
www.puurkanoverhuur.nl

malpie cruisen / schiet-clinic / jeux de boer / paintball / prison break

combinatie programma's & compleet verzorgde arrangementen



voor een perfecte mix van actie en plezier!

puurkanoverhuur

Puurkanoverhuur gevestigd te Valkenswaard is een initiatief van Robert van Gennip, 
medeoprichter van twee andere Valkenswaardse outdoorbedrijven. Meer dan 20 jaar 
ervaring heeft hij in de organisatie en uitvoering van diverse sportieve activiteiten voor 
zowel bedrijven, scholen, instellingen als particulieren. Rondom het stroomgebied van 
de Dommel organiseren wij onze recreativiteiten, met als hoofdactiviteit kanoverhuur.  
Een op maat gemaakt programma dat geheel bij u en uw gezelschap past, is onze  
specialiteit. Om de drukbezette weekenden te ontzien is het ook mogelijk om met  
collega’s of vrienden na werktijd te komen recreëren, afgerond met bijvoorbeeld  
een geheel verzorgde en vooral smakelijke barbecue.

Naast kanoverhuur zijn Jeux du Boer, Malpie Cruisen, Country Golf, Kick Bike Steppen, 
ATB-ritten (met of zonder begeleiding), Survivalparcours, Schiet-Clinics, Loltrapfietsen, 
Solex rijden en Paintball enkele van de activiteiten die wij kunnen aanbieden.  
Sportief, actief, creatief of culinair zijn enkele trefwoorden die deel uit kunnen maken 
van uw volledig verzorgde uitstapje: de sportiviteiten zijn prima te combineren met  
een hapje en een drankje, van eenvoudige broodmaaltijd tot uitgebreid culinair  
feestmaal en/of feestavond. 
 



Instapplaatsen
peedijk (nl) neerpelt (b)

Kanovaren over rivier de Dommel is een aparte 
belevenis. De Dommel stroomt vanaf het Belgi-
sche Peer al kronkelend door natuurgebied 
de Malpie, via Valkenswaard, naar Eindhoven 
richting ‘s-Hertogenbosch. Ontdek per kano de  
pracht van het Kempische landschap en kom 
op plaatsen waar u per fiets of te voet nooit zult  
geraken. Door te kanovaren traverseert u de 
mooiste natuurgebieden van Brabant zoals ’t 
Hageven, de Plateaus en de eerder genoemde 
Malpie; zeer gevarieerde en waardevolle natuur-
gebieden. Dagelijks is het mogelijk te vertrekken 
vanaf het eindpunt de Venbergse Watermolen,  
vanwaar wij u met kano stroomopwaarts  
brengen naar een van de twee voor onze kano-
verhuur gebruikte instapplaatsen (te Neerpelt of 
te Borkel).

U kunt kiezen uit 1-persoons kano’s en 2 à 3- 
persoons Canadese kano’s. Indien gewenst 
kunnen wij zorgen voor spatwaterdichte tonnen 
om eventuele bagage in op te bergen. Ook zijn  
er zwemvesten beschikbaar, die verplicht zijn 
voor diegenen die niet kunnen zwemmen.  
Voordat u per kano vertrekt krijgt u op de instap-
plaats een korte instructie van een van onze 
instructeurs waarbij aspecten als omgang met 
natuur en milieu, veiligheid en kanotechniek  
besproken worden. Na de uitleg helpen wij u te 
water en kunt u uw peddeltechniek finetunen. 
Op het eindpunt levert u uw kano weer in en  
kunt u nog even gezellig napraten op het terras 
van de Venbergse Watermolen over uw kanotocht 
door het prachtige Dommeldal.

op de dommel

kanovaren

Wanneer u kiest voor de kortere recreatieve tocht 
per kano die vertrekt vanaf Borkel, dan brengen wij 
u en uw gezelschap vanaf de parkeerplaats van de  
Venbergse Watermolen, per bus, naar de instap-
plaats gelegen aan de Peedijk. Eindpunt van het 
kanovaren is ook nu de Venbergse Watermolen aan 
de rand van de Malpie.

