
 

 

SEMINARIE & TEAMBUILDING IN DE 

DIJLEVALLEI: 
 

 

        

 

     

1. LOCATIE :  

Het Dijleland is de mooie karaktervolle streek tussen Leuven en Brussel waar de Dijle en haar 

bijrivieren door de eeuwen heen een gevarieerd landschap hebben gecreëerd. Laat je verrassen 

door de fraaie natuur in de valleien, de beboste holle wegen en de weidse vergezichten op de 

zacht golvende plateaus. 

 

Wij ontvangen u bij Natur Natur (Korbeek Dijle) dat gelegen is aan de oevers van de Dijle. 

Uw gasten zullen er zeker genieten van het prachtige uitzicht. 

 

2. DATUM:  

 

3. PROGRAMMA: 

 

VOORMIDDAG: 

Verwelkoming met koffie, thee, fruitsappen en assortiment mini-koffiekoekjes. 

Gebruik van de seminariezaal.  Alle moderne technieken aanwezig. 

100 personen in theateropstelling. 

 

MIDDAGMAAL:  

Broodjesbuffet (assortiment van 6 mini-broodjes per persoon, luxueus belegd met allerlei 

vlees- en visbereidingen en rauwkost geserveerd op een buffet) 

Dranken (water en frisdranken) gedurende 1,5 uur inbegrepen 

 

NAMIDDAG: AXA TEAM CHALLENGE: 

Teams van 6 à 7 personen roteren per 2 teams en nemen het gedurende 3 uren tegen elkaar op 

in een spannende challenge van 8 proeven.  

 

Op het programma staan denkproeven, krachtproeven, behendigheidsopdrachten, estafettes, 

ludieke proeven, een fotoshoot en zelf een heuse rodeostier… FUN FUN FUN 



Brainkillers:  

Los zoveel mogelijk en zo snel mogelijk de raadsels op.  

De individuele tijd bepaalt de eindscore. 

Rodeo:  

2 deelnemers van elk team krijgen de kans om de stier te bestijgen.  

De beste tijd van elk team telt.  

 

Cocktail-juggling:  

In deze workshop leer je de basics van het cocktail juggling.  

Welke deelnemer heeft na 15 min de beste skills in de vingers?  

Een vakkundige jury leert je de knepen van het vak.  

 

Lego Construct:  

Een communicatiespel waarbij elk team wordt opgesplitst in een team van architecten, 

communicators en builders.  

Wie slaagt er in de juiste constructies na te bouwen? 

Knikker-doolhof: 

Met het hele team neem je plaats aan de handvaten van een 4-kantig doolhof   waar je een 

klein balletje probeert door te loodsen zonder dat het op de grond valt !  

Estafette run:  

Een spannende run met het hele team!  

Wie slaagt erin om het snelste het parcours af te leggen?  

 

Krachtproef:  

Verschillende krachtproeven waarbij elke deelnemer van het team aan bod komt .  

Het is de som van de resultaten van alle teamleden die het uiteindelijke resultaat bepaalt!  

 

Pyramide bouwen & Fotoshoot:  

Wie maakt de mooiste menselijke pyramide met zijn team en slaagt erin de leukste foto te 

nemen? 

AVOND: VERZORGDE BARBECUE BIJ NATUR NATUR: 

• 4 stukken vlees per persoon samengesteld uit onderstaand assortiment: 

Kippeboutjes 

Varkensbrochetten 

Gevogeltebrochetten 

Gemarineerde ribbetjes 

Assortiment barbecueworsten 

Hamburgers 

Op aanvraag kan er ook vis geserveerd worden  

• Rucola en mesclunsla, bereide salades volgens humeur van de chef (vb Italiaans, 

Grieks, tonijn, aardappelen, …), bereide pasta, rijst met groentjes, tomatensalade, 

komkommersalade, eiersalade, sausjes, broodjes 

 

Prijs: 

100 euro exclusief BTW per persoon. 

Prijs is berekend op een minimum van 100 deelnemers.  

Er wordt dus minimum 10.000 euro excl. BTW gefactureerd. 



Inbegrepen:  

Activiteiten met professionele begeleiding 

Organisatie & coördinatie 

Gebruik seminariezaal 

Catering zoals hierboven omschreven 

Dranken tijdens de broodjeslunch 

 

Niet inbegrepen:  

BTW 

Transport naar Korbeek Dijle 

Verzekering persoonlijke ongevallen 

Drankenforfait tijdens de barbecue 

 

Opmerking: bij de Barbecue dient een forfaitair drankenpakket van 8,5 euro genomen te 

worden.  

Dit drankenpakket omvat een aperitief (glaasje Italiaanse Lambrusco met knabbeltjes), 

waters, frisdranken, Italiaanse huiswijnen en bieren gedurende 2,5 uren 


