Activiteiten
Landgoed d’n Heikant biedt een variatie aan diverse activiteiten, wij wensen u veel plezier met
het kiezen van dat wat binnen uw budget en bij uw gezelschap past.
Bij alle activiteiten ontvangen wij u naar wens met koffie / thee en slagroomsoesje;
Heeft u iets te vieren of wilt u uw gasten extra feestelijk ontvangen met vlaai

€ 2,75 pp
€ 2,75 pp

Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd even mailen; www.landgoeddenheikant.nl
Hieronder geven wij u een indruk van de mogelijkheden, details vind u op de volgende pagina’s.























Boerenmidgetgolf
Klootschieten
GPS tocht
Oud Hollandse Spelen
Borden stippen
Schilderen(op doek)
Klompschilderen
Tandemtocht
Fietstrein
Swing Trike tour
Swing Trike tour
Swing Trike combi
Paintbal v/a
Pubquiz
Laserkleiduifschieten
Lasergamen
Golfclinic 2 uur
Golfclinic 3 uur
Golfclinic 4 uur
Croy bierproeverij
Casinoavond

€ 7,50 pp Kinderen van 5 tot 12 jaar
€ 7,50 pp
€ 6,00 pp
€ 7,50 pp
€ 15,00 pp
€ 15,00 pp
€ 16,50 pp
€ 17,50 pp
€ 16,50 pp
€ 15,00 pp
€ 22,50 pp
€ 25,50 pp
€ 25,00 pp
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
€ 25,00 pp
€ 32,50 pp
€ 37,50 pp
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

€ 6,00 pp
€ 6,00 pp
€ 4,00 pp

Ook verzorgen wij met veel zorg uw Lunch, BBQ, Grill & Dinerbuffetten






Lunch zelf samenstellen v/a
Lunch buffet
BBQ v/a
Grillschotel
Dinerbuffetten v/a

€ 3,00 pp
€ 13,75 pp
€ 17,50 pp
€ 19,00 pp
€ 15,50 pp

Voor grote groepen zijn wij de locatie om uw personeelsdag te verzorgen,alle combinaties zijn mogelijk.
Wij hebben ervaring met grote groepen tot 250 personen.
Wij maken van uw dag een Top dag, informeer naar de mogelijkheden hiervoor. In overleg met u,
maken wij een programma op maat.

Uitgebreide informatie vindt op de volgende pagina’s

Boerenmidgetgolf

1,5 uur

€ 7,50 pp

Dit gezellige spel speelt u in teams van 3 á 4 personen tegen elkaar op het parcours in het bos op ons
terrein.

Het parcours bestaat uit diverse hindernissen, obstakels en u maakt ook lengte slagen, het is een leuk
spel voor jong en oud!
Welk team beheerst dit spel het beste en wordt de winnaar?

GPS-tocht

€ 6,00 pp

2 tot 2,5 uur

In groepjes van 4 á 6 personen loopt u een route door de bosrijke omgeving en het prachtige
natuurgebied “De Biezen”. Deze tocht wordt gelopen aan de hand van aanwijzingen die u met uw GPS
via de satelliet ontvangt. De tocht duurt voor een goede wandelaar ongeveer 2 uur. Wanneer u met
jonge kinderen loopt, kunt u zelf de route inkorten als dit nodig blijkt te zijn.

Klootschieten

€ 7,50 pp

1,5 tot 2 uur

Bij de activiteit Klootschieten wordt er in twee teams van
4 á 5 personen tegen elkaar gespeeld.
Lachende gezichten, wandelend in het Bos, plezier gegarandeerd.

Als de eerste 2 groepen op pad zijn, dan vertrekken de volgende teams met ongeveer 3-5 minuten
tussentijd. Ieder team heeft zijn eigen kloot (zo heet de bal waarmee u speelt).
Het kloothoofd (de teamleider) van één team begint en gooit onderhands de kloot met gestrekte arm
langs het lichaam, zo ver mogelijk vooruit. Daarna gooit het kloothoofd van het andere team.
De kloot van het team dat het minst ver weg ligt, mag als eerste opnieuw werpen. Dit herhaalt zicht
tijdens het gehele parcours. Welk team heeft het minst aantal worpen nodig gehad om het parcours af
te leggen en wie gooit de mooiste worp?

