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De activiteiten vanaf het 
vakantiehuis Villa Beau Site 

In samenwerking met vakantiehuis Villa Beau Site 

bieden wij verschillende soorten (team-building) 

activiteiten aan om uw verblijf te verrijken. Mocht u 

vragen hebben of eventuele idéeen kunt u natuurlijk 

altijd contact met ons of met uw contact persoon van 

Villa Beau Site opnemen 

Elk programma is natuurlijk altijd aanpasbaar naar 

uw wensen, benodigdheden of timing. U kunt ten alle 

tijden een persoonlijke offerte aanvragen die hierbij 

past.  

  

 

 

  

 

 De activiteiten: 

1. Orientatie wandeling : 400€ 

2. Mountainbiken: 20€ per fiets 

3. Boogschieten: 400€ 

4. Bushcraft: 450€ 

5. Shooting Fun: 500€ 

6. Degustatie wandeling: 500€ 

7. High Land Games: 650€ 

8. Beerology: 700€ 

9. Cocktail workshop: 700€ 

10. Roadtrip: 750€ 

11. Cooking Class: 900€ 

12. Cinéma workshop: 1000€ 

13. Drum Coaching: 1300€ 

14. Chocolade fabriek: 79€ pp 

15. Mini pétanque: 125€ 
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Oriëntatie wandeling 

 
Dankzij de ideale ligging van Villa Beau Site nabij de prachtige Ardense bossen zit u 

op de perfecte locatie voor een competitieve wandeling van 4-5 km. 

 

Een competitie is altijd welkom bij dit soort concepten en hiervoor delen wij de groep op 

in verschillende teams die zullen strijden voor de overwinning.  

 

Eenmaal onderweg zullen de deelnemers langs meerdere checkpoints wandelen met 

behulp van kaart en kompas. Bij elk punt zal een vraag gesteld worden omtrent de 

omgeving en of locatie. 

 

Deze activiteit is ook s ‘avonds mogelijk, afhankelijk van het seizoen zou de wandeling dan aan de 

hand van fakkels of zaklantaarns gebeuren. 

 

Tarief :  

 Overdag : 400€ 

 S’avonds : 500€ 

 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 2h30. 
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Mountainbiken 

 
Vanaf uw vakantiehuis Villa Beau Site vertrekken we voor een mountainbike tocht 

door de bossen waarbij u kunt genieten van de mooie omgeving. 

 

Begeleid door onze ervaren instructeur leert u de fiets kennen en zult u alle handigheden 

leren omtrent deze sport. 

 

We beginnen met een duidelijk uitleg over de fiets en de veiligheid. Elke deelnemer krijgt 

een helm en een fiets op maat. 

 

Het parcours kan worden aangepast in lengte en duur afhankelijk van de mogelijkheden 

van de groep. 

 Tarief :  

 20€ per mountainbike 

 150€ per gids (max. 3 uren) 

 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 2h30.  
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Boogschieten 

 
De tuin van het vakantie huis Villa Beau Site is de ideale plaats voor het organiseren 

van een boogschiet activiteit. Wij ontvangen u en uw team voor een initiatie van deze 

oude schiet sport gevolgd door een ludieke competitie. 

 

Deze activiteit begint met een uitleg waarbij u leert de goede houding aan te nemen en 

welk oog uw meester oog is dat recht kijkt terwijl het andere schuin kijkt….  

 

Dit wordt gevolgd door een vrije oefensessie waarbij iedere deelnemer zal kunnen 

trachten om de pijl in de roos te schieten. Indien nodig zal de instructeur bijsturen en tips 

geven. 

 

Eenmaal iedereen enkele malen heeft kunnen oefenen en zich er klaar voor vindt, 

worden er verschillende teams gevormd die samen zullen strijden voor de 

overwinningsbeker, De punten worden per team opgeteld. 

 

Tarief : 400€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 1h30.  
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Bushcraft 

 
Dankzij de ideale ligging van Villa Beau Site nabij de prachtige Ardense bossen zit u 

op de perfecte locatie om de natuur te gaan ondekken met al zijn schatten. 

