
B R O C H U R E  B U I T E N A C T I V I T E I T E N
A L L E  A C T I V I T E I T E N  V O O R  J O N G  &  O U D  O P  E E N  R I J T J E



Kies uit ons brede aanbod van buitenactiviteiten die bij 
jouw familie, vriendengroep of collega’s past. Of je nou gaat 
voor actief, avontuurlijk of gezelligheid, er is voor ieder wat 
wils! Kun je geen keuze maken? Neem dan even contact 
met ons op. Wij helpen je graag met het samenstellen van 
jouw programma.

Succes verzekerd!

- Alle informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
- Gepubliceerde tarieven gelden van 1 januari – 31 december 2020.
- De prijs per persoon (bij groepen groter dan 15 personen) is inclusief de groepskorting. 
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Het steeds populairder wordende 
Archery Tag (of Archery Attack) is 
een combinatie tussen paintball en 
trefbal, maar dan met pijl en boog. 
Tijdens dit spel strijden 2 teams tegen 
elkaar. De bedoeling is om met pijlen 
de tegenstanders af te schieten en 
uiteindelijk in het andere kamp de 5 
targets uit het bord te schieten. Iedere 
speler krijgt tijdens Archery Tag slechts 
één pijl. Hierdoor word je gedwongen 
om je over het speelveld te bewegen. 
Verder zijn er verschillende obstakels 
waarachter je dekking kunt zoeken. Wie 
daag jij uit? 

Archery Tag
Speel de ultieme battle!

De bungy run activiteit is geschikt voor 
iedereen die van outdoor spellen en 
slimmigheidjes houdt. Met als handicap 
een groot elastiek waaraan je vast zit, 
kost het extra kracht om deze activiteit 
te spelen. Deze sportieve activiteit 
is leuk als groepsuitje met het team, 
bedrijfsuitje of als familie-uitje. Je speelt 
tegen een ander team en de bedoeling 
is om een rij van vier dezelfde frisbees 
te krijgen. Welk team dit als eerste lukt, 
heeft gewonnen. 

Bungy run/4 op een rij   
Tactisch nadenken is een vereiste.

Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: 1 uur

Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als  in combinatie met andere activiteiten bin-
nen een Teamchallenge. 

Voordat je de Crazy funtour start, wordt 
je ontvangen met koffie en cake in onze 
prachtige ontvangstruimte met uitzicht op 
onze koeien. Daarna start de wandeling. 
Elk team krijgt 10 opdrachten die de 
fantasie en het cryptische denkvermogen 
prikkelen. Ieder team krijgt ook een digitale 
camera waarmee bewezen moet worden 
dat de opdrachten daadwerkelijk door het 
gehele team vervuld zijn. Uiteraard staat 
deze tocht in het teken van gezelligheid en 
teamgeest. De foto’s blijven in je bezit als 
herinnering aan een spannende en zeker 
amusante ochtend of middag. Inclusief 2 
consumpties onderweg. 

Crazy funtour/Cryptische Tocht 
Je klikt het verschil!

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 18,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 17,05
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 15,16
Duur: Ca. 3,5 uur
Prijs p.p. kinderen 5 tot 14 jaar: € 10,50
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Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 19,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 17,95
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 15,96
Duur: Ca. 1,5 uur



Leef jezelf heerlijk uit met vrienden 
collega’s of familie tussen de hoge 
pollen gras en natuurlijk de koeien in de 
buitenlucht. Discgolf, simpelweg frisbee, 
is een leuke uitdaging voor alle leeftijden. 
Deze onbekende sport is leuk, gemakkelijk 
en iedereen kan het. Het discgolf is een 
speelse variant op het serieuze golfen. 
Een speler mag een parcours van 9 
melkbussen vullen met melk in de vorm 
van een frisbee. De melkbussen staan 
de weide over een lengte van 200 meter 
verdeeld. Terwijl je je concentreert op je 
worp, proef je de sfeer van het gezonde 
boerenbuitenleven. Kortom origineel, 
sportief en gezellig. 

