonder grenzen en dit van allerlei aard.
Bij elke opdracht zijn steeds verschillende teams parallel aan de slag. Dit zorgt voor
de nodige dosis competitie. 



ONS AANBOD AAN TEAMBUILDINGS

3 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

teams per 8 personen
Bij een oneven aantal wordt er een
gewone fiets voorzien en wordt er
regelmatig afgewisseld

9. TANDEMZOEKTOCHT
vanaf €46 p.p.*
Met uw team of vrienden op
schattenjacht per tandem. De Ark van
Noë ontwikkelde een eigen ‘’treasure
hunt’. De tandem zoektocht is voor
iedereen toegankelijk. De groene
omgeving van de Ark van Noë is zeer
fietsvriendelijk. Het is geen standaard
route die je moet volgen. Het begint
met een vliegende start. Dit wil zeggen:
de teams starten allemaal tegelijkertijd
met een teamopdracht. Als je klaar
bent mag je vertrekken met je tandem.
Je gaat op zoek naar allerlei posten,
gelegen binnen een straal van 3 km
rond de Ark van Noë. Je bepaalt zelf je
route. Per post die je vindt, krijg je bij
aankomst een tip van de plaats waar
de schat verstopt is. Per 2 teams
strijden we om een schat. Zo blijft het
spannend voor alle teams.

10. SIXTY SECONDS
vanaf €44 p.p.*
Kleine teams van 4 tot 6 personen gaan de strijd
aan met elkaar. Er is een presentator, TV-
schermen en veel muziek. Kortom alles wat
nodig is voor een programma vol ambiance.
Wij presenteren op beeldschermen opdrachten.
De teams krijgen oefentijd aan hun eigen tafel
en beslissen wie van het team de opdracht gaat
uitvoeren aan de wedstrijdtafel centraal in de
ruimte en zichtbaar voor de hele groep. Elk spel
duurt 60 seconden. Verschillende teams voeren
tegelijkertijd uit. Iedereen kijkt mee en er wordt
uiteraard veel gesupporterd. De visuele
countdown op de beeldschermen telt af en
zorgt voor wat gezonde spanning bij de
deelnemers. Na elke opdracht worden de teams
uitbetaald met jetons volgens de prestatie.

tot 200 personen
teams per 4 à 6 personen

1,5 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten



ONS AANBOD AAN TEAMBUILDINGS

2,5 - 3 uur

Voorzie comfortabele kledij en
schoenen voor buiten

Min 10 en max 25 personen

11. WIJNTASTING EERSSELHOF
vanaf €32 p.p.*
Vlak naast Ark van Noë ligt het nieuwe
wijndomein Eersselshof dat in 2016
opgestart werd door Ingrid & Romain
Rutten-Vanparrijs. In 2018 werden 11.300
ranken aangeplant op de wijngaard. Er
werd gekozen voor nieuwe en meer
schimmelresistente soorten en er
wordt gewerkt volgens biologische
principes. In 2020 was er een eerste
oogst en die leverde 3 verschillende
witte wijnen op die allen een zilveren
International PIWI Wine Award
behaalden tijdens een internationale
keuring in Duitsland. Ingrid & Romain
nemen jullie graag mee voor een
wandeling naar de wijngaard en de
wijnkelder en geven daarbij graag
uitleg over de aanplant, snoei, groei,
oogst en vinificatie. Uiteraard hoort het
proeven van 3 stille en 1 mousserende
wijn ook tot het programma. Een fles
stille wijn naar keuze is voor iedere
deelnemer inbegrepen in dit
programma.



ONS AANBOD AAN WORKSHOPS

tot 100 personen 

1,5 uur

A. PERCUSSIE - vanaf €28 p.p.*
Om u een onvergetelijke djembé-sessie te laten beleven, doen wij beroep op
een professioneel geschoolde instructrice. U krijgt eerst een initiatie op de
instrumenten. We maken gebruik van djembés aangevuld met
boomwhackers. Noem het “tuned percussion tubes” of anders gezegd “staven
met een eigen toon”. Meer nog, ze hebben elk een hippe kleur wat het
spektakel alleen maar kleurrijker maakt. Daarna gaat u aan de slag in kleine
groepjes om een eigen compositie te maken en een partituur te schrijven.
Voor het schrijven krijgt u een eenvoudige methode aangeleerd. U kan hier
creatief mee aan de slag. Op het einde komen alle groepjes bij elkaar. Een
dirigent wordt aangeduid en de creatie wordt met heel de groep samen
gespeeld. Verbazingwekkend en zeer teambindend!

B. SCHERMEN - vanaf €42 p.p.*
U heeft het wellicht al gezien op televisie. Op een lange mat staan 2 personen
in een wit pak en een masker. Als een speler met zijn steekwapen het lichaam
van de tegenstrever raakt, gaat er een lampje branden. Onder leiding van
een professionele instructeur maakt u kennis met deze sport. Het gaat vooral
om de techniek maar als u er echt voor wil gaan kan het zeer fysiek zijn. Elke
deelnemer bepaalt zijn eigen intensiteit. Wij voorzien de nodige
beschermingskledij (vest en masker) en schermdegens. Als schermdegens
gebruiken we floretten: zeer licht, zeer buigzaam en ideaal om deze sport te
leren. We beginnen met een initiatie basistechnieken. Eerst alleen, daarna
met partner. En we eindigen met een klein tornooi waarbij we elkaar gaan
beoordelen. Het is geschikt voor iedereen. Met fysiek geweld ga je zeker niet
scoren. Met een combinatie van behendigheid, alertheid en snelheid kom je
al een stuk verder.

tot 80 personen 

2 uur

Voorzie sportieve kledij en
schoenen voor buiten

Voorzie comfortabele kledij



ONS AANBOD AAN WORKSHOPS

6 tot 500 personen 

2 uur

C. SCHILDEREN - vanaf €30 p.p.*
Steeds meer bedrijven gebruiken een workshop schilderen als teambuilding.
U heeft een mooie activiteit én een mooi eindprodukt. Men kan er vele kanten
mee uit zoals het creëren van een eigen grafisch ontwerp of een door ons
ontworpen concept creatief laten afwerken door de deelnemers. Wij zorgen
steeds voor een aangepaste benadering zodat het een toegevoegde
waarde is voor uw bedrijf. Alle schilderdoeken worden samengebracht en het
grotere geheel wordt zichtbaar. Steeds een verrassende en spannende
apotheose.

D. COCKTAILS MAKEN - vanaf 
€35 p.p.*
Hou jij ook van een verfrissende
cocktail maar weet je zelf niet hoe er
aan te beginnen? Dan helpt onze
bartender je graag op weg! Met zijn
enthousiasme weet hij iedere leek te
boeien. Starten doen jullie met een
shotje om al een beetje in de sfeer te
komen. Daarna maken jullie samen
drie verschillende cocktails. Indien
gewenst kunnen er ook mocktails
voorzien worden. Wij zorgen
uiteraard voor alle ingrediënten en
materiaal.  Santé!

10 tot 60 personen

2 uur

Wij voorzien voor iedereen een
schilderschort

Geen bijzondere vereisten

*Alle tarieven in dit document zijn exclusief 21% BTW