Tandemtocht

Deze activiteit is mogelijk voor groepen vanaf 12 personen.

€ 15,00 pp

2 tot 2,5 uur

Tijdens deze fiets- en fotozoektocht probeert u aan de hand van foto’s de weg te vinden.
Met 2 passagiers gaat u op een echte merktandem en maakt u een mooie fietstocht langs het bijzondere
Brabantse land. Onderweg moet u vragen beantwoorden. Deze activiteit is zeer geschikt voor alle
leeftijden en voor mensen die van teamwork houden

Fietstrein

€ 16,50 pp

dagdeel

De succesformule voor een dagje vertier met vrienden, collega's, familie of wie dan ook. Wat is er
gezelliger dan met zijn allen op een fietstrein?
Deze trein bestaat uit een locomotief en een aantal wagonnetjes waar
men met 2 volwassenen en eventueel 2 kleinere kinderen op kan. U kunt
genieten van het uitzicht terwijl u fietst, want de aandrijving van deze
trein wordt verzorgd door alle passagiers die kunnen trappen. Deze trein
is geschikt voor bijna alle leeftijden en er is een mogelijkheid om een
bagagebak mee te nemen.
Kinderstoeltje op trein: € 4,50
Fietsstoeltje op trein: € 4,50
Maxi Cosi houder: € 6.00
Bagagewagen: € 6,50

Vertrek met de fietstrein voor een mooie route in het buitengebied. Tevens bestaat er de mogelijkheid
om onderweg een spelletje te doen of op een terrasje iets te gebruiken, dit is naar eigen keuze in te
vullen.
U kunt zelfs een bezoek brengen aan een zichtstal voor varkens

Schilderen

v/a

€ 15,00 pp

1,5 tot 2,5 uur

Deze leuke activiteit kunt u met uw gezelschap binnen en buiten doen. U krijgt van ons de materialen
aangereikt waaronder één klomp of doek persoon. Na een korte instructie laat u zich inspireren door
een aantal voorbeelden en uw creatieve ik.

Voor groepen is het ook erg leuk om gezamenlijk één groot schilderij te maken door verschillende
kleinere doeken samen te voegen (zoals op de foto van de potloden te zien is).
Hierbij kunt u uw eigen onderwerp
bepalen. Samenwerken en communiceren is van groot belang, dus uitermate geschikt voor
teambuilding!!

Oud-Hollandse Spelen

€ 7,50 pp

Geniet van de gezelligheid die de Oud-Hollandse spelletjes met zich meebrengen.
Wil je als groep echt bij elkaar blijven, dan is deze keuze een uiterst geschikte voor uw gezelschap.

Wij bieden een leuk aanbod van diverse spelen
zoals een reuze sjoelbak van 5
meter, sjoelsteen schieten, trekbiljart, gatenkaas, bibberspel, hoedje wip, labyrint, slingerplank, etc.
Met goed weer wordt deze activiteit buiten aangeboden, in onze ruime speelweide of buiten op het
terras. Laten de weersomstandigheden dit niet toe dan gaat u naar binnen.
Vaak is het ook mogelijk om deze activiteit als alternatief te gebruiken mocht door de
weersomstandigheden de geboekte buitenactiviteit niet door kunnen gaan.
Deze activiteit kunnen wij in de zomermaanden alleen verzorgen voor groepen van min. 20 deelnemers.

Dans-workshops, Saturday Night Fever, Salsa en Zumba

16 - 20p

€ 17,00 pp

Een originele activiteit voor een bedrijfsfeest, vriendengroep of vrijgezellenfeest.

21 - 30p

€ 14,50 pp

Een leuke activiteit bij Landgoed d’n Heikant zijn de dansworkshops!

