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Programma suggesties Landgoed de Holtweijde          

 
 

In deze bijlage vindt u alle informatie om van uw verblijf een groot succes te 
maken. Of het nu gaat om een zakelijke bijeenkomst, een feestelijk evenement of 
een teambuilding, wij hebben de middelen en de ervaring om voor onvergetelijke 
momenten te zorgen.  
 
Sommige programma’s zijn op diverse locaties uitvoerbaar, zowel op ons eigen 
landgoed als op een mooie locatie in de natuur. Ook zijn diverse activiteiten te 
combineren tot een dagvullend programma, van 6 tot 150 personen. Wij verzorgen 
graag een programma op maat! 
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Wellness in de Weilanden 
 
 
In een dikke behaaglijke badjas en op witte slofjes begeeft u zich naar het Health & Wellness 
Center. Onze vakbekwame schoonheidsspecialistes ontvangen u graag en zorgen ervoor dat u 
geheel ontspannen en opgeladen weer vertrekt. Wij bieden diverse arrangementen aan waar u 
alleen of gezamenlijk van kunt genieten. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen wij 
maximaal 10 personen tegelijk ontvangen. Zo kunnen wij de privacy en persoonlijke aandacht die 
wij zo belangrijk vinden waarborgen. Voor groepen worden deze arrangementen gecombineerd 
met gebruik van het zwembad, de sauna en een lunch in onze serre. Zo kunt u genieten van een 
halve dag verwennerij! 
 
Total Body and Face Care Treatment à € 119,50 per persoon - behandelduur  
circa 2 uur per persoon 
 
De Total Body and Face Care Treatment is een allesomvattende behandeling van gelaat 
 en lichaam en gaat van start met een muntmassage van de rug, ter activering van de 
 zenuwbanen van het lichaam. Nadat op de reflexpunten van het lichaam algen zijn  
aangebracht, wordt er aandacht besteed aan de gezichtshuid. Een intensieve reiniging,  
massage en masker zorgen voor een gladde en zachte gezichtshuid. Na het verwijderen  
van de algen, wordt de huid van het lichaam, handen en voeten zorgvuldig gemasseerd.  
Omdat we het lekkerste graag tot het laatst bewaren, wordt deze behandeling afgesloten  
met een rug, nek en schoudermassage.  
 
 
Complete Care Arrangement à € 169,50 per persoon - behandelduur circa 3 uur per persoon 
- Uitgebreide gelaatsbehandeling 
- Keuze uit een manicure of pedicure behandeling 
- Lichaamspakking of hydromassagebad 
- Professionele rug, nek en schoudermassage 
 
 
KOH Beauty Clinic à € 35,00 per persoon – duur circa 
2 uur 
 
Uw handen zijn uw visitekaartje! In deze beauty clinic 
leert u hoe u uw nagels en handen weer in topconditie 
krijgt. De producten en behandelingen van KOH zijn 
uiterst geavanceerd en geïnspireerd door de rijkdom van 
Japanse levenswijzen en rituelen. Deelname van minimaal 
zes personen, tot circa 40 personen.   
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Een workshop Visagie à € 45,00 per persoon  – duur circa 3 uur 
In de fascinerende wereld van de make-up laten wij u zien hoe u het mooiste in uzelf naar boven 
kunt halen en uw mindere punten naar de achtergrond kunt laten verdwijnen. In deze 
 workshop wordt u niet alleen voorzien wordt van speciaal  
voor u passende tips en trucs op make-up gebied, maar wordt  
er ook een mooie make-up bij u aangebracht. Uiteraard is het mogelijk om deze 
visagie workshop af te stemmen op uw wensen. Wie wil er nou niet de show stelen met een 
schitterende make-up? Onze visagistes leggen alles stap voor stap uit en geven persoonlijke 
adviezen. Deelname vanaf 6 tot circa 25 personen.  
 
Yoga Workshop – duur circa 2 uur 
Yoga is al duizenden jaren oud, en nog steeds verassend actueel. Waar yoga vroeger alleen onder 
het toeziend oog van een meester werd beoefend is het nu voor iedereen toegankelijk. Het is een 
mooie, veelzijdige manier om aandachtig in het nu bezig te zijn. De Kundalini Yoga kenmerkt 
zich door veel aandacht voor de ademhaling en een vaste opbouw in de series van oefeningen. 
Een workshop yoga gekoppeld aan het thema van de bijeenkomst of een kennismakingsles yoga 
om de dag mee te starten kan een verrassend andere manier zijn om de aandacht te richten. Niet 
denken....maar doen en ervaren. De lessen en workshop kunnen in overleg aangepast worden 
zodat iedereen kan meedoen. De kosten zijn op aanvraag, afhankelijk van de groepsgrootte. De 
workshop kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. 
 