Kiest u voor kanovaren vanaf Neerpelt dan brengen  
wij u en uw sportieve gezelschap, vanaf de parkeer- 
plaats van de Venbergse Watermolen, per bus naar  
de instapplaats. Na de instructie kanoot u in eigen  
tempo stroomafwaarts terug naar Valkenswaard,  
tot aan het eindpunt, de Venbergse Watermolen.  
Onderweg zijn enkele aangewezen rustpunten 
waar eventueel gepicknicked kan worden. Ook  
kunnen wij onderweg een lunch of Brabantse koffie- 
tafel verzorgen. Halverwege de kanotocht passeert  
u het plaatsje Borkel.

kanoverhuur prIjzen

Gebruik van zwemvesten en spatwaterdichte 
tonnen zijn gratis, deze dient u wel vooraf te 
bespreken.

• Prijzen voor groepen groter dan 40 personen op aanvraag
• Afwijkende aantallen en groepen: prijs op aanvraag 
•   Speciaal voor scholen: aangepaste tarieven, vanaf € 6,00 
 per leerling  (3 leerlingen per kano)
•  Kanovaren in combinatie met survival games bieden wij 
 als scholen wisselprogramma aan  vanaf € 15,00 per leerling  
 (uitgaande van minimaal 100 deelnemers)

1-Persoonskano (bij 1-20 kano's)
1-Persoonskano (bij 21-40 kano's)
Canadese (bij 1-10 kano's)
Canadese (bij 11-20 kano's)

€ 13,00
€ 12,00
€ 24,00
€ 22,00

Kanoverhuurprijzen zijn per kano, per dag, 
inclusief BTW en vervoer naar de instapplaats.
In een Canadese kano kunnen 2 of 3 personen.

Duur: 4 - 4,5 uur  |  Lengte: ± 18 kmDuur: 2 uur  |  Lengte: ± 10 km



In de directe omgeving van Valkenswaard liggen uitgestrekte bossen en heidevelden. Over bos- en  
fietspaden doorkruist men de Malpie, 't Hageven, de Plateau's en nog meer van deze prachtige  
natuurgebieden. Het is wel in ieders belang dat er alleen daar wordt gereden waar is toegestaan en dat 
men er niet lukraak op los fietst. Met behulp van routekaarten of GPS systeem is dat geen probleem. 
Indien gewenst onder begeleiding van een instructeur. 

€ 13,50 per persoon  |  € 18,50 per persoon inclusief begeleiding/gids  |  vanaf 15 deelnemers

atB/MountaInBIken

Misschien kent u ze al wel, nostalgisch ogende  
fietsen met dikke banden, fauteuil-achtige  
zadels en grote, wijde sturen, overgewaaid uit 
Amerika. Puurkanoverhuur heeft een aantal van 
deze Cruisers aangeschaft en daar passende 
fietsroutes bijgezocht. Het grote voordeel van 
onze Malpie Cruisers boven de traditionele fiets 
of ATB is dat men er beter en comfortabel op zit 
en zo dus ook meer van de prachtige omgeving  
kan genieten waar men doorheen cruised  
(fietst). Door de dikke banden rijdt deze Malpie 
Cruiser niet alleen op de fietspaden uiterst relaxt,  
maar kun je zonder problemen een stukje 'OFF-
Road' gaan en zo op plekken terecht komen waar 
je met de traditionele fiets niet zo makkelijk 
komt. Het spreekt voor zich dat het niet is toege-
staan om af te wijken van de aangegeven route en 
lukraak de natuur te doorkruisen.

Malpie Cruisen & Trigger rijden
In samenwerking met verhuurbedrijf Trigger bieden wij de Malpie Cruiser aan, gecombineerd met een  
Triggertocht als wisselprogramma. Ook mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld een kanotocht.

Jeux du Boer is een variant op Oud Holland-
sche Boerenspelen die vroeger op kermisdagen  
werden gehouden onder de plaatselijke boeren- 
bevolking. Per streek had ieder zijn eigen ver-
sies op de diverse disciplines bedacht. Ons 
pakket bevat de volgende spellen: strobalen-
race, houtzagen, spijkebroekhangen, boog- 
schieten, boeren darten, hoefijzergooien.  
Er worden teams gevormd om te bepalen wie de 
beste Boeren zijn. 

