Activiteiten 2018
Onderstaand overzicht laat allerlei verschillende activiteiten zien die worden georganiseerd. De aangegeven prijzen zijn in
euro, per persoon. Uitgebreide omschrijvingen van de activiteiten kunt u vinden vanaf pagina 3.

Activiteiten met begeleiding

prijs p.p.

minimum
personen

tijdsduur

indoor

outdoor

leeftijd

Touwbaan Survival •

€ 16,50

10

1,5 uur

nee

ja

8+

Krat stapelen •

€ 13,50

10

1 uur

ja*

ja

6+

Wandklimmen •

€ 13,50

10

1 uur

nee

ja

6+

Giant swing •

€ 14,50

10

1 uur

nee

ja

12+

Oversteek met abseilen •

€ 25,00

10

1,5 uur

nee

ja

12+

Jacobsladder

€ 13,50

10

1 uur

nee

ja

8+

Free Fall •

€ 14,50

10

1 uur

nee

ja

12+

Hoogte arrangement 2 activiteiten •

€ 25,00

10

2 uur

nee

ja

12+

Hoogte arrangement 3 activiteiten •

€ 32,50

10

3 uur

nee

ja

12+

€ 32,50

10

1 uur

nee

ja

16+

Expeditie Jones •

€ 21,00

20

2,5 uur

nee

ja

8+

Moordtocht •

€ 21,00

20

2,5 uur

nee

ja

8+

Flintstone Challenge

€ 27,50

20

3 uur

nee

ja

16+

Adventure Experience

€ 58,00

30

4,25 uur

nee

ja

18+

Escape House •

€ 250,- per game, maximaal 20 personen, tijdsduur 1,25 uur.

16+

Indoor arrangement •

€ 29,50

20

2,45 uur

ja

nee

16+

Teamopdrachten •

€ 9,50

10

1 uur

ja*

ja

6+

Bumpervoetbal •

€ 11,95

10

1 uur

nee

ja

8+

Vlot bouwen (zwemdiploma vereist)

€ 12,50

10

1,5 uur

nee

ja

8+

Schietarrangement 2 onderdelen •

€ 12,50

10

1,5 uur

ja*

ja

12+

Schietarrangement 3 onderdelen •

€ 15,00

10

2 uur

nee

ja

12+

Highland games •

€ 14,50

15

2 uur

nee

ja

12+

Archery tag •

€ 15,50

10

1 uur

nee

ja

12+

Paintball met 50 balletjes •

€ 14,50

10

1 uur

nee

ja

18+

Paintball extra met 100 balletjes •

€ 19,50

10

1,5 uur

nee

ja

18+

Paintball extreme met 200 balletjes •

€ 26,50

10

1,5 uur

nee

ja

18+

Losse koker paintball 100 balletjes •

€ 10,00

1

-

nee

ja

18+

Hoogte

Gemotoriseerd
Powerturnracen •
Outdoor

Nieuw

• Activiteitenlocatie beschikt over verlichting.
* Standaard wordt de activiteit outdoor verzorgt maar bij zeer slecht weer én bij beschikbaarheid van een zaal kunnen wij ervoor kiezen om deze
activiteit indoor te verzorgen.
** Prijswijzigingen voorbehouden.

1

Activiteiten 2018
Activiteiten met uitleg
zonder begeleiding

prijs p.p.

minimum
personen

tijdsduur

indoor

outdoor

leeftijd

Discgolf

€ 5,00

10

1 uur

nee

ja

6+

Klompengolf

€ 5,00

10

1 uur

nee

ja

6+

Reuzenspelen •

€ 5,00

15

1 uur

ja*

ja

6+

Bamboe building •

€ 5,00

15

1 uur

ja

ja

6+

Outdoor midgetgolf (18 holes)

€ 2,50

-

1 uur

nee

ja

6+

GPS-tocht

€ 5,00

10

3 uur

nee

ja

8+

Workshop

prijs p.p.

minimum
personen

tijdsduur

indoor

outdoor

leeftijd

Cooking Adventure • **

€ 36,00

20

4 uur

ja

ja

10+

Outdoor

** Cooking Adventure: optioneel afkoop drank € 14,00 - optioneel: uurtje naborrelen € 8,-.

Diverse aanvullende faciliteiten

prijs

minimum
personen

Oud Hollandse spelen ***

€ 2,00 per persoon per uur

10

Midgetgolf (outdoor)

€ 2,50 p.p.

