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Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

activiteitenindoor & outdoorMeer dan 25



4.3.

ARCHERY TAG

De combinatie tussen

 trefbal en paintball

Archery tag is een uitdagende en spannende activiteit 

voor elk vrijgezellenfeest, teamuitje, familiedag of 

zelfs voor een kinderfeestje. Een competitief spel 

waar iedereen aan mee kan doen. Archery Tag is het 

beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Actie, strategie 

en spanning bij Archery Tag: een ware belevenis in het 

bosrijke gebied van Baarle Outdoor & Leisure. 

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Daarom 

wordt Archery Tag uitsluitend gespeeld met 

gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende 

(opblaasbare) bunkers en vijf doelwitten. Verschuil je 

achter de bunkers en probeer je tegenstander te slim af 

te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt afgeschoten óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

3.

38-39 SOLEX RIJDEN

20-21 BUMPERBALL

INHOUDSOPGAVE

Wil je nu echt eens iets anders doen met je personeel, familie/vrienden of team? 
Dan zit je bij Baarle Outdoor & Leisure goed! Eigenaar Thijs van Bree organiseert 
voor jou, samen met zijn partner Mariska Kemkes en team van instructeurs, met veel 
enthousiasme een onvergetelijke dag bij Baarle Outdoor & Leisure of op een eigen 
locatie naar keuze. Of je nu actief, recreatief, creatief of cultureel bezig wilt zijn, wij 
maken het iedereen naar hun zin.

Bij Baarle Outdoor & Leisure is de klant koning. “Als een klant bij ons aanklopt, ga 
ik daar altijd eerst uitgebreid mee in gesprek. Voor mij is het belangrijk wat precies 
de doelstelling van een dag is. Een bedrijfsuitje vergt een andere invulling dan een 
familiedag. Wij maken altijd een programma dat geheel aan de wensen van de 
klant en het doel van de dag voldoet. Zeker met een grote groep, is er altijd een 
afwisseling van actieve en recreatieve activiteiten. We willen het immers iedereen 
naar de zin maken!”

Bij ons geen vaste arrangementen, maar een programma op maat want iedereen 
heeft zijn eigen wensen!
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4.3.

De combinatie tussen

 trefbal en paintball

Archery tag is een uitdagende en spannende activiteit 

voor elk vrijgezellenfeest, teamuitje, familiedag of 

zelfs voor een kinderfeestje. Een competitief spel 

waar iedereen aan mee kan doen. Archery Tag is het 

beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Actie, strategie 

en spanning bij Archery Tag: een ware belevenis in het 

bosrijke gebied van Baarle Outdoor & Leisure. 

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Daarom 

wordt Archery Tag uitsluitend gespeeld met 

gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende 

(opblaasbare) bunkers en vijf doelwitten. Verschuil je 

achter de bunkers en probeer je tegenstander te slim af 

te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt afgeschoten óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

recreatief outdoor
actief INDOOR

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

3. 4.5.

COMPLEET

 VERZORGDE DAG!

EEN BEDRIJFSUITJE, FAMILIEDAG 

 
OF EEN SPORTDAG MET JE SCHOOL?

Boek via www.baarle-outdoor.nl of...

+31(06) 14 02 97 69

Wij kunnen het volgende verzorgen:
     Vervoer (per Amerikaanse bus)

      Lunch & snacks

      Een mooi programma op maat

      BBQ & diners

     Overnachtingen

04.

Wij regelen alles

    van begin tot eind 

05.info@baarle-outdoor.nl



Bedrijven

Wij kunnen het bedrijf verschillende 

programma’s aanbieden. Zowel binnen als buiten.

Ook is het mogelijk dat wij het vervoer tussen 

jouw gekozen punt en Baarle Outdoor regelen 

(heen en terug). Bij een groep tot 42 personen 

kunnen wij de Amerikaanse schoolbus 

inzetten. Bij grotere groepen regelen wij een 

touringcar of dubbeldekker. 

LEER JE COLLEGA'S BETER KENNEN! 

Slecht weer?

4.06. 07.

Teambuilding

plezier

Samen een onvergetelijke dag!
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
      Actief = Bumperball of archery Tag

      Teambuilding = Expeditie Baarle

      Recreatief = Catch the Smuggler of bosgolf

      Relax = Solextour of een ludieke fietstocht

      Combinatie = Combineer programma’s

Ik hou van Holland

alles mag bij..., saloon Quiz

Escape room “Het Douane Kantoor” 

Grenzen

verleggen

hecht team "aan een"samen werken

lEG DEZE ONVERGETELIJKE DAG   

 VAST OP CANVAS!

Wij verzenden deze later 
naar jullie toe!

09:30 - 10:30    Ontvangst koffie / thee   

     met gebak

10:30 - 11:00    Deelnemers kunnen    

       zich omkleden

11:00 - 12:00    Activiteit 1

12:00 - 13:00    Activiteit 2

13:00 - 14:00    Gezamenlijke lunch

14:00 - 15:00    Activiteit 3

15:00 - 15:30    Korte break / consumptie

15:30 - 16:30    Activiteit 4

16:30 - 17:00    Korte break / consumptie   

        met bittergarnituur

17:00 - 18:00    Gezamenlijke afsluitende   

     activiteit

18:30 - 20:00    Barbecue / Diner

20:00 - 21:00     Na borrelen

 

 

Voorbeeld dagProgramma

Wij kunnen ook het vervoer 

voor het bedrijf regelen

10-300 personen

Wij hebben ook leuke binnenactiviteiten voor slecht weer.



 

Familie

We hebben voor jou volop activiteiten voor een dagje uit

met de familie. Gezellig met elkaar bezig zijn in een mix 

van actieve en recreatieve activiteiten. We bekijken eerst 

de doelstelling van de familiedag.

Ook is het mogelijk dat wij het vervoer 

tussen jouw gekozen punt en Baarle Outdoor 

regelen (heen en terug). Bij een groep tot 

42 personen kunnen wij de Amerikaanse 

schoolbus inzetten.

EEN HEERLIJK DAGJE UIT

 VOOR JONG & OUD!

4.08. 09.

fAMILIEUITJE

genieten

plezier

Samen een onvergetelijke dag!

Ik hou van Holland

alles mag bij..., saloon Quiz

Escape room “Het Douane Kantoor” 

ORIGINELE

ACTIVITEITEN

heel de familie"uitjes met "Actieve en recreative 

lEG DEZE ONVERGETELIJKE DAG   

 VAST OP CANVAS!

Wij verzenden deze later 
naar jullie toe!

09:30 - 10:30    Ontvangst koffie / thee   

     met gebak

10:30 - 11:00    Deelnemers kunnen    

        zich omkleden

11:00 - 12:00    Activiteit 1

12:00 - 13:00    Activiteit 2

13:00 - 14:00    Gezamenlijke lunch

14:00 - 15:00    Activiteit 3

15:00 - 15:30    Korte break / consumptie

15:30 - 16:30    Activiteit 4

16:30 - 17:00    Korte break / consumptie   

        met bittergarnituur

17:00 - 18:00    Gezamenlijke afsluitende   

     activiteit

18:30 - 20:00    Barbecue / Diner

20:00 - 21:00     Na borrelen

 Voorbeeld dagProgrammaBijvoorbeeld:
      Actief = Ga de strijd met elkaar aan

      Recreatief = Een ontspannen dag met gezellige activiteiten

      Actief & recreatief = Een mix van actieve en recreatieve activiteiten,  

               maar vooral voor ieder wat wils

Aan de hand van deze informatie stellen we een programma 

samen waar iedereen zich in kan vinden. Supporteren tijdens de 

activiteiten is natuurlijk ook mogelijk!
 

