
Nieke en Jan kochten begin 2019 hun eerste e-kickbikes. De sensatie om met de e-
kickbikes de natuur en omgeving te ontdekken, was ongeëvenaard. De stevige e-
kickbike met zijn laag zwaartepunt, brengt je vlot en wendbaar over alle paadjes en
wegen, op plaatsen waarvan je het bestaan niet wist. Mol en bij uitbreiding de
Kempen, blijken een schatkamer van mooie plekjes te zijn. Gezwind en stil, met enkel
de wind in je oren, is het met volle teugen genieten van deze nieuwe ervaring.

Voorwoord

CasaCuriosa in Mol, de
vakantiewoning van Nieke, herbergt
groepen tot 12 gasten. Snel kwam
de vraag om de e-kickbikes te huren
om Mol en omstreken te ontdekken.
12 e-kickbikes hebben we nu. Het
begin van KICKBIKE MOL

Rijden met een e-kickbike is een contactvrije activiteit in de buitenlucht en CORONAVEILIG 



De e-Kickbike

De e-kickbike is een elektrische step, maar dan van het
stevige, stoere type, met goede remmen, grote wielen en
dikke banden. Ideaal voor bijna elk terrein.

Onze e-kickbikes zijn gehomologeerd en mogen worden
gebruikt op de openbare weg vanaf 16 jaar met een
gelimiteerde snelheid van 25 km/u. Rijder en e-kickbike zijn
verzekerd.

Je hebt het rijden met de e-kickbike zo onder de knie. Al na
een paar minuten kan je volop genieten van de sensatie en
de omgeving.

Indien gewenst, voorzien we iedereen van een duidelijk uitgewerkt themaparcours. Thema's zoals: Natuur,
cultuur, stad , avontuur, ... . Vanaf een aantal deelnemers kan er ook gekozen worden voor gratis begeleiding.
De begeleider, die de streek als zijn broekzak kent, kan uitleg verschaffen over de verschillende POI's.
 
Als alle e-kickbikes gehuurd worden voor een hele dag, kunnen deze geleverd worden op een locatie naar
keuze.

Rijden met een e-kickbike is een contactvrije activiteit in de buitenlucht en CORONAVEILIG



-Hoogteparcours: 2.5 u durende activiteit op het Zilvermeerdomein.
 
-Golfinitiatie: Nuclea te Mol. Een Pro leert je de basistechnieken aan, waarna je leert putten en chippen. Uiteindelijk eindigen we op de driving
range, om eens flink uit te halen met je golfclub.
 
-Suppen (Stand up paddle): Rechtopstaand peddelen op een surfboard, een nieuwe rage, een nieuwe ervaring.
 
-Kanovaren: Rustig de Nete bevaren, wij zorgen voor de logistiek van bagage en kanovaarder.
 
-Lasershooting: Met hypermodern materiaal worden er scenario's, vergelijkbaar met paintball, aangeboden gedurende 2.5 u. Deze aktiviteit is
superveilig en kan gespeeld worden vanaf de leeftijd van 9 tot 99 jaar.
 
-Picknick: Op een prachtige locatie zorgen we voor een rijkgevulde picknickmand. Eten, drank en omgeving, genot voor geest en lichaam.
 
-Rondvaart: Met het passagiersschip "De Zander" is het, vanop het water, in alle rust genieten van het Kempisch landschap. Met de verschillende
kanalen, sluizen en meren, is de 2 uur durende rondvaart een aanrader.
 
-Bezoek aan: Sas 4-Toren, Abdij van Postel, Molen van Ezaart, Ecocentrum, Aeroclub Keiheuvel, Pakawi Park, Fietsen door de bomen, 15
Kapellekens... .
 
-Zoektocht: Uitgewerkte rit met weet-, doe-, en zoekopdrachten, langs interessante locaties  met op het einde een beloning voor de geslaagde
opdrachten.
 
-...

Aanvullende aktiviteiten - outdoor



-Karting: Met snelheden tot 60 km/u race je op een van de grootste pistes van Vlaanderen. Wedstrijden
worden gereden met kwalificatiesessies en finale, om dan te eindigen met een podiumprijsuitreiking.
 
-Drone workshop: Minstens 2 uur durende initiatie dmv simulatietoestellen. Na het oefenen komt het
vliegen met echte drones en eventueel een wedstrijdje via parcours met opdrachten. Alles wordt gefilmd en
geprojecteerd op groot scherm.
 
-Bowling: Er zijn heel wat bowlingfacilitieten in Mol en omstreken, met elk zijn sfeer en uitrusting.
 
-Boogschieten: Basistechnieken worden aangeleerd en we eindigen met een wedstrijdje.
 
-Escaperoom: Hier bieden zich heel wat mogelijkheden, met verschillend scenario's en kamers, al dan niet te
combineren.
 
-Bezoek aan: Jacob Smitsmuseum, 't Kristalijn, Abdij van Postel, Ecocentrum... .
 
-...

Aanvullende activiteiten - Indoor



09u00: Start vergadering op een unieke locatie (Voorzien van vergadertools en dranken).
 
12u00: Lunch (Type lunch te bespreken)
 
13u00: Aanvang e-kickbiketour met aangename randactiviteiten.
 
16u00: Aankomst vergaderlocatie, nabespreking met een drankje en versnaperingen.
 
Kostprijs: +/- 80 € p.p. (excl. BTW)

Bedrijfsactiviteiten
-Vergaderingen, presentaties, vieringen, enz... , wij zorgen voor de nodige faciliteiten. We
kunnen verschillende opmerkelijke vergaderlocaties aanbieden, voorzien van de nodige
uitrusting en catering. 
 
-Teambuilding: In onderling overleg kan er gefocust worden op een bepaalt thema, zoals:
samenwerking, fun, bedrijfswaarden, onderricht... . Voor elk thema hebben we wel een aantal
activiteiten.

Voorbeeld vergaderarrangement



09u00: Start in Mol met e-kickbike via bossen en velden naar de watermolen in Retie.
 
10u00: Afvaart met kano over de Kleine Nete naar Ark van Noë te Lichtaart.
 
12u00: Vertrek met e-kickbike naar picknickplaats in Kasterlee, waar wij alles voorzien voor een
heerlijke picknick.
 
13u30: Vertrek met e-kickbike en volle batterij voor een tocht langs mooie en interessante plaatsen via
bospaden, veldwegels, mountainbikeparcours naar Mol.
 
15u30: Boogschieten. Aanleren basistechnieken en een wedstrijdje.
 
17u30 Vertrek naar startplaats.
 
17u45: Napraten met een drankje en versnapering over de ervaring van de dag.
 
Kostprijs: 95 € p.p. (excl. BTW)

Voorbeeld sportiefarrangement



Kickbike Mol 
 

info@kickbikemol.be
 
www.kickbikemol.be
 
Nieke +32 485 006123
 
Jan +32 494 906859

Facturatiegegevens
 
Curiosa-Events Vof
 
Boomgaardstraat 1
 
2400 Mol
 
BTW nr. BE0736.768.448
 
ING BE10 3631 9342 4104