-

Jeu de boules (outdoor)

gratis

-

Air trampoline (outdoor)

gratis

-

Speeltuin (outdoor)

gratis

-

Luchtkussen

€ 125,00

-

Knapzak

€ 2,50 p.p.

-

*** Oud Hollandse spelen kunnen uitsluitend geboekt worden in combinatie met een lunch, buffet of BBQ .

Groepsvervoer

prijs per uur

maximum
personen

Huifwagen met tractor

€ 60,00

45

Amerikaanse schoolbus

€ 90,00

36

Zowel de huifwagen als de schoolbus zijn rolstoeltoegankelijk.

Slechtweerverzekering
Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten à € 7,95 p.p. Hiervoor blokkeren wij onze zaal ‘de Brink’. Op het moment dat
u vanwege het weer in de Brink een activiteit wilt gaan doen, vervallen de kosten van de geboekte activiteit. Vervolgens kiest
én betaalt u uit één van de volgende activiteiten: kratstapelen, teamopdrachten, schietarrangement, reuzenspelen
(afhankelijk van beschikbaarheid).
* Prijswijzigingen voorbehouden.
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Hoogte activiteiten
Touwbaan survival
Overwin uw angst en ontdek hoe behendig u bent op hoogte! Met deze activiteit wordt
u door onze instructeurs naar steeds grotere hoogte geleid en ontdekt u wat u allemaal
in uw mars heeft. Door verschillende touwparcoursen te bedwingen verlegt u geleidelijk
uw grenzen. Onderdelen: de 8 meter hoge Jacobsladder en de Tonnenbrug over het
water. De opbouw van de activiteit is zo samengesteld dat u steeds een stapje verder
zet.

Krat stapelen
Krat stapelen: een echte teamactiviteit op hoogte. Zowel de klimmer als de overige
deelnemers zijn van groot belang. Wie heeft de beste balans en lef om zo hoog mogelijk
op een stapel kratten te klimmen die elk moment om kan vallen? Hier is goed teamwork
een must! Als u een activiteit op hoogte zoekt waaraan bijna iedereen kan deelnemen
dan is krat stapelen de activiteit bij uitstek.

Wandklimmen
Bedwing de klimwanden van onze klimtorens! Probeer gezekerd aan een klimtouw zo
hoog mogelijk te klimmen (max. 10 meter) en ontdek dat het niet alleen om kracht gaat.
Wie komt er helemaal boven …? De mogelijkheid bestaat om te klimmen met een
automatisch zekerapparaat of vertrouwt u meer op de vaardigheden van de instructeur
om u te zekeren?

Giant Swing
Bent u op zoek naar kriebels in uw buik? Probeer dan onze Giant Swing en slinger
tussen onze torens heen en weer vanaf een hoogte van 10 meter. Stelt u eens voor wat
een enorme kick het geeft en hoe de adrenaline door uw lichaam stroomt. Middels een
trappenhuis begint u aan de klim naar boven waarna een instructeur u op grote hoogte
vertelt wat u te wachten staat. Vervolgens gaat u gezekerd op een plateau zitten dat
uitsteekt buiten de toren. En dan … dan moet u springen om vervolgens door de
schommel opgevangen te worden.