€ 17,50 per persoon |  Groep  vanaf 8 personen  | 
Duur: ± 2 uur

€ 17,50 per persoon |  Duur: ± 2 uur  |  Groep vanaf 8 personen

MalpIe cruIsen
nostalgisch ogende fietsen met dikke banden

jeux de Boer
oud hollands boerenspelen

loltrap-fIetsen
fietsen maar!

kIck BIke steppen
step met grote voorwielen

schIet-clInIc

Altijd eens willen schieten als Robin Hood, Wilhelm Tell, Buffalo Bill of een... Dayak? Tijdens deze clinic 
kan het alle vier. U gaat schieten met een handboog, kruisboog, een geweer en een echte blaaspijp. 
Na een korte instructie per "wapen" gaat u proef schieten, waarna per onderdeel een wedstrijd plaats 
zal vinden. Wie mag zich na afloop "King of the Woods" noemen? Wie wint deze spectaculaire wedstrijd  
handboog, kruisboog, geweer, en blaaspijp schieten?

schieten als robin hood

€ 10,00 per persoon  |  € 12,50 per persoon inclusief gebruik GPS systeem

Meermansfiets, Piet Plezier, Toon Vertier of Jet 
Plezier, allemaal namen voor een en dezelfde 
soort fiets. Ontvangst met koffie en vlaai, 
daarna gezellig met 4-6 personen per fiets  
rijden door het landelijke en bosrijke Brabantse  
landschap. Met behulp van de meegekregen 
routebeschrijving voorzien van opdrachten 
voor onderweg gaan we plezierig op de 
pedalen. Voordat we vertrekken krijgt iedereen  
voor onderweg een blikje fris en een candybar  
mee. Fietsen maar! 

€ 17,50 per persoon inclusief koffie met vlaai

€ 10,00 per persoon  |  € 12,50 per persoon inclusief gebruik GPS systeem

Deze moderne variant van de vroegere autoped zorgt voor hilariteit en het nodige vermaak wanneer  
u en uw gezelschap voortglijdt op deze ijzeren paardjes. Met hun grote voorwiel zien ze er niet alleen 
snel uit maar avanceren uitermate goed, zeker in vergelijking met de traditionele step. Via de route-
beschrijving of GPS handheld stept u langs bos en weide. 

sportieve outdoor ervaring



€ 10,00 per persoon  |  inclusief koffie en vlaai  |  Duur: ± 2 uur

In de bosrijke omgeving van Valkenswaard kunnen vrienden, vrijgezellen of collega's elkaar bestrijden 
in het uitdagende Paintball spel. Er wordt bij paintballen geschoten met op perslucht werkende 
semi-automatische wapens. De paintballs bestaan uit milieuvriendelijke waterverf die door een  
gelatine omhulsel bij een worden gehouden. Zodra de paintball iets raakt, vriend, vijand of een wille-
keurig obstakel, breekt het gelatine omhulsel en komt het geraakte object onder de verf (makkelijk 
af te spoelen). Meerdere spelvormen passeren de revue, onder de deskundige begeleiding van onze  
Marshalls. Zij zien er tevens streng op toe dat iedereen zich aan de spel- en veiligheidsregels houdt. 
Enkele speltypes zijn: Vlagveroveren, All the Presidents Men, In The Line of Duty en High Noon.

€ 25,00 per persoon  |  Extra paintballs verkrijgbaar € 4,50 per 50 stuk

paIntBall In BraBant
speelduur 2 tot 2,5 uur en heeft u 100 patronen 

Een avontuurlijke wandeling door het bos met diverse hindernissen, waarbij onderdelen als hindernis-
baan, spinnenweb, balkbrug, liaanbrug, boogschieten, hoogtenet, spijkerbroekhangen of kratstapelen 
aan de orde kunnen komen Survival Games zijn uitdagende en sportieve activiteiten en daarom ook 
uitstekend geschikt als team- of bedrijfsuitje. 

