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De interne communicatie speelt in de 

meeste bedrijven een alsmaar een 
belangrijkere rol: voor een goede 
verstandhouding onder medewerkers, voor 
het begrip van de verschillende teams en 
natuurlijk ook om de efficiëntie te boosten.  

De uitgelezen tool hiervoor is en blijft team 
building! 

Ons bedrijf heeft zich lang gebogen over de 
essentie van team building, om zo activiteiten 
te creëren waarin het hoofddoel van team 
building voorop staat : de samenhorigheid 
optimaliseren, ook de coördinatie en het 
beheer van de ploegen, zonder daarbij de 
ludieke kant van het evenement uit het oog 
te verliezen. Wij stellen U een dertigtal idoor, 
outdoor en culinaire activiteiten voor, die elk 
kunnen uitgevoerd worden in het Frans, in 
het Nederlands en in het Engels, op een door 
U gekozen locatie, binnen heel België 
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Team building ! 



  

Van 4 à 120 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 3 u 

 
 

 
City Game 

Ontdek het historische centrum van een stad op een andere manier : 
haar verhaal, haar verleden, haar specialeiten….. 

Iedere ploeg krijgt een road-book en een instant-camera, moet een aantal 
vragen beantwoorden, enkele foto’s maken en verschillende check-points 
aandoen. 

Deze check-points bevinden zich op hele typische locaties, waar een 
animator de ploegen opwacht en ze een aantal proeven doet afleggen, 
heel verschillend, vrolijk en leuk. 

Een ludieke en ontspannende manier om de stad van uw keuze te 
ontdekken ! 

  

 
 

 
Lip Dub 

Van 20 tot 400 personen 

Overal in België 

Duur  1 u 30 tot 2 u 

De Lip Dub is een video clip die in playback gerealiseerd wordt, op een 
lied, in één enkele take en met alle deelnemers. 

Amper 30 minuten na het einde van de aciviteit kunnen de deelnemers 
het resultaat bekijken. Vast een zeker een leuke verrassing. 

Deze team building activiteit zorgt voor fun, innovatie, creativiteit, 
constructiviteit, communicatie, ploegwerk en samenhorigheid. 

Een ontspannende activiteit die zeker in het geheugen gegrift blijft ! 
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Van 10 tot 150 personen 

Overal in België 

Duur  1 u tot 3 u 

 
 

 
Mission 006 

Geen tijd te verliezen !  De missie bestaat erin om een gsm te doen 
bellen ! Maar daarvoor moet eerst het juiste nummer bij elkaar gepuzzeld 
worden. Elke ploeg krijgt een dossier en de planning van de uit te voeren 
opdrachten. De juiste uitvoering van de opdrachten levert extra informatie 
op om één van de cijfers van het telefoonnummer terug te vinden. Enkel 
het geheel van de cijfers gevonden door alle ploegen samen zal het 
mogelijk maken om het juiste telefoonnummer samen te stellen en de 
gsm te doen rinkelen. 

Een meeslepend spel dat voor U en uw medewerkers voor een 
onvergetelijk moment zorgt. 

De teambuilding activiteit bij uitstek ! 

 
 
 
 
 

Robin Hood 
Challenge 

  
Van 4 tot 80 personen 

Overal in België 

Duur  1 u 30 tot 3 u 

Hoi, Hoi, beste mensen !  

Robin en Marianne werden ontvoerd !  De kidnappers vragen om snel 
losgeld om Robin en Marianne te bevrijden ! 

Om deze challenge te winnen moet elke ploeg zoveel mogelijk 
goudstukken verzamelen om het losgeld te betalen en Robin en Marianne 
te  bevrijden. 

Jullie zullen beroep moeten doen op een goede teamgeest en zo alle 
vloeken van de Magiër, de creativiteit van de Zuster, de humor van de 
Monnik, de kracht van de Houthakker bekampen. Er zal ook precisiewerk 
nodig zijn om te rivaliseren met de Boogschutter. 
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Smul Tour 
 

Van 10 tot 150 personen 

Overal in België 

Duur  4 u  

De beste manier om het nuttige en het aangename te combineren. 