 

De verschillende overlevings technieken bestaan soms net zolang als de mensheid en zijn 

eeuwen lang gebruikt tot zelfs de dag van vandaag. 

 

Hoe op te warmen, drinkbaar water vinden, eten, slapen. 

 Vuur maken, silex stenen, met hout of zelfs champignons 

 Water, het is van essentieel belang in de natuur om drinkbaar water te vinden. 

 Eten,  wat kan je eten, planten en dieren. 

 Orientatie,  met kaart en kompas maar ook de natuur helpt mee. 

 

 

 

Tarief :  450€  

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 3h00. 
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Shooting Fun 

 
De mooie tuin van Villa Beau Site is de idéale locatie voor het opzetten van 

verschillende gooi en schiet activiteiten. Wij ontvangen u hier voor de volgende 

disciplines: 

 Boogschieten:  Lukt het u om het midden te raken? 

 Messen werpen: Kracht en coordinatie zal nodig zijn om te raken. (u zult ook 

een keer kunnen werpen een werpbijl). 

 Sarbacanes: wie blaast er het hardst? 

 

Eenmaal de deelnemers wat ervaring hebben kunnen doen, organiseren wij een ludieke 

wedstrijd tussen de deelnemers en ontvangt de winner de beker. 

 

 

Tarief : 500€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 2h00.  
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Degustatie wandeling 

 
Dankzij de ideale ligging van Villa Beau Site nabij de prachtige Ardense bossen zit u 

op de perfecte locatie voor een competitieve wandeling van 4-5 km. 

 

Een competitie is altijd welkom bij dit soort concepten en hiervoor delen wij de groep op 

in verschillende teams die zullen strijden voor de overwinning.  

 

Eenmaal onderweg zullen de deelnemers langs meerdere checkpoints wandelen met 

behulp van kaart en kompas. Bij elk punt zal een vraag gesteld worden omtrent de 

omgeving en of locatie.  

 

Onderweg komen ze eveneens onze gezellige monnik tegen die hen verschillende 

soorten Belgsiche bieren en kazen zal laten proeven. Deze moeten dan benoemd worden 

enkel aan de smaak, daar de flessen en pakken bedekt zijn.  

 

Deze activiteit is ook s ’avonds mogelijk, afhankelijk van het seizoen zou de wandeling dan aan de 

hand van fakkels of zaklantaarns gebeuren. 

 

Tarief :  

 Overdag : 500€ 

 S’avonds : 650€ 

 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 2h30. 
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High Land Games 

 
De high land games komen uit Schotland waar ze de basis zijn van een fantastisch 

teambuilding's programma die u en uw team grenzen zal laten verleggen.  

 

 

Dit concept vind buiten plaats en bestaat uit bekende activiteiten die heel lang geleden 

zijn ontstaan. Uw groep zal onderverdeeld worden in meerdere teams die elk een 

belangrijke Schotse familie zullen representeren. De eerste opdracht bestaat uit het 

vinden van een schreeuw om andere teams duidelijk te maken wie jullie zijn. 

 

De verschillende activiteiten kunnen bestaan uit :  

 

 The Caber Toss : Het gooien van een boomstam. 

 The Barel Roll : Wie zal het snelste zijn bij het rollen van een whisky ton langs 

de verschillende obstakels? 

 Touw trekken : de bekenste, hierbij zal niet alleen kracht vereist zijn maar vooral 

team spirit.  

 Hooibalen gooien : Hoe hoog kan u komen? 

 Bijlen werpen : Gooien van een bijl, zal die blijven zitten? 

 Zaag : Ieder een kant en probeer eerder klaar te zijn dan het andere team. 

 

De dag eindigt met de twee sterkste teams die zullen strijden voor de overwinning. 

 

Tarief :  650€  

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 2h30. 
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Beerology 

 
Onze gediplomeerde sommelier nodigt zich uit in het vakantiehuis Villa Beau Site om 

u het wereldsucces van het Belgisch bier te leren kennen. 