€ 20,00 per persoon  |  Duur: ± 2 uur  |  Groep vanaf 10 personen 

uitdagende en sportieve activiteiten

survIval GaMes

Deze sport wordt op meerdere plaatsen in ons 
land beoefend en heeft zijn oorsprong op het 
platte land. Zoals de naam Country Golf al aan-
geeft is golfen de hoofdactiviteit van deze sport, 
maar dan op ludieke, boeren wijze! In plaats van 
de golfclub wordt er geslagen met een massieve 
houten klomp die is bevestigd aan een dikke 
houten steel. De bal is geen golfballetje, maar een 
kleine maat voetbal, die niet in een traditionele 
golf hole past, maar in een emmer of kom met 
een doorsnede van ± 30 cm: de put. De putten 
zijn geplaatst in een weiland dat is voorzien van  
enkele obstakels en met of zonder koeien.  

De onderlinge afstand is circa 200 meter. Er wordt bij voorkeur gespeeld met minstens twee teams van 
elk 6 à 8 spelers. Het team dat met de minste slagen het parcours aflegt, mag zich winnaar noemen 
en ontvangt een toepasselijke trofee. Deze recreativiteit is prima te combineren met bijvoorbeeld een 
kanotochtje over de Dommel, om zo een leuk gevarieerd dagprogramma te maken dat voor iedereen, 
zowel jong als oud, geschikt is.

country Golf
golf op ludieke, boeren wijze

outdoor laser coMBat GaMe
laser games

De spannende en uitdagende activiteit voor jong en oud heet Outdoor Laser Combat! Deze laser games 
zijn een alternatief voor Paintball, niet gevaarlijk, pijnloos en tevens zeer geschikt voor kinderen.  
Onze Outdoor Laser Combat game locaties te Valkenswaard is niet toegankelijk voor derden en geheel 
ingericht in Combat stijl! Beschikt u zelf over een terrein dan kunnen wij natuurlijk ook naar u komen. 
Outdoor Laser Combat is op vrijwel elke ruime locatie te spelen. U wordt gehuld in een camouflage jas  
en de geweren die u in handen krijgt hebben een eigen puntensysteem. Ervaar de spanning van de 
jacht en het opgejaagd worden! 

€ 17,50 per persoon  |  Duur: ± 1,5 uur  |  Groep vanaf 10 personen

In het natuurgebied de Malpie wordt een lijk gevonden! Voor de speurneuzen uit Miami is dit net even 
te ver weg en daarom roepen zij dringend de hulp in van hun collega's ter plaatse: CSI Valkenswaard. 
Moordwapen, motief, dader en slachtoffer zijn onbekend en met minimale aanwijzingen gaat uw  
team per Malpie Cruiser proberen deze moord op te lossen. Drie consumpties zijn inbegrepen.

€ 30,00 per persoon  |  Duur: ± 3,5 uur  |  Groep vanaf 10 personen

crIMe scene InvestIGatIon
csi valkenswaard



Zoals de titel al doet vermoeden, zit er maar een ding op: ontsnap samen met uw mede- gevangenen 
want daar achter de hekken, ligt de vrijheid... vanzelfsprekend is ontsnappen geen peulenschil en moet 
er het nodige gebeuren om deze ingewikkelde klus te klaren. Zo dient u en de overige gevangenen 
een aantal opdrachten uit te voeren, waarna iedereen kan ontsnappen. Bij afloop van elke opdracht 
is er een deel van een ontsnappingsroute te verkrijgen. Alle delen samen vormen de juiste route naar 
de gevange-nissleutel en zo een weg uit uw gevangenis. Gaat het u lukken? Alle deelnemers hebben 
de beschikking over een "Break-Out Kit" bestaande uit een blikje drinken en een snack. De volgende 
opdrachten komen aan de orde: under the ground, high voltage escape, over the wall, water escape, 
over the Bridge.

€ 27,50 per persoon  |  Duur: ± 2,5 uur  |  Groep vanaf 8 personen

the route to freedom!

prIson Break

U wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee en  
gebak, na een korte instructie gaat u een unieke tocht rijden 
met de Triggers. Per Trigger gaat u een gezellige dag tegemoet. 
Eén persoon bestuurt de Trigger, terwijl de tweede persoon de 
weg uitstippelt met behulp van het leuke unieke Triggerboek!  
(deze bevat geen tekst, enkel zeer leuke foto's!) Tijdens de 
tocht komt u meer te weten over bezienswaardigheden in en 
rondom Valkenswaard. Elke tocht is uitgezet in de fraaie en 
natuurlijke omgeving. Natuur, bosgebieden, dorpskernen,  
terrassen, etc. Alleen de omgeving zal u al doen genieten.