Ontdek een stad doorheen een originele wandeling vol lekkers : een 4-
gangen menu zal geserveerd worden in 4 verschillende zaken !  

Terwijl jullie van restaurant naar restaurant wandelen, zal een gids jullie 
alle charmante hoekjes van de stad leren kennen, en jullie grappige en 
smakelijke verhalen vertellen. 

 
 
 
 
 

Foto 
Challenge 
 

  

Van 10 tot 120 personen 

Overal in België 

Duur  1 u  tot 2 u 

Jullie creëren zelf jullie verhaal !  

In ploegen zullen jullie een verhaal moeten verzinnen aan de hand van een 
foto-roman !  

   Uitwerken van het scenario 
   Foto reportage 
   Voorstelling van de verhalen 

Verzin, om deze challenge te winnen, het meest realistische, het meest 
onwaarschijnlijke, het zotste, het origineelste, het vreemdste, het 
grappigste verhaal……. Vertrouw op je verbeelding en je creativiteit. 

Een hele fijne en grappige ervaring samen voor alle medewerkers ! 
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Van 10 tot 100 personen 

Overal in België 

Duur  1 u tot 2 u 

 
 

 
Schilderen 

Maak de kunstenaar in jullie wakker ! 

Probeer je ideeën vorm te geven en leer de beginselen van het schilderen 
op ludieke wijze. Het mengen van kleuren, het samenstellen, het 
perspectief… 

Het doel van dit atelier : een kunstwerkje maken waarin elke deelnemer 
zijn steentje heeft bijgedragen. 

Aan het eind van de acdtiviteit, zal elke ploeg zijn kunstwerk toelichten. 

 
 

 
Djembé 

  

Van 4 tot 80 personen 

Overal in Belgiê 

Duur  45 min tot 1 u 30 

Tijdens deze gezellige en opzwependesessie zullen jullie werken met een 
Djembé, een afrikaans slaginstrument dat met blote handen worden 
bespeeld. 

Elke deelnemer beschikt over een eigen instrument. Jullie zullen, in groep, 
proberen om de ritmes van de instructeur te volgen. 

Luister naar mekaar, improviseer en zoek een harmonie. 

Laat jullie meeslepen door de ritmische klanken van de djembé tijdens dit 
gelukzalig moment ! 
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Van 4 tot 60 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u  

Tijdens deze sessie zullen jullie het schermen uitproberen. Deze 
gevechtssport combineert kracht en leningheid, techniek en tactiek, 
zelfbeheersing en respect voor de tegenstander. 

Kruip in de huid van d’Artagnan en leer de beginselen van deze kunst. 

 

 
 

 
Schermen 
 

Een sessie lach yoga verzekert diepe ontspanning en een moment van 
welzijn ! 

Tijdens dit atelier wordt er gepoogd om een betere verstandhouding te 
bekomen door het “Samen lachen”. 

Lach samen met uw madewerkers om een beter gevoel te creërenom het 
werk. Niet uitlachen, maar samen lachen ! 

En met zichzelf kunnen lachen, na het samen lachen, helpt om de 
problemenberg te relativeren. 

 
 

 
Lach Yoga 
 

  

Van 15 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 1 u 30 
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Muziek Quiz 

  

Van 15 tot 250 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

Sfeer verzekerd !  

Cultuur, snelheid en competitiegeest zullen nodig zijn om met jullie ploeg 
de overwinning binnen te halen. 

Gedurende het ganse spel zullen de animator en de DJ de ploegen 
opzwepen. 

Deze zullen zich moeten meten in verschillende muzikale blind tests. 

Beleef een leuk en ontspannend moment met alle medewerkers ! 