Wij kunnen ook het vervoer

voor de familie regelen

Slecht weer?

Wij hebben ook leuke binnenactiviteiten voor slecht weer.



 

Scholen

Wij verzorgen sportdagen, klassenuitjes en 

introductiekampen voor 10 tot 250 leerlingen. Dankzij 

ons grote assortiment in outdoor activiteiten, kunnen we 

leerlingen van 8 jaar tot en met  de oudere leerling, een 

volledige dag in de buitenlucht bezorgen.

Wij maken vooraf draaischema’s, die we met de 

desbetreffende docent doornemen. Op de dag

zelf hoeven jullie je niet meer druk te maken.

Wij nemen organisatorisch alles over.

Het is voor ons belangrijk om te weten, wat 

nu precies de leeftijden zijn van de leerlingen 

en wat hun motorische en cognitieve niveau 

is. Op deze manier kunnen wij de dag zo 

samenstellen, dat iedereen kan deelnemen.

OP ZOEK NAAR EEN 

SPORTDAG OF SCHOOLUITJE? 

4.10. 11.

samenwerken

sportief

plezier

Samen een onvergetelijke dag!

Hieronder volgen een aantal van deze programma’s:
Bijvoorbeeld:
      Introductiedag = Kennismakingsactiviteiten

      Sportdag = Heerlijke activiteiten in de buitenlucht

      Teambuilding = Communicatie & samenwerking

Kennismaken

MET JOUW KLAS""lEUKE ACTIVITEITEN 

LEG DEZE ONVERGETELIJKE

 SPORTDAG OF KLASSENUITJE

 VAST OP CANVAS!

Wij verzenden deze later 
naar jullie toe!

 Voorbeeld Sportdag

09:00 - 09:15    Ontvangst leerlingen

09:15 - 09:30    Gezamenlijke dag briefing /

     teamverdeling

09:30 - 12:00    Aanvang ochtendprogramma

12:00 - 12:30    Gezamenlijke lunch

12:30 - 15:00    Aanvang middagprogamma

15:00 - 15:30    Gezamenlijke dagafsluiting /

     prijsuitreiking

Verzorging van de sportdagen is voor

ieder beschikbaar budget mogelijk. 

 
Wat zijn de leeftijden

van de leerlingen?



   

vergaderingen

In het unieke dorp gelegen op de grens tussen Nederland 

& België ligt het evenemententerrein van Baarle outdoor & 

leisure en verleent zich naast de verschillende activiteiten, 

ook prima als vergaderlocatie. Kies voor onze saloon en laat 

je verrassen met de mogelijkheden die Baarle outdoor & 

leisure te bieden heeft.

Zodra je ons terrein betreedt, komt het echte outdoor 

gevoel in je naar boven. Dit gevoel komt terug in de 

verschillende vergaderruimtes op ons terrein.  Er zijn 

diverse locaties om te vergaderen. Onze Saloon geeft je

het gevoel van een knus chalet. In de zaal zijn verschillende 

vergaderopstellingen mogelijk die worden aangekleed

met een flip-over of beamer.

GEEF JE TEAMVERGADERING

     EEN EXTRA BOOST

4.12. 13.

OUTDOOR

GEVOEL

ontspannen

   omgeving

KNUS

Samen een onvergetelijke dag!

BIJZONDER

even je hoofd leeg""Maak tijdens de vergadering

 Voorbeeld vergadering programma

08:00 - 08:30    Ontvangst koffie / thee   

     met gebak

08:30 - 12:00    Vergadering / koffie en thee   

     worden regelmatig aangevuld

12:00 - 13:00    Gezamenlijke lunch

13:00 - 16:00    Solextour

16:00 - 17:00    (Na)borrelen / bittergarnituur

Als er behoefte is om tussen de vergaderingen 

door even het hoofd leeg te maken, kun je de 

vergaderlocatie ook combineren met verschillende 

activiteiten. Deze combinatie maakt Baarle 

outdoor & leisure uniek! Werk aan de teambuilding 

met ons Expeditie Baarle programma, maak een 

ontspannen solex tour en geniet van de 

bosrijke omgeving.

ER ZIJN HEEL VEEL MOGELIJKHEDEN

 
EN BAARLE OUTDOOR & LEISURE

 
    DENKT GRAAG MET JULLIE MEE!

 
Maak je vergadermoment compleet door 

verschillende activiteiten toe te voegen. 



 

Kinderfeestje

“Er is er een jarig, hoera, hoera”. Wil je een kinderfeestje 

vieren, maar wil je net even wat anders dan zwemmen, 

een speurtocht of naar de bioscoop? Kies dan voor een 

kinderfeestje bij Baarle Outdoor & Leisure. Wij garanderen 

een middag vol plezier samen met je vriendjes en/of 

vriendinnetjes. Ons all-in kinderfeestje is hét kinderfeestje 

voor stoere jongens en meiden.

EEN KINDERFEESTJE, MAAR

      DAN NET EVEN IETS ANDERS 

4.14. 15.

lekkere

afsluiter

jezelf

uitleven

Fun

Samen een onvergetelijke dag!

Je kunt 3 of 4 activiteiten kiezen, waarvan
twee voorkeursactiviteiten uit:
      Klimparcours

      Bumperball

      Archery tag

      Levend tafelvoetbal

      Blind volleybal

      Hand- of kruisboogschieten

IETS UNIEKS

staan bij ons centraal"
"avontuur en plezier

EEN LEUK AANDENKEN OP

 
CANVAS, SAMEN MET JE VRIENDJES!

Wij verzenden deze later 
naar jullie toe!

 

 

Een lekkere afsluiter

Natuurlijk wordt deze leuke dag afgesloten 

met iets lekkers. Want na alle activiteiten staan 

de frietjes met snack naar keuze voor jullie 

klaar, inclusief onbeperkt ranja. Wil je liever 

voor aanvang van het kinderfeestje eten? Ook 

dat is voor ons geen enkel probleem. Samen 

maken we er gegarandeerd een kinderfeestje 

van om nooit te vergeten.

Extra keuze:
Een gepersonaliseerde verjaardagstaart

Leuk aandenken / foto op canvas

Een kinderfeestje bij Baarle Outdoor & Leisure staat in het 

teken van leuke activiteiten waarin avontuur, plezier en 

spanning centraal staan. 

Je kunt verschillend 

activiteiten bij ons kiezen



4.3.

De combinatie tussen

 trefbal en paintball
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beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 
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gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende 

(opblaasbare) bunkers en vijf doelwitten. Verschuil je 

achter de bunkers en probeer je tegenstander te slim af 

te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt afgeschoten óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

recreatief outdoor
actief INDOOR

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

3. 49.

