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Onze teambuildings brengen jou en je team dichter bij elkaar én de natuur.

Ongeacht of je eerder wil vertragen, in beweging wil komen of een combinatie

van de twee, we zorgen ervoor dat je een UNIEKE BELEVING kan ervaren op

ons outdoor belevings- en bewegingsterrein. 

Onze teambuildings zijn met zorg samengesteld en bieden je een namiddag vol

beleving en samenzijn met je collega’s. Aan alles is gedacht, van de lekkere

hapjes tot de enthousiaste begeleiding, dus je hoeft je helemaal geen zorgen te

maken. Per teambuilding kan je kiezen voor het pakket PURE of XPLORE,

afhankelijk van wat jij graag inbegrepen ziet in jullie samenzijn.

Plak je graag een LANGER SAMENZIJN aan je teambuilding en wil je iets eten?

Kijk verder in onze brochure voor de mogelijkheden. Ben je met een                       

grotere groep en combineer je graag de verschillende teambuildings? Of plak je

een meeting aan je dag? 

Wij werken heel graag EEN TEAMBUILDING OF TEAMDAG OP MAAT uit voor

jullie!

GO for the Team! 

OPM Alle vermelde prijzen zijn ter indicatie en excl. BTW.



In ‘t Veldt willen we je graag 

voluit laten genieten 

van de meerwaarde van ons volledige domein!

Zowel buiten in het groen als binnen in onze feestzaal. 

Duurzaamheid, bewustzijn en ecologie 
zijn hierbij onze vaste waarden die we als een groene draad hebben geïntegreerd. 

Zo kom je bij ‘t Veldt steeds dichter bij jezelf, anderen én de natuur. 

In ons concept leggen we de focus op de drie pijlers 

Buitengewoon Beleven, Buitengewoon Bewustzijn en Buitengewoon Bewegen 

en bieden we je een gevarieerd aanbod van unieke (team)activiteiten, (buiten)feesten 

én zelfs een lente-, zomer- en winterbar. 

Maar ongeacht voor welke activiteit of 

formule je ook kiest, we willen mensen steeds 

samenbrengen en verbinden 
met respect voor hun eigenheid, persoonlijkheid en zelfs 

zin voor avontuur!

Onze missie



Teambuildings in 't Veldt 
 

W a a r  j e  j e  a a n  m a g  v e r w a c h t e n  

Werken rond

vertrouwen,

teamgevoel, luisteren

naar elkaar én 

de natuur!

Grenzen opzoeken

en verleggen, met

respect voor jezelf,

je eigenheid en de

anderen!

Een unieke

namiddag in 't

Veldt met één van

onze 4 thema's. 

Voor ieder wat wils! 

Plezier en

uitdaging,

ongeacht welke

teambuilding je

kiest! 

Wij werken ook

heel graag een

teambuilding op

maat uit voor

jullie!



Stel je teambuilding samen

TEAMBUILDING 

PAKKET

CATERING

PURE XPLORE

HOUDVUURFITFOOD4YOUPUUR VAN 'T VUUR

Extra vragen? Grotere groep? Teamdag? Vergadering?  Laat ons weten wat jullie wensen zijn en we werken graag iets

op maat uit!

GO GREEN GO HEALTHY GO ACTIV GO XTREME

HANDEN UIT DE MOUWEN

EXTRA

MAIL je keuze, voorkeursdatum, aantal personen en/of extra vragen naar petra@veldt.be. We

nemen dan contact met je op en je krijgt van ons een vrijblijvende offerte!

Kies je teambuilding, pakket en eventuele catering en stel zo je teambuilding zelf samen! Extra vragen of grotere groep? Laat het weten!



Vertraag samen met je collega's en kom dichter

bij jezelf en elkaar!

Treed in de wondere wereld van de Bushcraft en

laat je inspireren door onze vuurcoach!

Initiatie werken met een mes, vuur maken zonder

lucifers, bushcraft skills...

Mét buitengewone doe- en denkopdrachten!

Kleine afsluiter rond het vuur...

4 uur 8 - 40 p 4 uur 8 - 40 p

Ontspanning en inspiratie... 

GO Green GO Healthy 

Inspirerende getuigenis over het effect van

ademhaling op je gezondheid en welzijn!

Workshop ademhalingstechnieken om in te zetten

in het dagelijks leven én op de werkvloer!

Buitengewoon inspirerende begeleiding van onze

ademcoach!

Optie: ijsbad voor de durvers!

Kleine afsluiter rond het vuur...

Slow Down & Go Green Slow Down & Go Healthy

TEAMWORK 

ONTSPANNING

INSPIRATIE 

TEAMWORK 

ONTSPANNING

INSPIRATIE 



Kom samen in beweging!

Een team battle voor iedereen!

Met buitengewone DOE - en DENKopdrachten!