  

Van 15 tot 60 personen 

Overal in België 

Duur 2 u  

 
 
 
 
 

Murder 
Investigation 

Wie is de moordenaar ?  

Aan U om het te ontdekken ! 

Verschillende kleurrijke personen worden verdacht ! 

Uw opdracht : het onderzoek leiden, de verdachten ondervragen, de 
sporen analyseren en de elementen uit het dossier bestuderen, om de 
moordenaar te vinden. 
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Van 8 tot 80 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u  

 
 
 
 
 

Talent 
Challenge 

Een aaneenschakeling van uitdagingen, de ene al origineler dan de 
andere ! 

Elk van deze uitdagingen vereist een andere vaardigheid. 

Slagroom kloppen, een dominoparcours opstellen, geheugenspel, 
torenbouwen, cultuurquiz…… enkele van de uitdagingen die jullie in ploeg 
zullen moeten aangaan. 

De ploeg die de meeste uitdagingen wint, wint de Challenge ! 

 
 
 
 
 

Brain 
Challenge 

  

Van 30 tot 300 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

Brainstormen met plezier ! 

Een sfeervol spel rond verschillende proeven, voorgesteld op reuzescherm 
door een uitzonderlijk animator. 

In ploegen zullen jullie de verschillende uitdagingen moeten aangaan en 
beroep doen op jullie geheugen, snelheid, logica, cultuur en creativiteit. 
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Van 2 tot 20 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 3 u 

 
 
 
 
 

Magisch 
Atelier 
 

Ontdekkingsatlier en initiatie tot de magie. 

Leer de beginselen van deze kunsts samen met een profesioneel 
goochelaar.  

Ontdek de geheimen van een aantal verbazende trucks. 

Jullie zullen daarna familie en vrienden verbazen ! 

 
 

 
Big Quiz 

  

Van 20 tot 100 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

De quiz van het jaar ! 

Gezelligheid en sfeer verzekerd. Algemene cultuur, snelheid, strijdlust, 
plezier….. 

Een waaier aan vragen over cultuut, muziek, fim, Europa, bier……. Dat alles 
in een gezellige, gekke en gepasionneerde sfeer ! 

Eurêka Events bvba │  +32 (0)2 479 79 60  │  info@eurekaevents.be  │  www.EurekaEvents.be   9 



  

Van 10 tot 70 personen 

Overal in België 

Duur 1 u 30  

 
 

 
€uro Games 

Een spannend en leuk spel met als thema Europa! 

Cultuur, strijdlust, snelheid en plezier zijn nodig. Test jullie capaciteiten en 
kennis over Europa, beheers economie, cultuur, maak je eigen land... 

Doel van het spel : in ploegen zoveel mogelijk euros verzamelen, in drie 
rondes: 

  €uro Markt 
  Quiz €uro 
  €uro Pictionnary 

 
 

 
Ciné Games 

  

Van 10 tot 300 personen 

Overal in België 

Duur 1 u 

Een spannend en plezant spel door film, geleid door een uitzonderlijk 
animator ! 

Er wordt in ploegen gespeeld rond kennis en cultuur van de filmindustrie 
van vroeger tot nu. 

Wees snel ! Ciné games wordt gespeeld in drie rondes: 

  Filmmuziek  
  Filmuittreksels 
  Portretten van acteurs 
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Van 5 tot 500 personen 

Overal in België 

Duur 3 u maximum 

 
 

 
Casino Party 

Faites vos jeux, rien ne va plus ! 

Amerikaanse roulette, Black Jack, Poker, Craps,… 

Dntdek de fascinerende wereld van het casino en laat je meeslepen in de 
kansspelen…… zonder je te ruïneren ! 

 
 

 
Weerwolven 
 

  

Van 8 tot 16 personen 

Overal in België 

Duur 2 u 

Het dorp staat in rep en roer. De weerwolven sluipen rond en verorberen 
iedere nacht een inwoner. 