Wat is een Trigger ?
Een is de ideale mix tussen een bromscooter en een auto! Dit modern gelijnde voertuig biedt het  
comfort, gemak en veiligheid van een auto en rijdt op een scootermotor. De trigger is een driewielig  
voertuig met polyester carrosserie waarin twee zitplaatsen en een grote bagageruimte zijn onder- 
gebracht. De techniek is gebaseerd op betrouwbare en onderhoudsarme bromscooters.

€ 42,50 per persoon  |  Vertrektijden zijn dagelijks om 10:00 uur of 14:00 uur

Heeft u een rijbewijs nodig ?
Voor het rijden in een Trigger heeft de bestuurder een rijbewijs nodig en dient minimaal 21 jaar te zijn. 

Huurvoorwaarden ?
Je krijgt de Trigger met een volle tank mee en deze wordt na afloop door ons bijgetankt. De motor gebruikt de brandstof € 95,- en 
het gemiddeld verbruik van de Trigger ligt rond de 1:23. Daar kun je minimaal 100 km mee toeren. Er wordt geen kilometerprijs  
berekend. Bij het huren dient een borgsom te worden voldaan van totaal € 300,- per Triggertocht. Bij het in goede staat terug-
brengen van de Trigger krijg je de borgsom terug. Wanneer je de Trigger ophaalt dient een geldig legitimatiebewijs/ Rijbewijs te 
worden overlegd, welke zal worden gekopieerd. Een boeking is pas definitief als deze door ons bevestigd is. Verhuur uitsluitend aan 
personen met een minimum leeftijd van 21 jaar die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs.

trIGGertocht 

Deelnemen met schatzoeken, op z'n Engels 'cache hunt', is een goede manier om de voordelen en de 
prachtige mogelijkheden van een GPS te leren kennen. Het basisidee is dat personen en organisaties/
verenigingen caches verstoppen over de hele wereld en de locaties van deze caches delen door op  
internet hun exacte positie te melden. Andere GPS gebruikers benutten deze coördinaten om deze  
caches te vinden. Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache, oftewel schat, z'n geheimen 
prijs. Aan de vinder wordt gevraagd iets uit te cache te nemen en hiervoor in de plaats weer iets  
achter te laten. 

Laat je niet misleiden, het is moeilijker dan je denkt. Een schat vinden is één, om op de plaats van 
de cache te komen is een heel ander verhaal. Je hoeft niet alle ins en outs van de GPS te kennen om 
het spel Geocaching te spelen. Alles wat je moet doen, is het zoeken van een zogenaamd 'Waypoint'. 
Oftewel de coördinaten van de cach . Dit is de plaats van de cache in het 'veld'. 

Belangrijk: 
Trek kleren aan die vuil mogen worden, de caches liggen op uiteenlopende plaatsen.

€ 15,00 per persoon  |   Duur: 2 uur  |  Minimum aantal personen 8 

GeocachInG 
avontuurlijk spel voor gps gebruikers

de ideale mix tussen een bromscooter en een auto!

Gebaseerd op het bekende TV programma 71 Graden Noord. Zeer geschikt als bedrijfsuitje! Tijdens 
deze activiteit worden al uw vaardigheden en die van uw collega's op de proef gesteld... van de 
kopdrachten tot opdrachten waarbij kracht en/of uithoudingsvermogen de cruciale factor spelen. 

