
overuitjesrooi.nl 
Uitjesrooi.nl is dé uitjespartner van De Helden van Kien. Uitjesrooi.nl biedt een 
breed assortiment aan vele uitjes geschikt voor vele doelgroepen. Hierdoor zijn de 

uitjes gemakkelijk te combineren met vergaderingen, feesten, 
familiedagen en nog veel meer.

prachtige locaties 7 dagen per week Horeca mogelijk

E-Chopper rijden
Ontdek het prachtige 
buitengebied, de gezellige 
terrasjes en de natuur met 

onze E-choppers!

vanaf 2 personen

BumpingBall
Dé combinatie van sport en 
plezier. Tijdens het spel ga je 
de strijd met elkaar aan. Wie 

gaat er winnen?

vanaf 6 personen

Huifkar
Geniet van het Brabantse 
landschap met de huifkar! 
Zet zelf een route uit of kies 

een bestaande. 

maximaal 20 personen

onzeuitjes

Ontdek meer uitjes op  
de volgende pagina!



meeruitjes 

Suppen
Met deze sportieve activiteit 

ga je de Dommel of de 
wateren van de Kienehoef 

ontdekken!

vanaf 2 personen

Kickbike
Ontdek Sint-Oedenrode met 
de step! Onderweg geniet je 
van het Rooise landschap en 

de gezellige terrasjes.

vanaf 2 personen

Lasergamen
Kies een goede locatie, maak 
teams en ga de strijd met  
elkaar aan! Welk team gaat 

winnen? 

vanaf 6 personen

Barbecue workshop
Ben jij een culinaire held  en 
wil je eens koken op open 
vuur? Dan is de barbecue 
workshop echt iets voor jou!

vanaf 15 personen

Kubben
Ontdek Kubben en laat je 
verrassen! Dit spel is ge-
makkelijk te spelen met 
vrienden, familie of collega’s 

vanaf 2 personen

Streekpark wandeling
Tijdens deze wandeling met 
gids krijg je meer informatie 
over de historie, het heden en 
de toekomst van de Kienehoef!

vanaf 10 personen



nogmeeruitjes 

Online Spelshow
Geheel online en te person-
aliseren: De online spelshow! 

Deze show is gemakkelijk 
vanaf thuis te volgen. 

vanaf 40 personen

Fietsverhuur
Boek onze elektrische of 
standaard fietsen en ontdek 
het prachtige buitengebied 

van Meierijstad. 

vanaf 2 personen

Tandemverhuur
Geschikt voor een gezellige 
familiedag: tandems! Met 
deze tweepersoonsfietsen 

ga je op avontuur.

vanaf 2 personen

Karaokeset huren
Wil jij de zangkwaliteiten van 
jouw vrienden, collega’s of  
familie ontdekken? Boek dan 

onze karoakeset!

tot 100 personen

Koken op open vuur
Onder leiding van een chef-
kok ga je ervaren hoe het is 
om te koken op vuur. Maak jij 

het allerlekkerste gerecht?

vanaf 15 personen

Silent disco
Op zoek naar een creatieve 
manier van feestvieren? 
Boek dan onze silent disco 

op een locatie naar keuze!

vanaf 10 personen



contactons

info@uitjesrooi.nl

+31(0) 413 395

www.uitjesrooi.nl

666