 

Saloon & terras

Kom onze saloon bewonderen...

Geniet in het zonnetje op het terras van een 
heerlijk drankje of kom in onze saloon lekker 
dicht bij de kachel zitten...

Ook zonder een geplande dag ben je bij 
ons van harte welkom, om te genieten van 
een hapje & drankje.

WIJ VERZORGEN OOK UW HORECA WENSEN

     IN DE SALOON OF OP HET TERRAS

hELEMAAL IN WESTERNSTIJL!

17.16.



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 30 PERS.

Wil je graag een potje bumperball spelen op 

locatie? Ook dat is bij Baarle Outdoor & Leisure geen 

enkel probleem. We denken graag met je mee.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

Bumperball

Een potje voetballen,

     maar dan anders

Het leuke aan bumperball is dat je niet alleen met een 

bal speelt, maar dat je als speler zelf ook in een grote 

opblaasbare bal zit met een diameter van ongeveer 1,5 

meter. En je hoeft echt geen voetbaltalent te hebben,

een stevige portie enthousiasme is meer dan genoeg.

Dé perfecte activiteit voor kinderen en volwassenen.

Vanwege de hoge intensiteit van bumperball wordt er, 

ongeacht het aantal deelnemers, snel door gewisseld. 

Bumperball is geschikt voor groepen van ongeveer 10 tot 

30 personen. Wil je graag een potje bumperball spelen op 

locatie? Ook dat is bij Baarle Outdoor & Leisure geen enkel 

probleem. We denken graag met je mee.

Ben je voor een kinderfeestje, bedrijfsuitje, 

vrijgezellenfeest of familiedag op zoek naar een 

leuke sportieve uitdaging met een extreem hoge 

funfactor? En houd je wel van een potje voetbal? 

Dan is bumperball echt iets voor jou. Het doel van 

bumperball? Je tegenstanders omver te ‘bumperen’ en 

zoveel mogelijk doelpunten te scoren. Lachen, gieren 

en brullen gegarandeerd (dit geldt zeker ook voor de 

toeschouwers).

met elkaar"
plezier hebben"genieten en veel

 

outdoor
INDOOR

18.

De perfecte activiteit

 voor kinderen en volwassenen

19.actief recreatief

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

2,5 - 3 UUR 

2 - 100 PERS.

Baarle Outdoor vanaf 2 pers.

Steengroeve, Chaam vanaf 8 pers.

Korenmolen de Hoop, Bavel vanaf 10 pers.

Het Spanjaardsgat, Breda vanaf 10 pers.

Ook mogelijk vanaf je eigen locatie!

DE ZIJN DE VASTE OPSTARTLOCATIES?

3.

en het rijden van een klein proefrondje. Daarna ga je 

genieten van een schitterende toertocht door de groene, 

bosrijke Kempen in het grensgebied van Nederland en 

België. Halverwege maken we een stop bij een gezellig 

terrasje voor een lekker drankje. Vanaf 10 personen rijdt er 

een volgwagen achter de groep aan, zodat je zeker weet 

dat iedere deelnemer de toertocht ook beëindigd op een 

rijdende solex. 

SOLEX HUREN

Ben je met minder dan 10 personen? Dan bieden wij 

de mogelijkheid om een solex te huren. Wil je graag 

vertrekken vanaf een andere locatie? Informeer naar onze 

mogelijkheden voor het huren van een solex op locatie.

Wij denken graag met je mee. 

Solex rijden is één van de populairste outdoor 

activiteiten van Baarle Outdoor & Leisure. Waarom? 

Omdat je lekker nostalgisch kunt genieten van de 

prachtige omgeving en de frisse lucht, al snorrend op 

een zwarte snorfiets. Solex rijden is de perfecte manier 

om een bijzondere invulling te geven aan bijvoorbeeld 

een familiedag, bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest. 

ONS SOLEXPROGRAMMA

Het solexprogramma dat wij hebben samengesteld, duurt 

ongeveer 3 uur. We starten met een uitleg over de solex 

toertocht"
een schitterende"Geniet van

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

SOLEX RIJDEN - HUREN

BELEEF DE

        N
OSTALGIE!

21.20.

een unieke dag met

 vrienden of familie

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 30 PERS.

Als losse activiteit te boeken en om te combineren met 

andere activiteiten en arrangementen.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

De beleving op hoogte

 voor jong en oud

MAAK JE EIGEN ROUTE
Het bomenparcours bestaat uit 12 verschillende 

hindernissen en heeft 2 tokkelbanen van 50 meter. De 

moeilijkheidsgraad zit hem in de hindernissen. Je kiest dus 

zelf of je een hindernis wel of niet neemt: maak je eigen 

route. Niks moet en alles mag. Ervaar het zelf en bedwing 

onze speelse hindernisbaan. Hoog is het niet, maar leuk en 

spannend is het zeker.

Ons bomenparcours is een leuke activiteit voor 

kinderfeestjes en scholen, maar ook voor bedrijfsuitjes, 

familiedagen of vrijgezellenfeesten.

Vind je het leuk om te klimmen, te klauteren en ben 

je op zoek naar iets uitdagends? Kies dan voor de 

activiteit avontuurlijk boomklimmen van Baarle 

Outdoor & Leisure. Boomklimmen kan bij ons tot een 

hoogte van 6 meter. Ben je behendig genoeg om 

via de juiste grepen de top te bereiken? Veiligheid 

staat natuurlijk ook bij deze activiteit voorop: alles 

gebeurt onder begeleiding en toezicht van een 

ervaren instructeur, we gebruiken professionele 

klimmaterialen én je bent gezekerd vanaf de grond.

en oud"
is voor jong"boomklimmen

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

Klimparcours Hoog is het niet, maar leuk

 en spannend is het zeker

23.22.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



4.3.

ARCHERY TAG

De combinatie tussen

 trefbal en paintball

Archery tag is een uitdagende en spannende activiteit 

voor elk vrijgezellenfeest, teamuitje, familiedag of 

zelfs voor een kinderfeestje. Een competitief spel 

waar iedereen aan mee kan doen. Archery Tag is het 

beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Actie, strategie 

en spanning bij Archery Tag: een ware belevenis in het 

bosrijke gebied van Baarle Outdoor & Leisure. 

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Daarom 

wordt Archery Tag uitsluitend gespeeld met 

gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende 

(opblaasbare) bunkers en vijf doelwitten. Verschuil je 

achter de bunkers en probeer je tegenstander te slim af 

te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt afgeschoten óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

 

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

recreatief outdoor
actief INDOOR

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

3.3.

ARCHERY TAG

De combinatie tussen

 trefbal en paintball

Archery tag is een uitdagende en spannende activiteit 

voor elk vrijgezellenfeest, teamuitje, familiedag of 

zelfs voor een kinderfeestje. Een competitief spel 

waar iedereen aan mee kan doen. Archery Tag is het 

beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Actie, strategie 

en spanning bij Archery Tag: een ware belevenis in het 

bosrijke gebied van Baarle Outdoor & Leisure. 