De inwoners merken niets want zij slapen. Overdag progeren zijn de 
weerwolven onder hen te identificeren en ze onschadelijk te maken.  

Doel van het spel : de inwoners moeten de weervolven uitschakelen ; de 
weerwolven moeten de inwoners uitschakelen. 

Het gekend sfeer en gezelschapsspel, waarin het functioneren in groep 
kan verbeterd en geobserveerd kan worden ! 
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Van 5 tot 50 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

 
 
 
 
 

Faites vos 
Jeux ! 

Een gezellige activiteit waarin ontmoetingen, competitie en plezier 
centraal staan ! 

Ontdek of herontdek, in een gezellige en ontspannen sfeer, de oude 
belgische caféspelen, in ploegenwedstrijd of mini-tornooi. Alles wordt 
geleid door een uitzonderlijk animator ! 

 
 
 
 
 
 

Plezier aan 
Boord 

  

Van 50 tot 150 personen 

Dinant 

Duur 3 u 30 

Ga meteen aan boord voor een kleurrijke cruise, rond een 
fijnproeversmenu, met drie gangen, en een muziek quiz ! 

Er even tussenuit, in een gezellige, feestelijke en ontspannende sfeer, 
samen met alle medewerkers ! 
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Van 10 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 3 u 

 
 
 
 
 

Fun 
Challenge 

Ludieke en sportieve uitdagingen, om even lekker uit de bol te gaan ! 

Jullie zullen in ploegen een aantal heel uiteenlopende proeven moeten 
afleggen, die elk beroep doen op een andere vaardigheid.  

Een gezellige en ontspannende team building, waarin ploeg- en 
competitiegeest centraal staan ! 

 
 
 
 
 

Ontdekkings
challenge 

  

Van 10 tot 30 personen 

Overal in België 

Duur 2 u tot 3 u 

Ga op ontdekking…   

in deze wandeling door een bos, park of ander natuurlijk kader ! 

Deze ontdekkingstocht worden een aantal proeven verwerkt die de 
samenhorigheid en het ploegverband stimuleren ! 

Ontdek een nieuwe omgeving.   

Plezier verzekerd ! 
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Van 12 tot 150 personen 

Overal in België 

Duur 3 u tot 4 u 

 
 
 
 
 

Team 
Cooking 

Een actieve kookles….. 

U bereid, samen met uw genodigden of medewerkers een gastronomisch 
menu, onder leiding van een ervaren en gepassioneerde chef en pedagoog 
animator. 

Trek voor een paar uur de koksmuts aan en ontdek de geheimen van de 
gastronomie tijdens de bereiding van een vier-gangen menu. 

Kies zelf het thema : Italiaanse keuken, Belgische, Thaïs, Sushi……. 

  

Van 10 tot 50 personen 

Overal in België 

Duur 2 u  

« Citius, Altius, Fortius »  (« Sneller, hoger, sterker »)  

Een competitie tussen ploegen, rond verschillende, voor iedereen 
haalbare, sportieve proeven. Alles wordt geleid door een uitzonerlijk 
animator ! 

Doel van het spel : goud, zilver of brons bealen om zo de challenge te 
winnen. 

Een sportieve, kleurrijke en emotionele team building ! 

 
 
 
 
 

Olympic 
Challenge 
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Van 16 tot 150 personen 

Overal in België 

Van 3 u tot 4 u 

Een culiniaire competitie tussen twee of meer ploegen ! 

Elke ploeg start met dezelfde middelen : materiaal, ingrediënten en 
begeleiding door een geëxperimenteerde chef ! 

De deelnemers zullen het menu moeten samenstellen, in samenspraak 
met de chef, de juiste recepten uitkiezen en de taken verdelen ! 

Doel : een gastronomisch menu bereiden binnen de toegekende tijd. 

Een intense team building activiteit, samen met uw medewerkers ! 

 
 
 
 
 
 
 

Face 2 Face 

  

Van 16 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u  

 
 
 
 
 
 

Chocolade 
Atelier 
 

Chocolade, een hele kunst ! 