Discgolf  
Lekker uitwaaien!

Prijs p.p.: € 7,50
Prijs p.p. 4 tot en met 12 jaar:  € 5,50
Groepen groter dan 20:-€ 1,00 korting p.p.
Duur: 1,5 uur

Tijdens deze activiteit krijg jij de kans 
om te laten zien dat je een échte 
Robinson bent. Wie van jullie heeft de 
beste  overlevingstechnieken? Jullie 
‘survival skills’ worden op verschillende 
onderdelen getest. Lukt het je om deze 
opdrachten te laten slagen, dan verdient 
je team punten. Expeditie Robinson is 
pas echt compleet met een spannende 
eilandraad. Deze ontbreekt dus zeker 
niet! Wie van jullie mag zich bekronen 
tot een echte Robinson? 

Expeditie Robinson  
Stel jezelf op proef!

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 22,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 20,65
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 18,36
Duur: Ca. 2,5 uur
Prijs p.p. kinderen 5 tot 14 jaar: € 12,95

Met een behoorlijke snelheid vliegen 
jullie over de baan om punten te scoren. 
Laat het kind in jezelf naar boven komen 
en laat zien hoe goed jij kan mikken op 
onze bijzondere dartbaan. Welke team 
is er als eerste van de 501 naar de 0? 
Net als bij darten strijden jullie dus met 
twee teams tegen elkaar waardoor het 
extra spannend wordt!  Onze Flying 
Darts baan is niet alleen geschikt voor 
kinderen, maar valt ook bij volwassenen 
zeer in de smaak.
 

Flying Darts 
Vliegend over de dartbaan!

Buitenactiviteiten Groepsuitje Limburg | pag. 5

Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: 1 uur

Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als  in combinatie met andere activiteiten bin-
nen een Teamchallenge. 



Je tegenstander ziet er angstaanjagend 
sterk uit in zijn stoere kippenvacht. 
Maar schijn bedriegt. Hij draagt een 
schuimrubberen pak, net als jij. Bij 
Groepsuitje Limburg gaan jullie als 
echte hanen , onder luid gekakel, de 
strijd met elkaar aan. Wie werkt bij 
het hanengevecht de tegenstander als 
eerste tegen de grond of van zijn stok 
(mat)? Bij hanengevechten gaat het niet 
alleen om snelheid, kracht en techniek, 
maar vooral om hilariteit en humor.  Een 
kleine tip: vergeet vooral je fototoestel 
niet!

Hanengevecht
Kuukelekuu!

Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: 1 uur
Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als in combinatie met andere activiteiten binnen 
een Teamchallenge.

Jeu de Boer is de ludieke boerenvariant  
van Jeu de Boules. De regels zijn 
vergelijkbaar, de materialen echter nét 
iets anders! Klompen mogen daarbij 
uiteraard niet ontbreken. Geniet in 
de frisse lucht van een spel dat voor 
iedereen toegankelijk is.

Jeu de boer   
Laat die ballen rollen!

Prijs p.p.: € 5,50
Duur: 1 uur

Stiekem altijd al eens een vriend, collega 
of je baas een optater willen geven? 
Grijp dan nu die kans! Skippy Punch 
biedt dé uitkomst. Neem plaats op de 
stang, even wachten op het startsignaal 
en… leef je uit! Geen zorgen, de landing 
zal zacht zijn. 

Kussengevecht / Skippy punch  
Hij kan zomaar vallen!
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Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: 1 uur
Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als in combinatie met andere activiteiten binnen 
een Teamchallenge.