 

U leert het herkennen en proeven van de bekenste en minder bekende Belgische bieren 

Dankzij onze Zytholoog zal deze workshop u verwennen met plezier, wetenschappen en 

cultuur.  

 

Tijdens deze activiteit proeft u (natuurlijk met mate) 4 soorten bier en leert u deze te 

herkennen tussen alle pilsen, trapiste bieren, krieks etc... 

 

Deze activiteit is bij uitstek geschikt voor zowel beginners als ook voor de meer ervaren 

kenners die hun kennis willen vergroten. 

 

Tarief : 700€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 1h00.  
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Cocktail Workshop 

 
Tijdens deze workshop zullen de deelnemers een korte introductie krijgen omtrent 

Cocktails. Hierna worden de verschillende tools voorgesteld en leert u er mee omgaan. 

 

Na de introductie mogen de deelnemers zelf aan de slag en zullen ieder 3 verschillende 

cocktails maken. (Wij kunnen indien nodig cocktails zonder alcool voorzien) 

 

Elke cocktail zal worden uitgelegt en geproeft eenmaal klaar. Aan het einde van de 

activiteiten ontvangt iedereen een boekje met meerdere recepten. 

 

Tarief : 700€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 1h00.  
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Roadtrip 

 
Vanaf het vakantie huis Villa Beau Site nemen wij u mee aanboord van uw eigen 

auto’s, voor een avontuurlijk tocht die u naar de mooiste plekken van de regio Spa-

Francorchamps zal brengen. 

Tijdens deze rit combineren wij team building, orientatie en cultuur. 

 

Wij ontvangen u bij Villa Beau Site waarbij de groep opgeslipst zal worden in teams van 

3 tot 4 personen. Aan boord van uw eigen auto’s zult u met hulp van onze roadbook 

langs de verschillende punten reizen.  Tijdens de rit organiseren wij meerdere activiteiten 

voor u: 

 Aquaduct: Met behulp van het geleverde materiaal zullen de deelnemers een 

emmer water moeten overgieten in een andere zonder deze te verplaatsen. 

 Het doolhof: Vind de uitgang en vergeet de opdracht niet. 

 De monnik: Kunt u de verschillende soorten bieren en kazen onderscheiden? 

Tarief : 750€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 4h00.  

 

Idee: 

U kunt tijdens deze activiteit vragen aan de verschillende teams om iets voor te bereiden 

of een probleem op te lossen wat u weer kunt gebruiken tijdens de meeting.  

Vul deze activiteit aan met de volgende opties: 

 Bezoek van het museeum van het circuit van Spa-Francorchamps: 10€pp  

 Karting (wissel race) (30min) : 35€pp  

 Helikopter doop : 125€pp  
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Cooking Class 

 
De keuken van Villa Beau Site is de perfecte locatie voor het organiseren van deze 

activiteit, zoekt u een maaltijd en een activiteit tegelijkertijd is dit de beste oplossing. 

Maak gezamenlijk u maaltijd met behulp van ons professioneel team. Hierbij leert u 

uw vrienden op een hele andere manier kennen. 

 

Gezamenlijk met uw team duikt u de keuken in, hier zult u in meerdere groepen werken 

aan de verschillende delen van het menu. Een jury van ervaren koks zal toekijken, 

ingrijpen waar nodig en uiteindelijk een winnend team aanwijzen. 

 

 

Tarief : 900€ (afhankelijk van het menu kunnen de prijzen veel varieren, hierdoor is het 

verstandig om een persoonlijke offerte aan te vragen om de beste prijs te ontvanten, de 

prijs is puur ter indicatie) 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 3h00.  

 

 

  



 

 

 WEVENTURES 
Cheneux 34, 4987 Stoumont 

080/80 00 98 | info@weventures.be | www.weventures.be  

Cinema workshop 
 

 

Omdat een film alleen maken enkel een illusie is ! Nog beter, om een film te maken 

moet u met veel personenen zijn. 

De basis van een goed project, is een sterk team, waarbij men op mekaar moet kunnen 

tellen en iedereen zijn eigen plek heeft, zonder dit team zou er geen project mogelijk 

zijn. 