€ 27,50 per persoon |  Duur: ± 3 uur  |  Groep vanaf 10 personen

71 Graden noord BraBant
nieuw in 2010: 71 graden noord brabant!



Programma vanaf 10 personen

coMBInatIe 
proGraMMa's
- Kano + Malpie Cruiser  € 21,50 per persoon
- Kano + Country Golf  € 21,50 per persoon
- Kano + Kick Bike tocht   € 21,50 per persoon
- Kano + Survival Games  € 31,50 per persoon
- Kano + Loltrap tocht  € 29,50 per persoon
- Kano + ATB tocht  € 25,50 per persoon

Later op de middag arrangement

13:30 Ontvangst met koffie en gebak in Valkenswaard. 14:00 na een korte uitleg van het GPS systeem  
vertrek per Malpie Cruiser voor een ONTSPANNEN tocht door natuurgebied de Leenderbossen +  
De Malpie met onderweg nog een gezellige pitsstop en gelegenheid tot het nuttigen van een consumptie.  
16:00 De fietsen worden geparkeerd bij de schietbaanbaan, waar in groepjes van 6-10 personen  
geschoten wordt tijdens de  Schiet-Clinic. Allereerst een korte uitleg wat techniek en veiligheid betreft 
en daarna zelf aan de gang. Tijdens deze schietproef krijgt u te maken met handboog-, kruisboog-, 
luchtgweer- en blaaspijp-schieten. Na een paar oefenpijltjes gaat u voor de 'echt' schieten op het doel 
en zal diegene met het hoogste gemiddelde zich de nieuwe Robin Hood mogen noemen. 
18:30 De pijlen worden dit keer op het buffet of BBQ te richten. 

€ 49,50 per persoon (inclusief koffie/vlaai, Malpie Cruiser/GPS tocht, schiet-clinic, BBQ of Buffet)

Terug naar de jaren 60 met 2 oer-Hollandse  
vervoersmiddelen van weleer! Het programma 
ziet er als volgt uit:
14:00 - 14:30 Ontvangst met koffie of thee.
14:30 - 16:00 de ene helft van de groep gaat 
solex rijden (onder leiding van een gids), de  
andere helft maakt een rit in de DAF 33.
16:00 - 16:30 koffie / thee.
16:30 - 18:00 wissel van activiteit .

€ 59,50 per persoon inclusief koffie/thee 

15:30 Ontvangst met koffie en gebak.
16:00 Vertrek naar onze Paintball site om elkaar 
eens stevig onder vuur te nemen en de strijd aan 
te gaan met je vrienden of collega's. In de bos-
sen dicht bij de Belgische grens wordt er onder 
deskundige begeleiding van onze Marshalls 
gepaintballed en passeren diverse varianten 
de revue. Enkele speltypes zijn: Vlagveroveren, 
All the Presidents Men, In The Line of Duty en 
High Noon. Gedurende zo'n 2 uur wordt er in 
tijdsblokken van ca. 20 min. gespeeld. Er kan 
worden gepauzeerd onder het genot van een 
verfrissend drankje.
18:30 Terug naar de plaats van ontvangst om  
daar bij te komen van de SPANNENDE ontspan- 
ning van het paintball spel. De BBQ of Steen Grill 
staat klaar. Proost! 

€ 47,50 per persoon (inclusief koffie/vlaai,
paintball inclusief 150 patronen, BBQ of 
Steen Grill)

09:45 Ontvangst met koffie en gebak, na een  
korte uitleg gaat u een tocht met de Triggers 
rijden.
12:30 uitgebreide Brabantse Lunch, midden in 
het uitgaanscentrum van Valkenswaard.
13:30 U wordt opgehaald met een bus. Vanuit  
een Locatie buiten Valkenswaard vertrekt u per 
kano, na uiteraard een professionele uitleg 
van de instructeur, al peddelend naar Valkens-
waard. Aangekomen op het eindstation wordt 
u wederom opgehaald en naar het vertrekpunt 
gebracht.
16:30 borreltijd.
17:30 BBQ, midden in het uitgaanscentrum  
van Valkenswaard, op terras!
19:30 einde 

Tarief € 74,50 per persoon 

Voor alle arrangementen geldt: koffie/thee of 
melk tijdens de ontvangst zijn inbegrepen. 
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