Levend Monopoly
Kaap de Monopoly!
Arrrrrr! Kies met Kaap de Monopoly 
voor een ludieke ‘levende’ variant op het 
originele bordspel. Met leuke doe-, denk- 
en teamopdrachten verover je eilanden én 
goudstukken. Daag tegenstanders uit en vergroot 
je heerschappij! Tip: Voor hele grote groepen 
biedt levend monopoly de unieke gelegenheid 
om iedereen mee te laten spelen en strijden 
in hetzelfde spel. De teams worden verdeeld 
in avonturiers, actievelingen & strategen. De 
avonturiers en actievelingen strijden in een 
actief buitenprogramma zoals de teamchallenge 
of Expeditie Robinson om felbegeerde 
goudstukken. Deze goudstukken kunnen door 
de strategen tactisch worden ingezet bij het 
veroveren van eilanden bij het Kaap de Monopoly 
spel. Zo speelt iedereen op zijn of haar eigen 
manier mee aan een gemeenschappelijk doel: 
namelijk de winst! 
 

Absoluut dikke pret voor spelers en niet 
te vergeten....voor de supporters!

Samenwerking is een vereiste; de 
bewegingsvrijheid is namelijk beperkt. 
Communiceer, speel samen en 
maak zo veel mogelijk doelpunten. 
Makkelijker gezegd dan gedaan; de 
tegenpartij probeert je namelijk flink te 
dwarsbomen. 

Lockdown zonder grenzen
Gezocht: bendeleden voor de roof van 
de eeuw!

Prijs p.p. 10 - 14 personen: € 22,95   
Prijs p.p. 15 - 29  personen: € 20,65   
Prijs p.p. 30  of meer personen: € 18,36
Duur: 2 - 3 uur

Levend tafelvoetbal
Ook als je niet van voetbal houdt.

Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: 1 uur
Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als in combinatie met andere activiteiten binnen 
een Teamchallenge.

Tijdens Lockdown Zonder Grenzen ga je 
de uitdaging aan tegen andere teams door 
middel van het ontrafelen van spannende 
raadsels en cryptische omschrijvingen in 
combinatie met de meest hilarische en 
sportieve spellen. Maar let op.. De tijd 
tikt. Weet jullie team, een geheime bende, 
steeds dichterbij hét pronkstuk van de eeuw  
‘Het Gouden Klompenpaar’ te komen? Deze 
wordt op de dag zelf tentoongesteld aan 
het publiek, iets wat zelden gedaan wordt. 
Dit unieke moment moeten jullie dan ook 
met beide handen aangrijpen zodat deze 
enorme schat van jullie wordt! Deze unieke 
combinatie van doe- en denkspellen, maakt 
Lockdown Zonder Grenzen voor iedereen 
geschikt.

Vanaf 15 personen: 
Prijs p.p. 15 - 29  personen: € 22,95   
Prijs p.p. 30  of meer personen: € 20,65
Duur: 3 uur



Speciaal voor de echte bourgondiërs onder 
ons bieden we een geheel ontspannen uitje 
aan, waarbij je niet alleen geniet van het 
prachtige natuurgebied ‘De Groote Peel’ en haar 
omstreken, maar ook van al het lekkers dat deze 
omgeving te bieden heeft!
Na ontvangst op onze locatie vertrek je, 
gewapend met een routeboekje, op de 
Kickbikestep naar de eerste stop. Om het geheel 
een duurzaam tintje te geven is de Kickbikestep 
(afgezien van eventueel eigen gepuf) geheel 
emissievrij.  Uiteraard zijn er onderweg de 
nodige stops waarbij je met een heerlijk hapje 
en drankje de gelegenheid krijgt de Peel te 
‘proeven’ en te beleven. Inclusief 4 hapjes & 4 
drankjes. 

Proef de Peel Safari
Think global, Experience local!

Prijs per persoon: € 34,95 p.p.
Duur: Ca. 3-4 uur
Met meer dan 10 personen is het programma 
inclusief een rondleiding bij ‘t Slakkenhuys. 
Bekijk ook onze andere steptochten!

Katapultshooting, oftewel pieper 
schieten is een hilarisch spel met als 
doel aardappelen – ook wel ‘piepers’ 
genoemd – zo ver mogelijk weg te 
schieten en als het even kan ook nog in 
de roos. Een leuk spel dat net even wat 
anders is dan normaal. Je zult er van 
versteld staan hoe ver je de aardappels 
geschoten krijgt. Zelfs de kleinere 
onder ons kunnen hier prima aan mee 
doen. Na een korte instructie en wat 
oefenschoten start de competitie. Word 
jij de koning van het pieperrijk?

