
Op een dag nog te bepalen  
om exact elf over tien  
arriveert er een trein 

die voor jullie is voorzien 

 

Met z’n allen stappen jullie op 
in het station van Aarschot 

om dan samen te gaan reizen 
naar een te kraken fietsslot 

 

‘t Avontuur start op spoor 3 
de reservatie bevat de tip 

Om vlot slot te kunnen kra-
ken 

overzie je dit best ni ( et ) 

 

Neem zeker mee een fietshelm 
en draag deugdelijke kledij 

Jullie gaan er saam’ een dag 
op uit 

Het weer krijg j’er zomaar bij 

 

 Er is vanalles voorzien 
en dit geven we nog mee 

Tussen zeven- en achttien 
( … ) 

treinen we terug naar bed-
stee 

 

Een dag samen beleven in Booischot 

Stel je voor: Alle medewerkers van uw organisatie krijgen los van elkaar en tegelijkertijd hetzelfde cryptisch bericht.  
Na een blik in de gezamenlijke agenda blijkt dat deze dag ook is opgenomen in de planning van uw organisatie.  
Vragen zullen u bereiken, zoveel is zeker. Maar u houdt zich op de vlakte: u weet enkel deze dag is besteld, maar over de 
inhoud weet u verder niets. U kan enkel zeggen dat u ook aanwezig zal zijn op het station van Aarschot . 
 
De belevingsdag start na een korte treinrit op het perron van een piepklein stationnetje ergens in de Kempen. Op de  
parking van dat stationnetje staan een stel tandems aan de ketting. Met de tip uit de aankondiging zou het de groep moe-
ten lukken om de code te kraken. Nu kan het avontuur echt starten! 

Met codes, via puzzels en dankzij verwijzingen wordt de groep langs fietspaden en knooppunten door het prachtige  
landschap van Herselt, Ramsel en Booischot geloodst. Er zijn verschillende stops ingepland, telkens verbonden aan een 
opdracht of een uitdaging.  
Hiervoor hebben ze elkaar nodig, want begeleiding is er niet. 
De groep zal dus worden uitgedaagd om met elkaar samen te werken op een manier die ze niet noodzakelijk gewend zijn. 
Hier ligt een prachtige kans om elkaar opnieuw te leren kennen, elkaars andere talenten te  
ontdekken.  
 
Uiteindelijk arriveert iedereen op de terreinen van boerderij Ons Logisch Voedsel. In de kleine tuin staat een heuse  
buitenkeuken opgesteld en het is dan ook hier dat de groep op deze mooie dag kan klinken.  
Bij de laatste puzzel zit het menu, receptuur en de plaats waar je de ingrediënten zelf mag gaan oogsten.  
Hopelijk lukt het de groep om ook deze laatste puzzel te kraken, want alleen zo gaat de bar open. ;-) 

Deze belevingsdag heeft een eigen en uniek aanbod, zoveel is zeker.  
Enerzijds is het programma logisch en ludiek opgebouwd met op het einde van de dag  
een prachtige apotheose. Daarnaast biedt deze high-end experience de groep een samenzijn aan waarbij hiërarchische 
lagen kunnen wegvallen. Wij geloven niet zo zeer in de term teambuilding. Wij geloven wel dat na deze ervaring de groep 
naar elkaar kan kijken met een nieuwe blik, dat de leden van het team elkaar hebben kunnen herontdekken. En daar ligt 
volgens ons een vruchtbare kracht die zal worden meegenomen naar uw organisatie. 

 
Anderzijds is de dag een afspiegeling van de werking van ‘Ons Logisch Voedsel’: Een voedselproductiebedrijf in symbiose 
met z’n omgeving en z’n lokale partners. Tijdens de fietstocht maak je niet alleen kennis met de streek waarin de boerderij 
gelegen is, je passeert de boerderijen waarmee ‘Ons Logisch Voedsel’ z’n lokale, korte keten maakt.  Als klap op de vuurpijl 
mag je op het einde van de dag genieten van wat deze keten kan voorzien. 



 

‘Belevingsdag Booischot’  
is een productie van  

Zoonlief Collectief VZW 
Plankenbergstraat 112/5 

2100 Deurne 
BE07 1365 1665 

www.zoonliefcollectief.be 
info@zoonliefcollectief.be 

Contactpersoon: Bert Beyens 
(0032486654954) 

Praktisch 

Zin om met uw organisatie deze dag te beleven? Dat kan! 
Geef gewoon aan (mailtje, telefoontje) dat u geïnteresseerd bent.  
Daarna zijn we wat ons betreft vertrokken! 

Elke samenwerking start met een verkennend gesprek, wij komen daarvoor heel graag de details van deze 
belevingsdag voorstellen. Daarna kunnen we het hebben over de eigenheid van uw organisatie en het tem-
perament van uw medewerkers. Zo kunnen we het aanbod van deze belevingsdag  
helemaal afstemmen op uw organisatie. Uiteraard is hier ruimte voor eigen inbreng. Zo kunnen we er  
samen een unieke dag van maken!  

 

De cijfertjes 

Productie en begeleiding: €750 
Locatie en gebruiksmateriaal: €700 
Meerkost per deelnemer: €35 
     (groepsticket vanaf Aarschot – lunch – avondmaal – 2 consumpties bij afloop aan de bar )   

Niet inbegrepen: Verplaatsing naar station Aarschot 
                                     Terugrit vanaf station Booischot 
                                     BTW-tarief ( 21% ) 

http://www.zoonliefcollectief.be
mailto:info@zoonliefcollectief.be