 

De groep wordt teams verdeeld, elk team zal een trailer maken van een film, beide 

vertellen het verhaal maar vanuit een ander perspectief: 

 De held: Hoe is hij held geworden en het bewijs dat hij een echte held is. 

 De boef: Waarom is de slechterik en wat heeft hij gedaan. 

 

Elk team zal zich apart even vormen aan de eigenschappen van ieder onderdeel en 

onderling de rollen verdelen.  

Eens iedereen zijn rol heeft gekregen en de nodige uitleg heeft gehad starten we het 

laatste onderdeel van deze workshop: het draaien.  

 

Aan het einde van de dag projecteren wij uw nieuw meesterwerk. Na de projectie 

worden de verschillende prijzen uitgedeeld:  

 Oscar voor de beste acteur 

 Oscar voor de beste actrice 

 Oscar voor de realisator 

 … 

 

Tarief : 1000€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 4h00. 
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Drum Coaching 

 
Gecoacht door een ervaren artiest zullen de deelnemers reizen langs de verschillende 

ritmes van de hele wereld dankzij percussie instrumenten. Geen nood tot bepaalde 

kennis of gaven want u begint allen op een voet van gelijkheid. U zal de uitdaging 

moeten aangaan om een werkelijk orkest  samen te stellen. Want het onmogelijke 

wordt mogelijk dankzij de taal van de muziek.  

  

 

The Power of Communication  

  

Wij stellen ter uwer beschikking djembés, didgeridoos en een ritsel andere kleine 

instrumenten afkomstig van allerlei verschillende landen. We staan snel versteld hoe snel 

we muziek samen maken. Verrijkende en verenigende metaforen zijn mogelijke tussen 

de bedrijfs- en muziek wereld. De boodschap zal duidelijk voor uw ploeg zijn: de kracht 

van communicatie binnenin uw bedrijf! 

 

Variante : The Power of Team  

   

Het is plezierig om een hele hoop verschillende instrumenten en culturen te mengen! In 

het midden van alle ritmes zal het team gevormd worden. Met de instrumenten in de 

hand, zal u begeleid worden door een groep professionele musici. Tijdens deze sessie 

leert u de geluiden, ritmes  van de verschillende culturen kennen en staan garant voor 

een leuke ervaring. 

 

 

Tarief : 1300€ 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 1h30.  
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Chocolade fabriek 

 
Het is geen enkel probleem voor onze chocolatier om zijn werkplaats te verplaatsen 

naar het vakantiehuis Valley Lodge, hierdoor is deze activiteit bij uitstek perfect om 

even pauze te nemen tussen uw meeting’s dit zelfs zonder het huis te verlaten. 

 

U zult zelf aan de slag gaan met de chocolade en creeert meerdere heerlijkheden met 

behulp van chocolade. Onder het toezient oog van de chocolatier leert u alle 

verschillende soorten pralines samen te stellen. 

 

Tijdens de activiteit leert u eveneens de origine en de geschiedenis kennen van deze zeer 

speciale geliefde bonen. 

 

Neem vooral de tijd om een marshmallow in het warme chocolat te dombelen, 

gegarandeerd plezier. 

 

Eenmaal klaar kunt u al uw creaties in kleine zakjes steken om zowel uw vrienden als 

familie mee te laten genieten van uw nieuwe talenten. 

 

Tarief :  

79€pp Ex BTW op basis van minimaal 10 gefactureerde deelnemers. 

Tijds duur :  

 

Deze activiteit duurt ongeveer 1h30.  
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Mini Petanque 

 
Een leuke en ludieke activiteit die indien nodig indoor gespeeld kan worden. 

 

De 2 pistes zijn 3 meter lang en 1 meter breed en er word gespeeld met ballen van 32mm. 

Een boekje zal worden mee gegeven met de spel regels. 

 

 

Tarief : 125€ (huur periode van 24 uur) 

Wij kunnen de activiteit ook voor u animeren, hiervoor kunt u met ons contact opnemen 

voor een persoonlijke offerte. 

 