Zoek samen grenzen op en vul elkaar aan!

Inclusief bijlwerpen en boogschieten!

Geen sportiviteit vereist!

Kleine afsluiter met leuke babbel rond het vuur

by

Kom samen uit je comfortzone!

Een team battle voor de durvers!

Met buitengewone DOE-, DENK- en SPORTopdrachten!

Zoek samen grenzen op en verleg ze samen!

Inclusief bijlwerpen en boogschieten!

Enige sportiviteit gewenst

Kleine afsluiter met leuke babbel rond het vuur

Bewegen en samenwerken!

GO XtremeGO Activ 

TEAMWORK 

UITHOUDING 

Discover Activ & Go Gently! Xplore Xtreme & Go Nuts!

TEAMWORK 

UITHOUDING 

STRATEGIE 

4 uur 8 - 40 p

STRATEGIE 

4 uur 8 - 40 p



PURE

Onze pakketten 

XPLORE 
Warme welkom met koffie en lekkernij

Drankenforfait gedurende de teambuilding

Snacks tijdens de pauze

Buitengewone doe- en denkopdrachten

Begeleiding door onze buitengewoon inspirerende coach

Kleine afsluiter rond het vuur

Prosecco of biobiertje tijdens vuurbabbel

Buitengewone Belevingsfiches vol inspiratie 

voor op de werkvloer

PRIJSINDICATIE (groep 25 personen) € 45 pp € 60 pp

Wat is inbegrepen?

Als je kiest voor het Pure-pakket en ter plekke iets wil drinken, kan

dat aan de prijzen in onze belevingsbar.



Kom in beweging...



of vertraag...



Een gezonde lunch voorafgaand aan je teambuilding? Ontdek de heerlijke wraps van                          ! 

Verwacht je aan verse, seizoensgebonden heerlijkheden met rechtstreeks positief effect op je gezondheid!

Wortelwrap met kip en spek

Rode bietenwrap met geitenkaas

Paprikawrap met ovengegaarde groenten

Broccoliwrap met kip curry

...

 

Eet gezond en lekker
FITFOOD4YOU

richtprijs 25p: € 16 pp 
(incl. koffie, thee en waters tijdens lunch)

Buffet met wraphapjes



Eet aan 't  Vuur

Puur van 't vuur 
                       staat ter 

beschikking en kookt voor jullie

buiten op het vuur. 

Buitengewone vuurhapjes 

(ook veggie!), eenvoudig maar 

net daarom puur en uniek!

 

 
Popcorn van 't Vuur

Mini-croques

Vuurworteltjes met dip

Seizoenssoepje met ambachtelijk brood

Hotdog of Carrot Dog van 't Vuur

Kampvuurtaartje

Marshmallows en s'mores

 

 

Handen uit 
de mouwen 

Vind je het leuk om zelf te

koken op een kampvuur? 

 

Steek met je collega's de handen

uit de mouwen en kook samen

op en rond het vuur! 

 

Bereid jullie vuurhapjes met

onze                      ! 

Daarin vind je alle ingrediënten

en recepten terug. 

 

Jullie koken en genieten, wij

ruimen op!

't VELDT-TEAM

VUURKOFFER

richtprijs 25p: € 35 pp

 

richtprijs 25p: € 25 pp



Eet aan 't  Vuur

Wil je nét iets meer? Bob Cools kookt graag voor jullie. Zijn droom en passie voor hout, vuur en eten zijn tot leven

gekomen in een creatieve beleving van smaak, pure eenvoud van streek-en seizoensgebonden producten.

Kortom kookkunst op, in en rond het vuur!

MENU
Vuurcarpaccio

Vuurmosselen

Zoutkorstpatat

Vuurgroenten

Entrecote of Vis

Pancakes met fruit

richtprijs 25p: € 56 pp



Stel je teambuilding samen

TEAMBUILDING 

PAKKET

CATERING

PURE XPLORE

HOUDVUURFITFOOD4YOUPUUR VAN 'T VUUR

Extra vragen? Grotere groep? Teamdag? Vergadering?  Laat ons weten wat jullie wensen zijn en we werken graag iets

op maat uit!

GO GREEN GO HEALTHY GO ACTIV GO XTREME

HANDEN UIT DE MOUWEN

EXTRA

Laat ons je keuze, voorkeursdatum, aantal personen en/of extra vragen weten en je krijgt van

ons een VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

Kies je teambuilding, pakket en eventuele catering en stel zo je teambuilding zelf samen! Extra vragen of grotere groep? Laat het weten!

http://www.veldt.be/contact


Contacteer ons

0491 37 63 82 

www.veldt.be

info@veldt.be

@t_veldt

@hetveldt
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Reserveren?
Vragen?

Teambuilding op maat?

http://www.veldt.be/