Oversteek met abseilen
Verleg uw grenzen op de grote hoogte tussen onze torens. Middels een trappenhuis
begint u aan de klim naar boven waarna instructeur zorgt dat u veilig aan de oversteek
kan beginnen. De oversteek bestaat uit twee kanten. De ene kant is de indianenbrug.
Stapje voor stapje gaat u over een dunne kabel van de ene klimtoren naar de andere.
Dit betekent dat u zich vasthoudt aan een touw boven uw hoofd en loopt op een touw
onder u. De andere kant bestaat uit drie delen: klimnet, vlooiensprong (podiumpjes op
een afstand van ongeveer 1,5 meter afstand van elkaar waartussen u moet stappen/
springen met behulp van een touw om je vast te houden) en tandenstokers (houten
palen die telkens in de weg staan op de plek waar je moet lopen). Spannend! Eenmaal
aangekomen op de 2e toren wordt u voorbereid op een sensationele afdaling. Weer
veilig op de grond kunt u vol trots terugkijken op een grensverleggend avontuur.
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Jacobsladder
Op ons terrein staat een 8 meter hoge ‘ladder’. Deze ladder kan u niet in u eentje
beklimmen. U zal minimaal met z’n tweeën moeten zijn om deze ladder te beklimmen
omdat de afstand tussen de sporten steeds groter wordt. Deze activiteit vraagt echte
samenwerking en kan met twee of drie klimmers tegelijk gedaan worden. Bent u
allemaal boven aangekomen, trek dan letterlijk aan de bel om zo uw tijd vast te zetten.
Het snelste klimteam wint! Bijzonder aan deze activiteit is dat u niet alleen gaat
klimmen maar dat u ook zelf gaat zekeren. Heeft u genoeg vertrouwen in uw collega’s,
vrienden of familie om ze u te laten zekeren op grote hoogte?

Free Fall
Het echte vrije val gevoel: U hoeft niet meer uit een vliegtuig te springen of met een
elastiek om uw enkels van een brug te springen om de ervaring van een vrije val te
beleven. In plaats daarvan kunt u deze unieke ervaring opdoen met de Free Fall.
U begint met de klim naar boven, waarna een instructeur u op hoogte vertelt wat u te
wachten staat tijdens de Free Fall. Vervolgens gaat u gezekerd op een plateau staan
en neemt u een sprong naar beneden waarna u geremd wordt en een veilige en
gecontroleerde landing maakt.

Hoogte arrangement
Bij dit arrangement kunt u zelf de onderdelen samenstellen. U kunt kiezen uit 2 of
3 onderdelen: krat stapelen, wandklimmen, Jacobsladder, Free Fall en abseilen.

Gemotoriseerde activiteiten
Powerturnracen
Twee gashendels, geen stuur, geen rempedaal, en alleen maar een paar zwenkwielen
voor je … Voelt u de uitdaging? Aangedreven door twee 10-pk Honda-motoren. Het is
alleen al moeilijk om de powerturn in balans te houden, laat staan met z’n tweeën.
Maar wanneer er 2 motoren in de buggy zitten die apart worden bestuurd door
2 hendels is het belangrijk om tegelijk die hendels de juiste richting in te sturen. Doe je
dit niet dan kan de buggy gaan tollen! Lol gegarandeerd. Zeker een uitdagende activiteit
waarbij samenwerking centraal moet staan.
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Complete activiteitenprogramma’s
Expeditie Jones
Stelt u zich een activiteit voor met de avontuurlijke factor van Indiana Jones en de
sport en spel activiteiten van Expeditie Robinson. Dat is Expeditie Jones. We nemen u
mee terug in de tijd naar het jaar 1460. De tijd van de grote ontdekkingsreizigers.
Met meerdere groepen gaat u de strijd aan met elkaar en de elementen: kracht,
snelheid, samenwerking en intelligentie. Ieder team legt 6 proeven af in de voetsporen
van de beroemde ontdekkingsreiziger ‘bevelvoerder Jones’. Bij iedere proef die goed
afgelegd wordt, is er een amulet te verdienen in de vorm van een houten schijf, die kan
worden ingezet tijdens het eindspel. Een top activiteit voor jong en oud. De proeven
bestaan uit: vuur maken, een laag touwparcours, katapult schieten, vragen
beantwoorden en code kraken, oversteek van de tonnenbrug en het eindspel.