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Daarom 

wordt Archery Tag uitsluitend gespeeld met 

gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende bunkers 

en vijf doelwitten. Verschuil je achter de bunkers en 

probeer je tegenstander te slim af te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt uitgeschakeld óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

 

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

actief outdoor
recreatief INDOOR

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 30 PERS.

Groepen van 10 tot 30 personen kunnen het

tegelijk spelen. Bij 30 of meer, combineer het

met handboogschieten of moerasbrug.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

24. 25.

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

2,5 / 3 UUR

15 – 100 PERSONEN

Deze activiteit kan in de saloon van Baarle Outdoor & 

Leisure gespeeld worden, maar ook bij jou op locatie. 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

Zet je lachspieren

    aan het werk

Je creativiteit wordt aan alle kanten aangesproken om 

én de opdrachten zo snel mogelijk te volbrengen én 

om het andere team te verslaan. Denk aan activiteiten 

als het spellen van een woord door je lichaam in allerlei 

bochten te wringen tot het schreeuwen van woorden 

totdat je medespelers doorhebben wat je ze wilt 

vertellen.

Het leuke aan Alles mag bij… is dat de naam van het 

spel zich automatisch aanpast naar bijvoorbeeld ‘Alles 

mag bij…Philips’, ‘Alles mag bij…Gloria UC’ of bij een 

familiedag in ‘Alles mag bij…de familie Jansen’.

Je kent vast wel het komische televisieprogramma 

‘Alles mag op…’, waarin Gordon, Jandino en Gerard 

Joling alles op zijn kop zetten. ‘Alles mag bij…’ van 

Baarle Outdoor & Leisure is een afgeleide van dit 

televisieprogramma. Alles mag bij… is een activiteit die 

gespeeld wordt door een grotere groep deelnemers. 

Hét perfecte uitje dus voor bedrijfsfeestjes, teamuitjes 

of familiedagen.

JE CREATIVITEIT WORDT AANGESPROKEN

Bij Alles mag bij… worden verschillende activiteiten 

gedaan die behoorlijk op je lachspieren werken.

lachspieren werkt"die op je"De improvisatieshow

 

recreatief INdoor
actief outdoor

alles mag bij... een uitstekende invulling van de dag

 voor een bedrijfsuitje of familiedag

27.26.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 30 PERS.

3.

Precisie, rust

   & uiterste concentratie

RICHTEN EN SCHIETEN
Ga onder begeleiding van een ervaren instructeur van 

Baarle Outdoor & Leisure de uitdaging aan. Na een 

duidelijke instructie ga je aan de slag. Precisie, rust en 

uiterste concentratie staan centraal bij de activiteit 

kruisboogschieten. De winnaar? Degene die de meeste 

pijlen op de schietschijven geschoten heeft. En hoe dichter 

je bij de roos komt, hoe meer punten je verdient.

Kruisboogschieten is leuk om op te nemen als activiteit in 

één van onze arrangementen, maar is ook los te boeken. 

Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan 

vrijblijvend contact met ons op. 

Vroeger werd de kruisboog al gebruikt door de 

Romeinen en de Chinezen. Vooral Wilhelm Tell is er 

beroemd mee geworden. En nu is het jouw beurt: 

kruip in de huid van Wilhelm Tell. Ben je op zoek naar 

een (ont)spannende activiteit om heerlijk actief bezig 

te zijn met vrienden, familie en/of collega’s? Dan is 

kruisboogschieten echt wat voor jou. Word één met je 

kruisboog en schiet in de roos.

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

KRUISBOOGSCHIETEN
Hoe dichter je bij de roos komt,

 hoe meer punten je verdient!

29.28.

 Informatie

Kruisboogschieten is leuk om op te nemen als 

activiteit in één van onze arrangementen, maar is 

ook los te boeken. Combineer deze activiteit met 

handboogschieten en ontdek in welke discipline

jij uitblinkt!

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

op je doel"
met uiterste precisie

"richt en schiet

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 40 PERS.

Groepen van 10 tot 16 personen kunnen het tegelijk

spelen, maar het is altijd fijn om een paar

wisselspelers te hebben.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

Wie heeft het snelste   

 reactievermogen?

GEBRUIK JE ZINTUIGEN

Waar je bij het normale volleybal voornamelijk het zintuig 

zien gebruikt, is dat bij blind volleybal onmogelijk. Het 

is dus belangrijk om je andere zintuigen aan te spreken. 

Je ziet in eerste instantie niets, maar hoort natuurlijk van 

alles. Aan jou en je team om daar op in te spelen. Goed 

communiceren, alert zijn en elkaar coachen zijn belangrijke 

aspecten bij blind volleybal.

Blind volleybal is een leuke, hilarische activiteit om op te 

nemen in één van onze arrangementen, maar is ook leuk 

om los te boeken. Neem vrijblijvend contact op voor onze 

uitgebreide mogelijkheden. 

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE,
SPORTIEVE UITDAGING?

Ben je op zoek naar een nieuwe, sportieve uitdaging? 
Dan hebben we bij Baarle Outdoor & Leisure de 
perfecte activiteit: blind volleybal. De naam blind 
volleybal zegt het eigenlijk zelf al: je kunt de andere 
kant van het veld niet zien. Dit maakt het lastig 
inschatten waar de bal terecht komt en wanneer 
de bal jouw kant op komt. Blind volleybal is hét spel 
om het snelste reactievermogen. Een uitdagende 
teamsport, leuk voor vrijgezellenfeesten, familiedagen, 
bedrijfsuitjes of kinderfeestjes van ongeveer 10 tot 16 
personen. 

bedrijfsdagje"
een leuk"ideaal voor

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

BLIND VOLLEYBAL
je ziet me niet,

 maar ik hoor JE WEL

31.30.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 30 PERS.

Handboogschieten is leuk om op te nemen als 

activiteit in één van onze arrangementen, maar is 

ook los te boeken. Combineer deze activiteit met 

kruisboogschieten en ontdek in welke discipline

jij uitblinkt!

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

Ben jij net zo

 goed als Robin Hood?

duidelijke instructie over het handboogschieten door een 

ervaren instructeur. Hij leert je de fijne kneepjes van het 

boogschieten. Onder begeleiding van dezelfde instructeur 

ga je vervolgens schieten op verschillende schietschijven. 

Hoe dichter je bij de roos komt, hoe meer punten je krijgt 

voor zowel je team als voor jezelf als individu. Ga jij de 

uitdaging aan?

Handboogschieten is een leuke activiteit om te combineren 

met andere activiteiten of als losse activiteit. Sluit dit toffe 

spel af met een hapje en/of drankje in onze saloon.

Voel jij je een echte Robin Hood? Dan bieden we je 

bij Baarle Outdoor & Leisure dé kans om het zelf te 

ervaren. Bewijs ten overstaan van vrienden, familie en/

of collega’s hoe goed je bent met pijl en handboog op 

onze schietbaan van 11 meter breed en 8 meter lang. 

Onze recreatieve handbogen zijn toegankelijk voor 

een breed publiek. Hoe doelgericht ben jij?

