
Buitengewoon avontuurlijk!
Groepsuitjes

Op zoek naar een leuke groeps- en/of teambuildingsactiviteit? Zet dan koers 
richting Klimrijk Brabant in Veldhoven! Leg met de hele groep een avontuurlijk 
klimparcours af, kom in actie tijdens een spannende lasergame of toer tijdens 

een spectaculaire Go-kart-tocht door de Brabantse bossen. Daarna is het 
heerlijk uitblazen in het restaurant of op het ruime buitenterras...

www.klimrijk.nl - Turfweg 9 - Veldhoven



Multifunctioneel
Het ecologisch verantwoorde klimparcours van Klimrijk Brabant is 

gelegen naast Groepsaccommodatie De Buitenjan. Daarmee is het de 
ideale locatie om de teamgeest te versterken of de onderlinge banden 

eens flink aan te halen. En blijven slapen kan dus ook. 
De Buitenjan en Klimrijk beschikken over diverse multifunctionele 
ruimtes en zijn daardoor ook uitermate geschikt voor presentaties, 

vergaderingen en brainstormsessies.   



Avontuurlijk parcours
Hoog tussen de Brabantse bomen is een avontuurlijk parcours met 

wel vijftig hindernissen uitgezet. Hier roetsjen durfals aan een katrol 
van de eerste naar de tweede boom, verderop gaan klimmers via een 

klimnet naar een volgende boom en elders is een hele groep druk 
in de weer met het beklimmen van een houten ladder. Aanrader is 

ook een tokkelbaan van wel 200 meter lang en tien meter hoog! Een 
dergelijk parcours is voor elk gezelschap een leuke uitdaging. 



Expeditie Buitenjan
Een voorbeeld van een arrangement is Expeditie Buitenjan. Kennis, 

kracht, uithoudingsvermogen maar ook technisch en tactisch 
inzicht zijn een aantal aspecten die tijdens dit avontuurlijke spel 

aan bod komen. Uw gezelschap leeft zich uit tijdens vijf onderdelen: 
3D zweefmissie, pipestairs, blaaspijpschieten, Jenga Tower en 

kratstapelen. De expeditie wordt  afgesloten met een borrel en 
natuurlijk de prijsuitreiking. 



Go-karten
De Go-kart is een mini-buggy waar je met 2 personen in rijdt. Tijdens 

de Go-kart-tocht toer je met de hele groep door de Brabantse 
Kempen: on-road én off-road! De GoKart is voorzien van een volledig 

automatische 200cc viertaktmotor. Dát geeft een machtig gevoel! 



Outdoor lasergamen en 
shooting games

Een outdoor lasergame bij Klimrijk Brabant staat garant voor 
bloedstollende spanning. U staat stijf van de spanning als een klein 

leger fanatieke scherpschutters u tijdens The Hunt achterna zit. 
Maar u laat zich niet kennen. Goed getraind als u bent, weet u de 

fanatiekelingen stuk voor stuk uit te schakelen. Gotcha!

Kruipt u liever in de huid van Robin Hood? Dat kan ook!  Tijdens de 
schietclinics (oftewel shooting games) wordt er gewerkt met een 

handboog, maar ook de blaaspijp en een geweer of pistool zijn opties.



Escape rooms
Bij de twee escape rooms word je met een groep mensen in een 
kamer opgesloten. Door middel van het oplossen van puzzels en 

raadsels en het zoeken naar aanwijzingen kun je de kamer verlaten. 
Maar let op! Je hebt maar één uur de tijd om te ontsnappen.

De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is door samen te werken 
met jouw lotgenoten!



Airsoften
Ontdek Airsoft Outdoor bij Klimrijk Brabant! Bij deze veldslagsimulatie 
sport wordt gebruik gemaakt van beschermkleding en replica wapens, 

met kogels van kleine plastic (biologisch afbreekbare) balletjes, 
waarmee je diverse missies en opdrachten speelt. Het outdoor 
speelveld vindt plaats in een omgeving, waardoor je een unieke 
beleving ervaart. Hier kun je diverse spelvarianten spelen om de 

missie te volbrengen! Het 3 hectare grote speelveld is voorzien van 
bunkers, loopgraven, tunnels en nog veel meer.



Arrangementen op maat
Bij Klimrijk zijn diverse arrangementen mogelijk. Natuurlijk stellen wij 
een passend voorstel op maat voor u samen! Zo kan een deel van de 
groep aan de slag met een spannend partijtje outdoor lasergamen, 

terwijl een ander deel eerst het bos intrekt met GPS-apparatuur. 
Mogelijk dat enkele van uw gasten liever toekijken op het terras 

terwijl de rest klimparcours aflegt. Daarnaast kunt u uw dag beginnen 
met een lekkere lunch of afsluiten met een gezellige barbecue. 

Het kan allemaal: wij denken graag met u mee.

Meer informatie: www.klimrijk.nl/groepen