13:00 Ontvangst in Valkenswaard met een uit-
gebreide Brabantse lunch in buffetstijl. Koffie/
thee en melk inbegrepen.
14:00 Vertrek per Malpie Cruiser voor een 
ONTSPANNEN tocht door natuurgebied de 
Malpie met onderweg nog een gezellige pits-
stop en gelegenheid tot het nuttigen van een 
consumptie.
15:30 De fietsen worden geparkeerd bij de 
golfbaan, waar in groepjes van 4-6 personen 
gespeeld wordt op de Country Golf Course, 
bestaande uit 10 holes met een onderlinge 
afstand van zo'n 200 meter. Het weiland  
bevat enkele uitdagende hindernissen. Het is 
de bedoeling om met zo min mogelijk slagen 
het parcours af te leggen. Het team met de  
minste slagen ontvangt als winnaar een pas-
sende trofee.
17:00 Per Malpie Cruiser fietst men weer  
gezamenlijk terug naar de plaats van ontvangst 
waar voor uw gezelschap een overheerlijk buffet 
of BBQ gereed staat.

€ 52,00 per persoon (inclusief lunch, Malpie 
Cruiser, Country Golf, BBQ of Buffet)

13:00 Ontvangst in Valkenswaard met een uit-
gebreide Brabantse lunch in buffetstijl. Koffie/
thee en melk inbegrepen.
14:00 Vertrek per Malpie Cruiser voor een 
SPORTIEVE tocht door natuurgebied de Malpie, 
onderweg bestaat de mogelijkheid om ergens 
een drankje te nuttigen. De tocht gaat verder 
naar de kano-instapplaats te Borkel & Schaft, 
waar men de fietsen inlevert.
16:00 Na een korte instructie gaan we per 
kano stroomafwaarts terug naar de Venbergse  
Watermolen, het eindpunt van de kanotocht.
18:00 Vertrek per bus naar de plaats van 
ontvangst om onder het genot van een drankje 
gezellig na te praten over de belevenissen van 
deze dag en te gaan genieten van het overheer-
lijke Buffet of de BBQ.

dItIssportIef 

dItIsspannend

dItIsGevaarlIjk

dItIsrustIGaan 
malpie cruisen + kanoën

paintball

malpie-cruiser + gps + schiet-clinic

malpie cruisen + country golf

Hele middag arrangement

trIGGers 
& kano

solex daf 33

€ 52,50 per persoon (inclusief  lunch, Malpie 
Cruiser, kano-tocht, BBQ of Buffet, vervoer)

Hele middag arrangement

Hele middag arrangement



Wij bieden u een Chinees, Spaans of Hollands 
warm/koud buffet aan. De buffetten zijn geba-
seerd op ons standaard buffet. In overleg kan 
daarin worden uitgebreid (de luxe variant). Er is 
een optie om te barbecueën in plaats van het 
vermelde buffet. Zelfs een compleet verzorgde 
feestavond behoort tot de mogelijkheden!  
Bel of mail ons vrijblijvend voor meer details.

In samenwerking met Feesterij en Camping De 
Dommelvallei bieden wij voor groepen van 8 
t/m 16 personen (of combinaties daarvan) de 
mogelijkheid om groepschalets te huren voor- 
zien  van bedden, 2 toiletten en 2 doucheruimten.  
Inclusief ontbijt.

€ 35,00 per persoon, per nacht

Puurkanoverhuur wenst u een onvergetelijke 
dag in de natuur toe en hoopt dat u zorgvuldig 
omgaat met de omgeving waar u van heeft 
mogen genieten. Laat geen afval zoals blikjes, 
plastic zakjes / bekertjes of resten etenswaren 
in de natuur achter als dank voor uw verblijf. 
Neem alles mee terug naar het eindpunt en 
deponeer het in de daarvoor bestemde afval-
containers. Op deze manier kunnen anderen na 
u net zo genieten van de ongerepte natuur die 
Brabant te bieden heeft. 

Bij voorbaat dank!

Deelname aan onze activiteiten is geheel voor  
eigen risico en overeenkomstig onze voor-
waarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van  
Koophandel te Eindhoven onder nr. 17170438.  