Pieperschieten/Katapult Shooting 
Ben jij de koning van het pieperrijk?  

Prijs p.p. 6 of meer personen: € 6,95
Prijs p.p. kinderen 6 t/m 12 jaar: € 5,95
Duur: Ca. 1 uur
Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als  in combinatie met andere activiteiten bin-
nen een Teamchallenge. 

Maak een heerlijk tochtje door de peel 
en ontdek de mooie plekjes van de regio. 
Na een kort ontvangst met koffie/thee 
& cake starten jullie aan de tocht. Aan 
de hand van een kaart tour je door de 
rustige omgeving van bossen, akkers 
en weilanden. Uiteraard kun je op ieder 
moment stoppen op en genieten van 
een welverdiende pauze op een van de 
vele terrasjes.

Solextocht
Snorren met de solex!  

Prijs p.p. 8 of meer personen: € 36,50
Duur: Ca. 2 uur
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Nooit geweten dat je collega of grote zus 
zo fanatiek kon vegen! De watercurling 
haalt het beste in de mens naar boven. 
Met verschillende rollen als werper, 
veger of teamcaptain kan iedereen zijn 
of haar talenten laten zien. Maar vergeet 
niet; samenwerking is een ver-eiste voor 
de winst!

Water curling
Veeg maar raak!

Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: Ca. 1 uur

Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als  in combinatie met andere activiteiten bin-
nen een Teamchallenge. 

Ga de strijd om medailles aan met je familie, 
vrienden of collega’s. Welk land staat 
uiteindelijk bovenin de medaillespiegel? 
In verschillende ludieke buitenactiviteiten 
worden de gouden medailles verdeelt!  
Uiteraard staat samenwerking daarbij hoog 
in het vaandel. Meedoen is belangrijker 
dan winnen! Leuk voor jóng én oud. 

Olympische Spelen
Zomer- en winterspelen in één 
activiteit!

Een balletje trappen was nog nooit zo 
grappig. Want waar is die bal ineens 
naartoe? En waarom loopt je collega of 
grote broer ineens met van die kleine 
pasjes? Rok-voetbal vereist een goede 
samenwerking, en werkt natuurlijk op 
de lachspieren!

Rokvoetbal
Lekker een balletje trappen!

Prijs p.p.: € 6,95
Maximale prijs per groep: € 75,00
Duur: Ca. 1 uur

Deze activiteit kan zowel los gespeeld worden 
als  in combinatie met andere activiteiten bin-
nen een Teamchallenge. 

Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 20,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 18,85
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 16,76
Duur: Ca. 2,5 uur



Niet denken, maar doen tijdens 
hilarische sportieve activiteiten die je 
met je groep tot een goed einde moet 
brengen. Deze activiteit leent zich goed 
voor bedrijfsuitjes, teambuildingsuitjes 
of voor groepen die het leuk vinden 
om een strijd met elkaar aan te gaan. 
De activiteiten zijn voor iedereen goed 
te doen; je hoeft niet per sé sportief te 
zijn. Na een korte en duidelijke uitleg 
gaan jullie onderling de strijd aan. 

Dit wordt gegarandeerd een onver-
getelijke dag met voor ieder wat wils.

Teamchallenge  (4- of 6 kamp)  
Samen sportief Je kunt zelf een keuze maken uit deze 8 onderdelen:

Bungy run (4 op een rij)

Boerenfrisbee

Hanengevecht

RokvoetbalWatercurling
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Teamchallenge 4 activiteiten
Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 20,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 17,95
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 15,96
Duur: Ca. 2 uur

Teamchallenge XL 6 activiteiten
Prijs p.p. 8 - 14 personen: € 22,95
Prijs p.p. 15 - 29 personen: € 20,65
Prijs p.p. 30 of meer personen: € 18,36
Duur: Ca. 3 uur

Levend tafelvoetbal Pieperschieten Kussengevecht

Flying darts Jeu de Boer