Salsa is een verzamelnaam voor verschillende dansen en ritmes zoals Son, Mambo, Guaguancó, Chacha-cha en nog veel meer. Salsa is ontstaan in Cuba en heeft zich verder ontwikkeld in het Caribische
gebied.
Wie kent hem niet: de klassieker Saturday Night Fever. leder meisje was toen verliefd op John Travolta
en overal op schoolpleinen zag je jongeren op een rijtje pasjes doen, terwijl ze hun onderarmen over
elkaar rolden.

Swing Trike tour

Plezier en lol zijn hierbij gegarandeerd!!! 

€ 15,00 pp

Een Swing Trike tour is een fantastische manier om kennis te maken met dit Leuke vervoersmiddel.

We beginnen met een korte instructie op eigen terrein, waarna u voor een leuke route onderweg gaat
om te genieten in het mooie Laarbeekse landschap.
Tour van 1 uur
€ 15,00 pp
Tour van 2 uur
€ 22,50 pp

Combi Swing Trike & Boerenmidgetgolf: duur 2,5 tot 3 uur
voor groepen vanaf 12 personen

€ 25,50 pp

De helft van de groep, A vertrekt met de Swing Trike voor een tour van 65 minuten, de andere helft B
speelt het leuke boerenmidgetgolf spel.
Wisseling van activiteit, en groep B vertrekt ook na instructie met de Swing Trike.

Kledingadvies
Voor deze activiteit adviseren wij u om gemakkelijke kleding en schoenen met een vlakke zool te dragen. Bij
regenachtig weer adviseren wij u regenkleding en/of een poncho mee te nemen, door een buitje onderweg laat u
zich dan niet verrassen.
Landgoed d’n Heikant is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal of letsel/schade aan kleding die door het gebruik
van de Swing Trike ontstaat.

€ 300,00

Pub

Ga met elkaar de uitdaging aan in deze gezellige Quiz.
Er worden diverse rondes in teams van 4 tot 6 personen gespeeld zoals: algemeen, sport, roddel en
achterklap, fotoronde, geluidsfragmenten en een familie of bedrijfronde.
Duidelijk met een power point presentatie en antwoordformuliertjes. Wie is toch diegene die het altijd
beter weet, en is dat in werkelijkheid ook zo 
De avond wordt omlijst met leuke muziek en er is een fles Prosecco voor het winnende team om te
toasten op de eeuwige roem.
Note: de quiz kan alleen na overleg geboekt worden voor groepen vanaf 30 personen, er moet n.l. horecaruimte beschikbaar
zijn zonder andere gasten. Daarom leent de Pubquiz zich in het bijzonder voor de winteravonden of voor groepen die de hele
accommodatie gebruiken.

Hit Paintbal min. 8 personen

v/a

€ 18,50 pp

Paintballen staat garant voor actie, spanning, avontuur en heel veel plezier. Paintball is een perfect spel
om met een vrijgezellen feest, bedrijfsfeest, familie en/of vrienden te gaan doen. Met je vrienden,
familie of collega’s de strijd aangaan. Strategie en samenwerken zijn key-words waar het bij paintballen
om gaat.
Je paintballt in de bossen van het Landgoed. Onze Marschall legt de spelregels en
veiligheidsvoorschriften uit. Je maakt je gereed voor de strijd en het spel kan beginnen.

Actie, Spanning en avontuur!!
Paintball is perfect voor een actief bedrijfsuitje, familiedag, vrijgezellenfeest of uitje met vrienden! Onze
spelleider legt je de regels uit en vervolgens ren, kruip en duik je je een weg door de bossen.
Samenwerken met je team en een strategie bepalen dat is de manier om het spel te winnen. Hopelijk
word je niet gezien en raak jij je tegenstanders het eerst!