Moordtocht
Een spannende tocht in het decor van ons Landgoed! Er is een misdaad gepleegd en de
politie komt mensen tekort. U raadt het al … Tijdens het spel kunt u door het juist
uitvoeren van de opdrachten, aanwijzingen en informatie verzamelen. Door middel van
deze aanknopingspunten kunt u de dader ontmaskeren. De verschillende onderdelen
bestaan uit: bepaal het plaats delict, ontrafel de aanwijzingen, door middel van een zelf
te bouwen stellage informatie op hoogte vinden, een (fictief) moeras oversteken om
aanwijzingen te verkrijgen, boogschieten, puzzel oplossen en het moordwapen bepalen
door middel van samenwerking en juiste communicatie tussen de deelnemers.

Flintstone Challenge
Reis terug in de tijd met onze nieuwste activiteit; de Flintstone Challenge! Ga de
competitie met elkaar aan om te laten zien welk team het beste de oermens in zich naar
boven kan laten komen. Tijdens 3 activiteiten kunt u ambers verzamelen om vervolgens
bij de eindrace een zo mooi, snel en stevig mogelijke Flintstone auto te bouwen.
Met deze auto gaat u vervolgens racen tegen de andere teams! Met behulp van
beschikbare verkleedkleren gaat u zien of Barney eindelijk Fred gaat verslaan?
En kan Wilma Betty de baas? De drie verschillende spellen zijn: bijl darten, boomstam
verplaatsen en doorhakken, vuur maken en daarmee water koken en een eindspel.

Adventure Experience
Dit is de meest complete beleving die Landgoed de Biestheuvel u kan bieden.
In verschillende teams strijdt u om een veilige terugtocht uit vijandelijk gebied. U zit in
een team van ontsnapte krijgsgevangenen die tijdens hun laatste gevaarlijke missie in
handen van de vijand zijn gevallen. De hulptroepen zijn onderweg maar kunnen helaas
maar 1 team meenemen. De teams strijden onderling voor de mogelijkheid te overleven
en om opgepikt te worden. De verschillende onderdelen bestaan uit: zelf vuur maken en
daarmee water koken, wandklimmen om zo informatie op hoogte te verzamelen, quad
rijden, oversteek tussen twee torens op 10 meter hoogte en vervolgens abseilen,
buksschieten en uiteraard een spectaculair eindspel!
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Overige activiteiten (onder begeleiding van instructeurs)

uwd
Vernie
ber
septem
2017!

Escape house
Begin vorige eeuw verdween de vader van Cornelis, de jachtopziener van Landgoed de
Biestheuvel. Hij liet Cor achter met een raadselachtig mysterie wat, ook na zijn dood in 1993,
onopgelost bleef. Het huis van Cornelis staat nog steeds op het Landgoed. Het mysterie
van de verdwijning van zijn vader is nog altijd niet opgelost. Lukt het u en uw team om
uit te vinden wat er is gebeurd? U heeft precies een uur de tijd! In combinatie met uitleg
duurt deze activiteit 1 uur en 15 minuten. Het Escape house is geschikt voor maximaal
20 personen.

Indoorarrangement
Een ideaal indoor programma. Uw gezelschap gaat zowel het escape house beleven als
indoor kratstapelen. Een perfecte activiteit om in de winter te boeken in combinatie
met een buffet. Een alternatief voor kratstapelen zijn de teamopdrachten.

Teamopdrachten
De activiteit om elkaars sterke punten te ontdekken! Een combinatie van verschillende
opdrachten waarbij u zowel letterlijk als figuurlijk dichter tot elkaar komt. Het is wel
belangrijk dat u het samen doet, anders is het onmogelijk de opdracht goed te
volbrengen! De activiteit bestaat uit openingsspel, de toren van Hanoi, moerasspel,
knopenspel (en extra spellen als er tijd over is).