GA DE UITDAGING AAN
Handboogschieten vereist opperste concentratie, een 

scherp oog en een vaste hand. De activiteit start met een 

het boogschieten"kneepjes van"leer de fijne

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

HANDBOOGSCHIETEN
Ga de uitdaging met

 je medespelers aan!

33.32.
Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

2 - 2.5 UUR

15 - 100 PERS.

Wij kunnen “ik hou van Holland” ook verzorgen 

op jouw gewenste locatie, zoals bijvoorbeeld een 

sportkantine, dorpscafé of bedrijfsruimte.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

Ik hou van holland

Elke keer weer een

  gezellig feest!

• Hints: raad een typisch Nederlands woord of gezegde

• Petje op/petje af: de algemene Nederlandse kennisvragen

• Spijker slaan: in zo min mogelijk slagen de spijkers in

  het blok slaan

• Muziekquiz: met de mooiste muziek vanaf de jaren

  70 tot heden

• Breinbrekers: welk team mag zich het meest

  intelligent noemen?

Leuke spelletjes worden afgewisseld met mooie 

muziekfragmenten waar uit volle borst mee meegezongen 

mag worden. 

Ik hou van Holland is prima te combineren met een lunch, 

buffet of barbecue. Meer weten over de mogelijkheden? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Zit je altijd steevast aan de buis gekluisterd voor 

het hilarische spelprogramma ‘Ik hou van Holland’? 

Bij Baarle Outdoor & Leisure ben je gewoon zelf 

deelnemer van het ‘Ik hou van Holland’-spel. Team 

oranje vs. team rood-wit-blauw: welk team weet het 

meeste van ons mooie kikkerlandje?

WAT HOUDT DIT HILARISCHE SPELPROGRAMMA IN?

We verdelen jullie gezelschap over twee gelijke teams. 

Het is de bedoeling om door middel van verschillende 

opdrachten zoveel mogelijk punten te verdienen om je 

tegenstander de genadeklap te geven.

de genadeklap"tegenstander"geef je

 

recreatief indoor
actief outDOOR

Welk team weet het meeste

  van ons mooie kikkerlandje?

35.34.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

2 - 50 PERS.

Ook goed te combineren met hand- en 

kruisboogschieten

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

en uitgelaten én je bevindt je in een mooie,

bosrijke omgeving.

Bosgolf is een leuke, laagdrempelige en gezellige activiteit 

voor jong en oud. Een ontspannen bezigheid waarin je 

samen met je team je doel probeert te halen. Bosgolf 

is perfect te combineren met andere activiteiten voor 

een geslaagd vrijgezellenfeest, familiedag, bedrijfsuitje 

of kinderfeestje. Informeer vrijblijvend naar onze 

mogelijkheden. Samen maken we er een geslaagde

dag van. 

Test je golf-skills met een lekker ontspannen potje 

bosgolf in de bosrijke omgeving van Baarle-Nassau. 

Bosgolf is, vinden wij, een leukere variant op het 

boerengolf door de diverse te nemen hindernissen 

zoals vijvers, bomen en zandbergen. Uitgerust met een 

stok met hieraan een klomp bevestigd, sturen we je 

het bos in. De bedoeling van bosgolf? Om de bal in zo 

min mogelijk slagen in de hole te slaan. 

Wat maakt bosgolf nou zo leuk? De regels zijn anders dan 

bij ‘gewoon’ golf, de sfeer is vele malen meer ontspannend 

voor jong en oud"gezellige activiteit
"een leuke en

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

36.

Sfeer en ontspanning

 in een bosrijke omgevingBosgolf bosgolf is perfect te 

 combineren met andere activiteiten

37.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

3 - 4 UUR

2 - 250 PERS.

Wij kunnen fietstochten compleet voor je verzorgen, 

maar je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig 

aan de slag te gaan. De fietsen kunnen op locatie 

geleverd worden.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

Fietstochten

Door het mooie, bosrijke

 gebied van de Kempen

kies je voor een fiets die van oorsprong een motor is 

geweest. Stijlvolle fietsen met een retro design waar je 

heerlijk op rond kunt rijden. Zoek je wat meer uitdaging? 

Dan is de kickbike step vast iets voor jou. Gezellig met een 

groep op pad? Heb je dan al weleens aan een tandem 

gedacht. De tandem geeft een nieuwe dimensie aan 

fietsplezier.

Al de door ons aangeboden fietstochten zijn dagdeel 

vullend. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem 

dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag

op weg. 

De Kempen is een landschap om trots op te zijn. 

Daarom organiseren we bij Baarle Outdoor & Leisure 

verschillende fietstochten door dit mooie, bosrijke 

gebied. En met fietstochten bedoelen wij niet zomaar 

fietstochten, maar vooraf uitgestippelde tochten 

op een ludieke fiets. Ervaar het zelf en cruise van 

Nederland naar België, en weer terug, met onze 

chopper fietsen, kickbikes, tandems of beach cruisers. 

Bij ons kun je ludieke fietsen huren om de mooiste 

fietstochten mee te maken. Kies je voor de chopper, dan 

of mountainbike"kickbike"Chopper,

 

recreatiefACtief outdoor
INDOOR

huur ludieke fietsen om de

 mooiste fietstochten mee te maken

39.38.

Je kunt deze activiteit uitbreiden met:       

      Een ontvangst met koffie en gebak

      Lunch

      Diner / BBQ

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

3.5 TOT 5.5 UUR

10 - 100 PERS.

Wij kunnen deze activiteiten compleet voor

je verzorgen.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

 Kom als de ware

 Robinson uit de bus

De opdrachten van Expeditie Baarle staan in het teken 

van teambuilding, behendigheid, creativiteit, competitie, 

samenwerken en vooral veel plezier. Groepsuitdaging en 

het beleven van veel mooie momenten staan centraal. 

Expeditie Baarle is leuk voor families, teamuitjes, bedrijven, 

scholen en vriendengroepen en bestaat uit activiteiten 

voor jong en oud. Van zaklopen en touwtrekken tot blind 

volleybal en knotshockey.

Expeditie Baarle is een programma specifiek gericht op 

teamopdrachten vanaf 10 personen. Samen met jou stellen 

we een uniek programma samen bestaande uit 6, 8 of 

10 activiteiten, afhankelijk van het tijdsbestek en jouw 

wensen.

Ben je een trouwe kijker van het bekende 

televisieprogramma ‘Expeditie Robinson’. Een 

spannend spelprogramma waar de kandidaten 

proberen te overleven op een onbewoond eiland en 

elkaar door het doen van proeven wegstemmen? 

En zou je zelf wel als een ware Robinson uit de bus 

willen komen? Dat kan met het unieke, spectaculaire 

en spannende teambuildingsprogramma ‘Expeditie 

Baarle’ van Baarle Outdoor & Leisure.

veel plezier "competitie &"Teambuilding,

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

Expeditie Baarle
het unieke, spectaculaire en 

 Spannende teambuildingsprogramma

41.40.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?