Veilig paintballen
Vanwege veiligheidsoverwegingen is de minimum leeftijd om te paintballen 18 jaar. Het is echter
mogelijk om met groepen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar bij ons te paintballen met
aangepaste Markers. Deze zijn afgesteld zodat ze minder hard schieten.
Prijzen
1 uur paintballen € 18,50 p.p.
50 paintballen
gebruik paintball uitrusting
1 uur speeltijd onder begeleiding van onze Marshall
2 uur paintballen vanaf € 26,50 p.p.
Je wordt ontvangen met koffie of thee met iets lekkers erbij. Tijdens het paintballen kun je gebruik
maken van een volledige paintball uitrusting en je hebt 2 uur speeltijd onder begeleiding van onze
Marshall.
Basic € 26,50 p.p. (inclusief 150 paintballen)
Giant € 38,50 p.p. (inclusief 300 paintballen)
HIT € 49,50 p.p. (inclusief 500 paintballen)
Diverse spelvarianten
Er kunnen meerdere spelvarianten gespeeld worden. De bekendste is vlag veroveren. Daarnaast is er
ook nog Duel, het Presidentenspel, Team Deathmatch, Last Man Standing en meer .
Vrijgezellenfeesten!
Voor vrijgezellenfeesten of een andere gelegenheid is het mogelijk om een konijnen- Pokemonpak te
huren. Ook kun je een GO-PRO camera huren die op de loop van de marker wordt gemonteerd. Je krijgt
na afloop de SD kaart zodat je nog eens naar alle actie terug kan kijken.

Laser Kleiduif schieten

voor de gehele groep

€ 625,00

Een activiteit voor jong en oud!

Laser Kleiduiven Schieten is sensationeel en veilig, ook voor kinderen en de mindere grote "durfals". Met originele
Winchester geweren kunt u uw schietkunsten tonen. In een spannende competitie gaat u op jacht naar de weggeschoten
kleiduif. Bij het laser kleiduiven schieten wordt er door vijf of zelfs 10 deelnemers tegelijkertijd geschoten, maar wie raakt
de kleiduif als eerst

Het scorebord geeft aan wie raak heeft geschoten bij de vier verschillende spelvormen. Dit kleiduiven schieten is volstrekt
ongevaarlijk want er wordt geschoten met infrarood en daarmee is het een milieuvriendelijk systeem. Ook `s avonds en
s’nachts is dit spannende schietfestijn uitstekend inzetbaar. De lanceer installatie van het laser kleiduiven schieten laadt de
fluorescerende duiven op voordat ze worden afgeschoten. Ze geven een lichtgevend heldergroen spoor tegen de
nachtelijke hemel.

Lasergame

€ 625,00 voor de hele groep

Een van de besliste Toppers, een spannend actiespel!!!!!
Het lasergamen is een veilig, realistisch, gestructureerd Hi-tech gevechtsspel voor maximaal 20 personen die
tegelijkertijd kunnen lasergamen. Het lasergamen is dubbel zo opwindend als "Paintbal" en een fysieke & mentale
uitdaging voor spelers vanaf 9 jaar. Lasergamen is 100% veilig. De lasergame wapens vuren onschadelijke infrarode
stralen, die worden opgepikt door zeer verfijnde detectors op de helmen en geweren, het spel kan in de meeste
weersomstandigheden gespeeld worden, behalve bij hevige regen, hagel of sneeuwval. Het voordeel van lasergamen
t.o.v. paintbal is dat het geen pijn doet.

Een spannend actiespel, erg leuk in teamverband. Er zijn verschillende spelvormen mogelijk, zoals: bewaak de vlag, Last
man standing, en nog veel meer. Het lasergamen is het leukst als u het speelt bosrijke omgeving, Landgoed d’n Heikant
beschikt over een eigen bos met natuurlijke hindernissen om u achter te verbergen.

Heeft u vragen na het lezen van al deze informatie, schroom niet en neem contact met ons op.
Met plezier helpen wij u om de juiste keuze te maken.
Met vriendelijke groet,

Rita Vogels & team Landgoed d’n Heikant