Bumpervoetbal
Ga uit uw dak met deze activiteit, de bumperballen! Trek de reusachtige ballon aan en
spring, loop, bump of val zonder iets te voelen. Twee teams bumpen elkaars
tegenstanders, vrienden en collega’s in diverse spellen omver. Tijdens de activiteit
kunnen er verschillende spellen gespeeld worden. U kunt denken aan spellen als
bumpervoetbal, schipper mag ik over varen, bumperbowling en tikkertje. Niet alleen
geweldig om te doen, maar ook nog eens leuk om te zien.

Vlotbouwen
Houd elkaar op het droge! De onderdelen liggen klaar per groep. Als de vlotten klaar
zijn, worden ze te water gelaten en starten met het vlottenspel. Nu maar hopen dat het
blijft drijven, want u moet er een drijver mee ophalen. Wie het eerste de drijver te
pakken heeft en weer aan wal staat, wint. Pret verzekerd!
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Schietarrangement (keuze uit 2 of 3 onderdelen)
U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 of 3 onderdelen binnen het
arrangement. Dat kan een combinatie zijn van boogschieten, luchtbuksschieten of
blaaspijpschieten. Door de instructeur wordt een uitgebreide introductie op het
schieten verzorgd. Hij/zij zal de deelnemers begeleiden bij het aanleren van een goede
techniek. Na de uitleg en alle veiligheidsregels doorgenomen te hebben, gaan we aan
de slag. Eerst krijgt iedereen de kans tijdens een aantal inschiet ronden. Daarna zijn
verschillende spelvormen mogelijk.

Highlandgames
In deze ‘Battle of the Clans’ gaan teams de strijd met elkaar aan op de manier van de
Schotse Hooglanden! Een echte teamactiviteit met een flinke krachtmeting. Elke clan
verzint een unieke en passende Highlandnaam en gaat de strijd aan met elkaar.
De onderdelen: stam slepen, paal slalom, hooivork darten, touwtrekken, boomstam
zagen, boogschieten en paalwerpen. Het programma is geschikt voor zowel mannen als
vrouwen die van een uitdaging houden. Welke clan is het sterkst en regeert over de
hooglanden van de Biestheuvel?

!

Nieuawf

Van t
r
1 ma a

Archery tag
Archery tag kan het beste beschreven worden als een combinatie tussen trefbal en
paintball, u speelt het alleen niet met een bal of paintball pistool, maar met pijl en boog!
Archery Tag staat ook bekend als Battle X, Bow Hunt of Arrow Tag. Bij Archery Tag gaat
u de strijd aan tegen uw vrienden, collega’s of familie. Met een eigen boog en wat pijlen
gaat u het veld in en begint de strijd om te overleven én om zoveel mogelijk punten te
halen. U strijdt in twee teams (van uw eigen groep) tegen elkaar en u wordt gedwongen
op zoek te gaan naar nieuwe pijlen in het veld. In tegenstelling tot paintball doet het
geen pijn wanneer u geraakt wordt en er ontstaan ook geen blauwe plekken aangezien
de pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops. Om het gezicht te beschermen werken
we met archery tag maskers. Actie en spanning gegarandeerd.

Paintball
Uw hart bonst van spanning … paintball is een avontuurlijk spel vol actie en verrassingen.
Samenwerking, strategie en enthousiasme zijn de ingrediënten voor een knallend
avontuur! Spelend in overall en uitgerust met gezichtsbescherming en een automatisch
verfgeweer probeert u de tegenstander te raken met verfballetjes. Bent u nog op zoek
naar een leuk en sportief teamuitje in de winter? Ook in de winter kunt u bij ons
paintballen! Wij beschikken over speciale winterballs. Wist u trouwens dat door goede
verlichting het ook mogelijk is om in de avonduren te paintballen? (de verfballetjes zijn
op zetmeel/gelatine basis, biologisch afbreekbaar en uitwasbaar)
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Activiteiten met uitleg zonder begeleiding
Discgolf
Een hippe rage op gebied van outdoorsport, ervaar het op ons prachtig landgoed!
De bedoeling van het spel is simpel; net als bij het normale golf moet u proberen in zo
min mogelijk worpen de frisbee in de target te gooien. Houdt u gerust rekening met
wind, obstakels, afstand en werptechniek!

