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 gezellig met koffie / thee of een drankje. Prijzen volgens
onze drankenkaart.
Heeft u iets te vieren of wilt u uw gasten extra feestelijk ontvangen met heerlijke luxe vlaai van de
plaatselijke bakker dan kunt u vooraf deze bij ons bestellen á
€ 3,50 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.
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Boerenmidgetgolf
Klootschieten
GPS tocht
Oud Hollandse Spelen
Borden stippen
Schilderen(op doek)
Klomp schilderen
Tandemtocht
Fietstrein
Paintbal v/a
Pubquiz
Golfclinic 2 uur v/a 8 personen
Golfclinic 4 uur v/a 8 personen

€ 7,50 pp Kinderen van 5 tot 12 jaar
€ 7,50 pp
€ 6,00 pp
€ 7,50 pp
€ 17,50 pp
€ 16,00 pp
€ 22,50 pp
€ 24,50 pp
€ 28,50 pp
€ 27,50 pp
prijs op aanvraag
€ 29,50 pp
€ 49,50 pp

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

Lunch zelf samenstellen v/a
Lunch buffet v/a
High tea & wine
BBQ v/a
Grillschotel
Dinerbuffetten v/a

€ 3,25 pp
€ 14,75 pp
€ 24,50 pp
€ 23,50 pp
€ 19,75 pp
€ 19,00 pp

€ 6,00 pp
€ 6,00 pp
€ 4,00 pp

Voor grote groepen zijn wij de locatie om uw personeel/team dag 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 tot 1,5 uur

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

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

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

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

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

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

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
en alleen in combinatie met een lunch of diner.

Pub

€ 350,00
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.

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 en Jos Vogels & team Landgoed d’n Heikant