DE ACTIVITEITEN ZIJN:
Zaklopen
Walking A
Spinnenweb
Moerasbrug
Bambox – Bamboestieken

Vélocipède estafette
Blind volleybal
Touwbrug bouwen en oversteken
Knotshockey
Touwtrekken



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

10 - 32 PERS.
35 - 60 PERS. (finale)

Groepen van 10 tot 16 personen kunnen het tegelijk

spelen, maar het is altijd fijn om een paar wisselspelers

te hebben.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

 

outdoor
INDOOR

LEVEND TAFELVOETBAL

HOE SPEEL JE LEVEND TAFELVOETBAL?
Bij levend tafelvoetbal worden jullie in twee teams van 5 tot 

8 personen verdeeld. De spelers worden verbonden met de 

buizen in het speelveld (van ca. 6 x 10 meter), waardoor ze 

een beperkte bewegingsvrijheid hebben. De enige manier 

om deel te nemen aan het spel, is door gezamenlijk naar 

links of rechts te bewegen. Het komt bij levend tafelvoetbal 

dus neer op een zeer goede samenwerking, goed luisteren, 

goed communiceren en bovenal coördineren. 

Levend tafelvoetbal is ook zeer geschikt voor grotere 

groepen, omdat er dan in toernooivorm gespeeld kan 

worden. Of als dé finale van een complete, door Baarle 

Outdoor & Leisure georganiseerde, dag. Kies voor ons 

levend tafelvoetbalspel, kies voor diverse komische situaties 

voor zowel de spelers als het publiek. En ontdek de ware 

Lieke Martens in jezelf!

Speel(de) je regelmatig een potje tafelvoetbal met 

vrienden en/of familie? Hoe leuk is het dan om 

een keer levend tafelvoetbal te spelen? Ben je een 

sterke verdediger of komen je voetbalkwaliteiten 

beter tot hun recht in de spits? Neem jouw plaats 

in aan de stang en ervaar hoe het voelt om een 

tafelvoetbalpoppetje te zijn. Een hilarische activiteit 

voor kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes, 

scholen of familiedagen. 

Ontdek de Lieke Martens  

  in jezelf

42.

je belandt in diverse komische

      situaties met de spelers en het publiek

43.

als finale"afsluiter van de dag
"De perfecte 

actief recreatief

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

2 - 3 UUR

10 - 100 PERS.

Wij kunnen Catch the Smuggler in iedere 

stadscentrum of dorpskern compleet voor

je verzorgen.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

3.

 

recreatief outdoor
actief INDOOR

Pak de smokkelaar,

 voordat deze de grens over is

Houd je van een goede dosis actie en spanning? Catch 

the Smuggler, afgeleid van de tv serie ‘Jachtseizoen’, 

is een spannend achtervolgingsspel in Brabant. Leuk 

voor vrijgezellenfeesten, vriendengroepen, families of 

bedrijfsuitjes. Het leuke aan Catch the Smuggler is dat je 

het meerdere keren kunt spelen in het tijdsbestek van 3 

uur. Volop mogelijkheden voor revanche dus. Vangen jullie 

de smokkelaar of is hij jullie te slim af? 

Ben je op zoek naar een leuk en origineel stadsspel in 

jouw eigen stad of dorp? Neem dan contact op met Baarle 

Outdoor & Leisure. Wij denken graag met je mee. 

Wil je helemaal in smokkelsferen komen? Boek dan van 

tevoren onze Escape Room ‘Het Douanekantoor’.

Je kunt deze activiteit uitbreiden met:

      Een ontvangst met koffie en gebak

      Lunch

      Diner / BBQ

In Baarle, een dorp dat bekend staat als ‘het 

Smokkelgat’, is een smokkelaar gesignaleerd. De 

smokkelaar probeert zijn slag te slaan door een 

miljoen bij elkaar te roven en over de grens te 

smokkelen. Als douaneteam ga je op jacht en probeer 

je de smokkelaar te pakken te krijgen, voordat deze 

de grens over is. Spoor de smokkelaar op met de 

interactieve kaart op jullie mobiele scherm. Maar pas 

op: hij kan mijnen droppen en stoorzenders plaatsen 

om jullie te dwarsbomen.

CATCH THE SMUGGLER

het jachtseizoen"het tv-programma"afgeleid van

Een leuk en origineel stadsspel

 in jouw eigen stad of dorp

44. 45.



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

8 - 20 PERS.

Wij kunnen sumo worstelen compleet voor je 

verzorgen op ons terrein of op locatie naar keuze. 

Het is ook te boeken, als binnenactiviteit.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

sumo worstelen

waan je zelf een

 ware yokozuna

Wie is de winnaar van sumo worstelen? Degene die 

als laatste blijft staan. Het is dus de bedoeling om je 

tegenstander buiten de ring te worstelen of gewoon naar 

de grond te werken. Het belangrijkste is om je gewicht op 

het juiste moment in de strijd te gooien. In wie van jullie 

schuilt er stiekem een echte Japanse sumo kampioen?

Sumo worstelen is intensief én supergrappig. Een waar 

spektakel met plezier en hilariteit voor deelnemers en 

toeschouwers. Wil je meer weten over de mogelijkheden 

van het sumo worstelen? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons op. 

Heb je altijd al eens willen weten hoe het voelt om 

een reusachtige, Japanse sumoworstelaar te zijn? 

Dan zit je bij Baarle Outdoor & Leisure helemaal 

goed. Tijdens onze activiteit ‘Sumo worstelen’ word 

je in een groot, schuimrubber pak gehesen waarna 

je direct rond waggelt als een ware Yokozuna. Deze 

activiteit is geschikt voor zowel jong als oud en is 

superleuk als groepsactiviteit tijdens bijvoorbeeld 

een vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje, teamuitje of 

kinderfeestje. 

de strijd"
gewicht in"gooi je

 

recreatief
actief

INDOOR OUTDOOR

Sumo worstelen is 

 intensief en supergrappig!

47.46.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?



Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR

2 - 8 PERS.

Wij kunnen escape room compleet voor

je verzorgen.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

3.

escape room

welkom in het baarle

 van 1937

Bij het vallen van de avond struinen de smokkelaars 

stiekem met hun waar door het buitengebied, de 

blik van de veldwachters ontduikend. Langs geheime 

smokkelroutes en oude grensovergangen zonder 

opgemerkt te worden…

Want pas op dat je niet gepakt wordt! De gevangenissen 

hier kunnen rare dingen met je doen. 

HET DOUANEKANTOOR

Welkom in het Baarle van 1937. Te midden van 

uitgestrekte landerijen, bolle akkervelden en eindeloze 

zandpaden sluipen smokkelaars hier over de grens. 

Het zijn economisch zware tijden en daarom is het 

hier aan de Belgisch/Nederlandse grens enorm 

lucratief om goederen de grens over te smokkelen. 

Tabak, drank, koffie en boter zijn dan ook populaire 

smokkelwaar. 

smokkelroutes"onze"bewandel

 

recreatief
actief

INDOOR

Een leuk uitje met je

 vrienden, familie of collega's!

49.48.

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
boekingen en informatie over de tarieven

HOE TE BOEKEN?

OUTDOOR



activiteiten
indoor & outdoor

Meer dan 25

Waar bevinden al onze

 activiteiten zich?

51.50.