Klompengolf tussen de schapen
Een toegankelijke sport voor de hele familie. Op ons landgoed ligt een prachtig
parcours, waarbij u in de velden en bossen van de Biestheuvel tussen de grazende
schapen wandelt. Heerlijk ontspannen met z’n allen de natuur in en golfen maar, dat is
in een notendop wat klompengolf inhoudt. Klompengolf kunt u vergelijken met het
gewone reguliere golfen maar hier zijn de holes een stuk leuker en natuurlijk is de
‘fun-factor’ vele malen groter!

Reuzenspelen
Met deze populaire familiespellen XL, voelt u zich weer klein …, heel klein! De uitdaging
van dit arrangement is om al deze spellen met uw team in het groot uit te voeren.
De spellen bestaan uit: jenga, twister, micado, toren van Pisa, wip wap en mijnenveld.
Dit arrangement is ook binnen te boeken.

Bamboe Building
Men neme honderden bamboestokken. Voeg daarbij een snufje elastieken, laat er
vervolgens jong en oud op los en voilà: de bamboe-constructie staat als een huis.
Wat zich aanhoort als een eenvoudig recept, is in werkelijkheid een uitdagende
constructieopdracht. Echt teamwork! Wie maakt de hoogste, mooiste, origineelste
constructie?

Midgetgolf
Op ons horecaterras ligt een parcours van 18 holes. De bedoeling is om dit parcours in
zo min mogelijk slagen af te leggen. Het spel is een variant op golf, met het verschil dat
bij golf grote afstanden moeten worden overbrugd en midgetgolf slechts enkele
meters.

GPS-tochten
Met behulp van het GPS-systeem wordt een uitdagende zoektocht
gelopen. Aan de hand van verschillende coördinaten worden aanwijzingen gevonden
en theoretische opdrachten uitgevoerd. GPS tochten; we hebben meerdere routes,
deze zijn 4, 7, 10 km lang en de groepen mogen zelf kiezen welke route ze willen lopen.
(7 km is ook voor rolstoelen beschikbaar en 4 km is een ‘’kinderroute’’ die over het
landgoed gaat en dus ook ideaal is voor rolstoelen en kinderwagens)
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Workshop
Cooking Adventure
Als de weergoden het toelaten kan dit in de openlucht, anders creëren onze Tipi-tenten
een bijzondere sfeer. Na een korte introductie gaat u gezamenlijk onder het genot van
een lekker drankje in onze overdekte buitenkeukens met de voorbereidingen aan de
slag. Voorzien van recept en ingrediënten gaat u hakken, snijden, mengen en kneden.
Hierna kunnen de potten op het vuur en kan het eten gaan pruttelen. Samen bereidt u
verschillende gerechten, door middel van uiteenlopende technieken. Na het eten is het
heerlijk vertoeven rondom het kampvuur.
Kunt u geen keuze maken uit bovenstaande workshops? Wij maken graag een offerte op
maat. Uit ons aanbod heeft u een ruime keuze voor elke gelegenheid. Vraag naar de
mogelijkheden.

Groepsvervoer
Huifwagen met een tractor
Gezellig met bijvoorbeeld de familie of met collega’s de prachtige Kempen ontdekken?
Boek dan de huifwagen. Lekker gezellig én droog kunt u rustig genieten van de mooie
omgeving. De huifwagen is rolstoeltoegankelijk en biedt plaats aan maximaal
45 personen.

Amerikaanse schoolbus
Op zoek naar een originele manier om met uw gezelschap naar Landgoed de
Biestheuvel te komen? Dan zit u gegarandeerd goed met deze schoolbus. De bus is
rolstoeltoegankelijk en biedt plaats aan maximaal 36 personen.
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