Tijdens dit atelier, dat gevolgd wordt door een proefsessie, ontdekken 
jullie de geheimen van de fabricatie en leren jullie zelf heerlijke pralines 
maken, onder het toeziend oog van een Meester Chocolatier. 

Een lekker moment, samen met uw medewerkers ! 



 
 
 
 
 

Be the 
Winemaker 

  

Van 10 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 2 u  

Stel zelf jullie wijn samen en ga de strijd aan met de andere ploegen. 

Dankzij dit originele concept worden jullie voor even echte wijnbouwers !  

Ervaar de passie, neem de juiste, soms moeilijke, beslissingen en werk in 
team om jullie wijn te creëren. 

Een boeiend en aanstekelijk atelier ! 
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Van 10 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u 30 

  
 
 
 
 

The Big  
Taste Game 

Een grenzeloos spel, rond smaak ! 

De ploegen nemen het tegen elkaar op en testen hun smaakpapillen en 
gastronomische kennis ! 

Een animator leidt de activiteit. Een quiz met praktische smaaktesten, 
theoretische vragen en proeven. 

Een ideale “aperitief” activiteit. The Big Taste Game zal jullie honger 
aanscherpen voor de erop volgende maaltijd ! 



  

Van 12 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

 
 

 
Wijnproeven 
 

Een ludieke en interactieve les rond wijn en een vooraf afgesproken 
thema. 

Wijn zal voor jullie geen geheimen meer hebben !  

Ontdek proefmethodes, aroma’s, de associatie van smaken, de principes 
van samenstelling, de manier om wijn en gerechtjes op elkaar af te 
stemmen, door het proeven. 

Een boeiende en aanstekelijke activiteit, zowel voor kenners als niet-
kenners ! 

 
 

 
Bierproeven  
 

  

Van 12 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

Een ludieke en interactieve les rond bier en een vooraf afgesproken 
thema. 

Ontdek de samenstelling en de fabricatiemethoden van bier door te kiezen 
uit één van de twee voorgestelde formules :  

 Proeven van een tiental biersoorten  
 Proeven van een zestal bieren en zestal kazen die perfect 

samenpassen 
 
Kies dus zelf voor blond, of bruin, of misschien liever een troebel biertje ? 
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Van 12 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot 2 u 

 
 
 
 
 
 

Whisky 
proeven 

Een ludieke en interactieve les rond whisky en een vooraf afgesproken 
thema. 

Ontdek productieprocédés, de kunst van het proeven, het distileren, de 
smaken….. 

Deze proefsessie zal zowel voor kenners als niet-kenners een leuke 
ervaring zijn ! 

 
 
 
 
 

Cocktail 
Atelier 
 

  

Van 12 tot 200 personen 

Overal in België 

Duur 1 u tot  2 u 

Leer heerlijke cocktails samenstellen ! 

Geleid door een professioneel barman. 

Ontdek de technieken, de geheimen, de trucjes van een expert ! 

Mojito, Daïquiri, Cosmopolitan, Tequila Sunrise……… hebben voor jullie 
geen geheimen meer. 

Cocktails met of zonder alcohol. 
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Champagne ! 

  

Van 20 tot 60 personen 

Overal in België 

Duur 2 u 

Champagne, What else ! 

Waarom zijn Belgen zo gek van champagne ? Waarom besproeit een F1-
kampioen het publiek met champagne ?  Waarom gebruikt met een sabel 
om de fles te ontkurken ? … 

Dat en nog zoveel meer kunnen jullie ontdekkentijdens deze intercatieve 
champagne degustatie “Degustatie in een oogwenk” ! 

Een bruisende en sprankelende activiteit, met vrienden of medewerkers ! 

Kan ook ogebouwd worden tot een “Aperitief degustatie”. 

 

CONTACTEER ONS ! 

info@eurekaevents.be 
 