Terras

parkeren

saloon

ingang

Klimparcours

archery tag

Bumperball

Levend

tafelvoetbal

Hand- en

Kruisboogschieten

Blind

Volleybal Terras

parkeren

saloon

ingang

Klimparcours

archery tag

Bumperball

Levend

tafelvoetbal

Hand- en

Kruisboogschieten

Blind

Volleybal



4.3.

De combinatie tussen

 trefbal en paintball

Archery tag is een uitdagende en spannende activiteit 

voor elk vrijgezellenfeest, teamuitje, familiedag of 

zelfs voor een kinderfeestje. Een competitief spel 

waar iedereen aan mee kan doen. Archery Tag is het 

beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Actie, strategie 

en spanning bij Archery Tag: een ware belevenis in het 

bosrijke gebied van Baarle Outdoor & Leisure. 

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Daarom 

wordt Archery Tag uitsluitend gespeeld met 

gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende 

(opblaasbare) bunkers en vijf doelwitten. Verschuil je 

achter de bunkers en probeer je tegenstander te slim af 

te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt afgeschoten óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

recreatief outdoor
actief INDOOR

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

3. 4.31.

 

In de ochtend een paar activiteiten gehad 
en zin in een lunch? We hebben een aantal 
pakketten zorgvuldig  voor u samengesteld…

ER EEN DINER VAN MAKEN?

...OF BARBEQUE BIJ ONS!

Op reservering, verzorgen wij voor u 
ook heerlijke lunches, BBQ’s en diners

De BBQ staat aan en nog heel even en het vlees
is klaar. Ga lekker zitten en geniet van onze horeca

Lunch Dalton

Lunch Sheriff

BBQ Dalton

BBQ Sheriff

RUIK JE HET AL?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl
voor meer informatie over onze diners

BBQ & LUNCHES

53.52.

GENIET VAN EEN HEERLIJKE LUNCH...



4.3.

De combinatie tussen

 trefbal en paintball

Archery tag is een uitdagende en spannende activiteit 

voor elk vrijgezellenfeest, teamuitje, familiedag of 

zelfs voor een kinderfeestje. Een competitief spel 

waar iedereen aan mee kan doen. Archery Tag is het 

beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en 

paintball, maar dan met pijl en boog. Actie, strategie 

en spanning bij Archery Tag: een ware belevenis in het 

bosrijke gebied van Baarle Outdoor & Leisure. 

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Daarom 

wordt Archery Tag uitsluitend gespeeld met 

gezichtsbescherming van hoge kwaliteit. Daarnaast 

zijn de pijlen uitgerust met speciale foam tops, zodat 

niemand met pijn en/of blauwe plekken het strijdtoneel 

verlaat.

Het speelveld wordt verrijkt met verschillende 

(opblaasbare) bunkers en vijf doelwitten. Verschuil je 

achter de bunkers en probeer je tegenstander te slim af 

te zijn.

Je mag jezelf de winnaar van Archery Tag noemen 

wanneer je met je team óf als eerste al je tegenstanders 

hebt afgeschoten óf wanneer je alle doelwitten hebt 

geraakt.

tegenstander uit "mogelijk je"schakel zo snel

Ervaar het zelf en ga de

       Archery Tag uitdaging aan!

recreatief outdoor
actief INDOOR

 Informatie

DUUR

PERSONEN

1 UUR / 1 UUR 30 MIN.

MINSTENS 10 PERS.

Wij kunnen Archery tag compleet voor u  verzorgen 

maar u kunt  er ook voor kiezen om zelfstandig aan 

de slag te gaan.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Ga naar www.baarle-outdoor.nl voor
meer informatie over de tarieven

3. 4.33.

 

DRANKEN & SNACKS

Na al het harde werken lust je vast wel een snack, 
toch? Of misschien zelfs frietjes? Ook dat is mogelijk 
in onze Saloon, dichtbij de kachel of buiten op het 
terras…

AL ONZE DRANK EN SNACKS

 ZIJN MET LIEFDE GEMAAKT

JIJ LUST VAST WEL EEN DRANKJE?

Op de dag zelf verzorgen wij voor u
ook heerlijke snacks met een drankje

OF MISSCHIEN ZELFS FRIETJES?

Ga naar de volgende twee pagina’s
voor onze volledige menukaart!

Tosti's

Wijntje

Warmechocomelk

55.54.



3.

HOE ZIET DE WORKSHOP ERUIT?
De workshop ‘broodplank/tapasplank maken’ start met 

het uitzoeken/maken van een ontwerp en een bijbehorend 

mooi stuk hout. Van een warme diepe houtkleur tot een 

lichte houtkleur. Daarna teken je jouw ontwerp op het 

stuk hout en zaagt (met hulp) dit ontwerp uit. Vervolgens 

schuren we de planken op, want we willen natuurlijk geen 

splinters aan de gasten serveren. Maak eventueel een gat 

of uitsparing voor een handvat, greep (van touw of leer) 

of een bakje. Tenslotte is het oliën geblazen en is jouw 

broodplank/tapasplank direct klaar om mee naar huis te 

nemen. 

De workshop ‘broodplank/tapasplank maken’ vindt plaats 

in de houtwerkplaats van Tafelmeesters te Ulicoten. Meer 

weten over de mogelijkheden of interesse in één van onze 

arrangementen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Ben je al enige tijd op zoek naar een mooie 

broodplank of een bepaald formaat tapasplank, 

maar heb je de perfecte nog niet gevonden? Hoe 

leuk is het dan om deze gewoon zelf te maken? Dit 

kan met onze workshop ‘broodplank/tapasplank 

maken’, georganiseerd door Tafelmeesters. Gedurende 

deze workshop leer je in 2,5 tot 3 uur tijd alles over 

de basistechnieken en materialen die komen kijken 

bij het houtbewerken. Lekker creatief bezig zijn en 

daarnaast ook nog gezellig bijkletsen. 

tapasplank "de perfecte"Maak bij ons

recreatief indoor
actief outdoor

Broodplank/tapasplank maken
Workshop

56.

HOE ZIET DE WORKSHOP ERUIT?
De workshop kan op twee verschillende manieren worden 

ingestoken: óf de deelnemers bedenken als eerste een 

ontwerp en gaan aan hand daarvan op zoek naar een stuk 

speksteen óf de deelnemers laten zich inspireren door de 

vormen van het stuk speksteen. Vervolgens gutsen we 

weg wat we niet nodig hebben, wordt het kunstwerk of 

het sieraad opgeschuurd en tenslotte gepolijst. Met als 

resultaat een beeld of sieraad met een mooie glans, in de 

meest prachtige kleuren. 

WAT IS SPEKSTEEN?
De officiële naam van speksteen is steatiet, in de 

volksmond wordt het ook vaak zeepsteen genoemd. Het is 

een oud gesteente en een 100% natuurlijke materiaalsoort. 

De speksteen die we tijdens de workshop ‘speksteen 

beeldhouwen’ gebruiken, komt uit Brazilië, Afrika, China of 

India. Deze speksteensoorten zijn eenvoudig te bewerken 

en hebben een mooie structuur, kleur en glans. 