MIlIeu

aansprakelIjk-
heId

reserveren
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan 
tijdig te reserveren. Dit kan zowel telefonisch 
als per e-mail: info@puurkanoverhuur.nl

Vertrek vanaf de parkeerplaats van de Ven-
bergse Watermolen; met de bus naar de 
kano-instap-plaats te Borkel en Schaft. Na een 
korte kano-instructie varen de kinderen met 
hun ouders door het natuurgebied de Malpie 
weer terug naar het vertrekpunt, de Venbergse  
Watermolen. Bij vertrek krijgt ieder kind een  
zakje chips en een pakje frisdrank mee. 

€ 9,50 per persoon  |  Groep vanaf 8 
personen  |  Leeftijd: 8-15 jaar
 

Verzamelen op de parkeerplaats van de Ven-
bergse Watermolen. Onder begeleiding van 
en ervaren instructeur lopen de kinderen door 
het bos naar het outdoor terrein waar zij actief 
diverse obstakels moeten zien te bedwingen. 
Tussendoor krijgen de kinderen een pakje fris-
drank en een zakje chips. Na afloop wandelen 
zij weer terug naar de Venbergse Watermolen.

€ 15,00 per persoon  |  Groep vanaf 10
personen  |  Leeftijd: 8-15 jaar

kInderfeestjes

Outdoor Laser Combat is een zeer geschikte 
activiteit voor een geslaagd kinderfeestje. 
Avontuurlijk, vol met actie en competitief. Alles 
wat kinderen leuk vinden komt in dit spel, op 
een pedagogisch verantwoorde manier, aan 
de orde. Op een afgesloten terrein wordt veilig 
gespeeld in een schitterende omgeving!  Onze 
laser games zijn door het gebruik van moderne 
apparatuur 100% veilig voor de ogen!

€ 15,00 per persoon  |  Duur: ± 2 uur  
Groep vanaf 10 personen  |  Leeftijd: 8-15 jaar

kInderpaIntBall
Nieuw in Nederland en leuk als kinderfeestje: 
paintballen voor kinderen is een uniek ge-
beuren. Kinderen spelen graag soldaatje met 
plastic of zelfgemaakte pistolen. Maar nu krijgen 
ze een echt paintball wapen in hun handen. De 
speciale markers, paintballs en professionele 
bescherming die de kinderen verplicht zijn om te 
dragen, maakt het vrijwel onmogelijk om onge-
lukken te krijgen. Tijdens het paintballen wordt 
er toezicht gehouden en vooraf volgt een uitge-
breide instructie. Er worden drie spelen en een 
verrassingsspel gespeeld. Kinderen vanaf 7 jaar 
kunnen lekker ravotten met Kinder-Paintball. 
Mogelijkheden Kinder-Paintball Brabant:

1   € 15,00 per persoon  |  Paintballen 
      gedurende 2 uur  
2   € 21,00 per persoon   |  Paintballen 
     gedurende 2 uur, maar nu inclusief frites,      
     snack en glas fris.
     Groep vanaf 8 personen |  Leeftijd: 8-15 jaar

kano-fun 
3 kinderen per kano

MInI survIval

outdoor 
laser coMBat

GroepsaccoM- 
ModatIe

Buffet, 
BarBecue en/of 
feestavond
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Komende vanaf richting Eindhoven rijdt u dwars 
door het centrum van Valkenswaard, richting 
Hasselt (N69). Na de markt volgt u deze weg 
(Luikerweg) zo’n 500 meter tot aan de rotonde, 
die u ¾ neemt (linksaf dus), de Zuidelijke Rand-
weg oprijden. De eerstvolgende rotonde gaat u 
rechtsaf de Molenstraat in. Deze weg volgen tot 
u aan de rechterzijde een groot parkeerterrein 
ziet, behorende tot de Venbergse Watermolen. 
Als u dit terrein oprijdt ziet u aan de linkerzijde 
een groene kantoor-unit, waar ons meldpunt is 
gevestigd. Vanaf deze plek brengen wij u naar 
een van de kano-instap-plaatsen of is de start 
van een der recreativiteiten.

Tot ziens!

Correspondentieadres: De Langveter 41, 5554 MV Valkenswaard

Meldpunt

route-
BeschrIjvInG

Puurkanoverhuur  
Molenstraat 211
5556 TA Valkenswaard

T +31 (0)6 10941137

E info@puurkanoverhuur.nl
I  www.puurkanoverhuur.nl