Hoe leuk is het om je eigen kunstwerk/sieraad in 

huis of aan je arm te hebben? Tijdens een workshop 

‘Speksteen beeldhouwen’ maak je een beeldje of 

sieraad van speksteen. Speksteen is erg populair door 

de zachtheid en de diverse, meest prachtige kleuren. 

Ontdek zelf hoe fijn het is om met deze bijzondere 

steensoort te werken in een workshop ‘Speksteen 

beeldhouwen’. Want in iedereen zit een kunstenaar 

verborgen. 

sieraad "
je zelfgemaakte"Draag vanaf nu

recreatief indoor outdoor
actief

Speksteen beeldhouwen 

Workshop

57.



3.

HOE ZIET DE WORKSHOP ERUIT?
De workshop wordt bij Baarle Outdoor gegeven. Je kunt 

kiezen uit een aantal voorbeelden, maar je creativiteit de 

vrije loop laten en zelf iets bedenken, wordt door ons zeker 

aangemoedigd. Indien nodig krijg je hulp bij het opzetten 

van je voorstelling. Daarna ga je aan de slag met het 

schilderen zelf.

HET RESULTAAT?
Je neemt een leuk doek mee naar huis. Waan jezelf een 

ware Picasso en neem vandaag nog contact op voor 

deelname aan deze workshop. 

Heb je altijd al graag een eigen vrolijk schilderij aan de 

muur willen hebben in bijvoorbeeld de kinderkamer, 

keuken of slaapkamer? Dan is onze workshop 

‘Schilderen vrolijke dieren/mensen’ echt iets voor jou. 

In twee tot drie uur tijd leer je onder begeleiding een 

schilderij te maken. Gedurende de workshop staan 

vrolijke figuren en vrolijke, felle kleuren centraal. Wat 

je tijdens deze workshop schilderen met kwasten, 

spuitbussen en verschillende soorten verf kunt maken, 

is onvoorstelbaar. 

in jezelf"
creativiteit"ontdek de

recreatief indoor outdoor
actief

Schilderen vrolijke dieren/mensen 

Workshop

59.58.

HOE ZIET DE WORKSHOP ERUIT?
De workshop ‘maskers maken’ wordt gegeven 

bij Baarle Outdoor. We starten de workshop met 

het inleggen van een sjabloon met gipsverband/

gipslappen. Dit mag je op geheel eigen wijze doen. 

Na een paar minuten is het gips al uitgehard en is 

het de hoogste tijd om met kleuren, decoratie en 

Heb je een origineel idee voor Carnaval, maar 

ontbreekt het perfecte masker nog? Of ben je op zoek 

naar een uniek accessoire voor de aankleding van 

je woning? Doe dan mee aan de workshop ‘maskers 

maken’. Met jouw unieke masker heb je altijd een 

ware eyecatcher in huis. Deze workshop is ook leuk 

voor kinderen, om samen met je zoon of dochter aan 

deel te nemen of voor carnavalsverenigingen. 

recreatief indoor outdoor
actief

Maskers maken 

Workshop

59.

gekste maskers"mooiste en"creeer de

versieringen aan de slag te gaan. 

Wij laten de deelnemers helemaal vrij in hun creativiteit. 

Maar het is bijvoorbeeld ook leuk om, voorafgaand aan de 

workshop, een thema te kiezen met de deelnemers. 



 
 
KOFFIE REGULAR
Een heerlijke warme koffie

THEE
In verschillende soorten en smaken

KAN KOFFIE
8 koppen

KAN THEE
8 koppen

CAPPUCCINO
De perfecte cappuccino

LATTE MACCHIATO
Een romige latte macchiato

CHOCOLADEMELK
Een warme kop chocolademelk

MENU 

DRANKEN

COLA
Regular, zero

FANTA
Regular, Cassis

FUZE TEA
Regular / Green / Green mango

CHAUDFONTAINE BLAUW/ROOD
Uniek Belgisch water

MINUTE MAID APPELSAP
100% sap

CHOCOMELK

De enige echte

RED BULL
Geeft je vleugels

BAVARIA PILS
Heerlijk verfrissend bier

HOEGAARDEN
Een heerlijk origineel witbier

SEIZOENSBIER / SPECIAAL

RODE WIJN
Merlot Cabernet Sauvignon

WITTE WIJN ZOET / DROOG
Moelleux zoet / Chardonnay droog

ROSÉ WIJN
Grenache

BORRELTJE / SHOTJE

WARME

   DRANKEN

FRIS

ALCOHOLISCHE

ALCOHOLVRIJ

ALCOHOLISCHE

DRANKEN

DRANKEN

DRANKEN

& ETEN

ETEN
& SNACKS

FRIET + SNACK
Snack en saus naar keuze

FRIET + SNACK + CONSUMPTIE
Snack en saus naar keuze

TOSTI
Ham / Kaas

VLAM TOSTI

Pittig gehakt

WORSTENBROODJE WARM
Lokale bakker Vromans

INCLUSIEF SAUS NAAR KEUZE

Curry, Mayonaise, Ketchup

Mosterd & Chili saus

BORRELMAATJES 12 ST.
Grootse mini mix van Ad van Geloven

BORRELMAATJES 24 ST. 
Grootse mini mix van Ad van Geloven

BORRELMAATJES 48 ST.
Grootse mini mix van Ad van Geloven

BORRELMAATJES 72 ST. 
Grootse mini mix van Ad van Geloven

Diverse mini snacks: Kalfkroket,
Bami Oriental, Frikandel, Crispy
chicken, Rundkroket en Kaassoufflé

Al ons eten & dranken

        
worden met

 
     liefde gereserveerd!

Op reservering, verzorgen wij 
voor u ook heerlijke lunches, 

BBQ’s en diners

ZAKJE CHIPS
Lay’s paprika & natural

61.60.

BAVARIA RADLER 0.0%
Een lekker zomers biertje

HOEGAARDEN 0.0%
Een heerlijk alcoholvrij witbier



MENU 

LUXE BROODJES

  HAMBURGER

BBQ

Al ons eten & dranken

        
worden met

 
     liefde gereserveerd!

63.62.

ETEN

BUFFETTEN LUNCH
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www.baarle-outdoor. nl

info@baarle-outdoor.nl

+31(06) 14 02 97 69

Interesse?

neem vrijblijvend contact met ons op

om uw wensen te bespreken

"

Bredaseweg 5
5111 GC Baarle-Nassau
Nederland

Het terrein van de jonge ondernemer Thijs van Bree ligt 

midden in het groen en de natuur en biedt u tal van 

mogelijkheden. Het heeft een unieke uitstraling met als 

thema ‘western’. Dit zorgt voor een gave beleving!

Steeds komen er nieuwe unieke activiteiten bij; er is 

nu al een aanbod van 25 verschillende in- & outdoor 

activiteiten. Op de website kun je ze allemaal vinden. 

Van bumperball tot archery tag, levend tafelvoetbal of 

het klimparcours. Wil je gaan solex rijden of juist één van 

de binnen programma’s? 

Ik heb geprobeerd

alles op dit terrein

natuurlijk te houden" "
- Thijs van Bree -

onze toppers staan

     dagelijks voor u klaar!

65.64.