Thai Chi - € 125,00 bij max.l 30 personen, duur 1 uur 
In één van onze zalen of bij mooi weer buiten op het 
landgoed komt u helemaal tot uzelf met een Thai chi 
workshop. De bewegingen van Thai Chi zijn makkelijk 
aan te leren. Door deze oefeningen verbetert u uw 
lenigheid. Men wordt zich bewuster van houding en 
bewegingen en leert om te gaan met energie. Deze 
workshop kan plaatsvinden aan het begin van de dag of 
ter onderbreking van uw vergadersessie.  
 

 
V-Check vanaf € 99,00 per persoon – duur circa 1 uur 
Vindt u als werkgever de gezondheid van uw medewerkers ook zo belangrijk? Plan dan tijdens 
uw vergaderprogramma een V-check voor de deelnemers! De meting zelf duurt circa 8 minuten, 
men hoeft alleen maar de schoenen uit te trekken en even stil te zitten. Vervolgens geven wij 
een persoonlijk advies met praktische aanbevelingen op het gebied van voeding, beweging en 
levensstijl. Het streven is een optimale gezondheid en vitaliteit. Aangezien de V-Check een 
volledig individuele meting is en individueel advies geeft, is deze geschikt voor iedereen. 
Prijs afhankelijk van het aantal personen. 
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Culinair genieten 
 
 
Amuse presentatie - € 39,50 per persoon, duur circa 2 uur 
Een amuse is een klein gerecht ter bevordering van de spijsvertering en om de smaakpapillen op 
gang te brengen. Het woord amuse komt uit het Frans,  
en betekent letterlijk vermaak (voor de mond). Graag nodigt onze witte brigade u uit in de 
sfeervolle bijkeuken waar zij u, onder het genot van bijvoorbeeld een glas Champagne, enkele van 
hun keukengeheimen prijsgeven. Deelname tot maximaal 10 personen.   
 
 
Chocolade demonstratie - € 45,00 per persoon, duur circa 2 uur.  
Chocolade is méér dan iets lekkers. Wie trakteert zichzelf niet zo af en toe op een mooie bonbon 
of een goede chocolademousse? Het is de combinatie van smaak en ingrediënten die chocolade 
bijna verslavend maakt. Chocolade eet je als beloning, uit pure lust of na een feestelijk diner. Het 
blijft de ultieme traktatie en voor velen vormt het Grand Dessert, zowel qua smaak als visueel, 
een hoogtepunt. Maar wát zit er in chocola dat we het zo onweerstaanbaar blijven vinden? Ervaar 
dit alles en vindt antwoord op uw vragen tijdens onze "Chocolade Workshop" gegeven in onze 
eigen Patisserie! Uiteraard wordt hier een passend glaasje wijn bij geserveerd. Maximaal 12 
personen. 
 
 

Whisky proeverij – vanaf € 795,00 excl. BTW voor een programma 
van circa 2 uur 
De Whisky proeverij vindt plaats in onze sfeervolle Biljartkamer. Hier 
neemt u plaats in onze comfortabele fauteuils en laat u de informatie 
van de Whisky Expert op u inwerken. De workshop is op 
verschillende manieren in te vullen, in overleg met u. U kunt 
bijvoorbeeld whisky’s proeven uit een bepaalde regio, of juist een reis 
rond de wereld maken. U kunt rekenen op een avond vol 
entertainment! De tijdsduur is afhankelijk van het aantal whisky’s dat u 
gaat proeven. Whisky is inbegrepen in de prijs. Vanaf 6 tot 20 
personen. 
 

 
 

Wijnproeverijen - vanaf € 495,00 excl. BTW voor een programma van circa 1 uur 
Onze sommelier neemt u graag mee op reis in de wereld van wijn. De proeverij is in overleg met 
u samen te stellen. Afhankelijk van de tijdsduur kunt u 3 (tijdsduur 1 uur) tot 6 (tijdsduur 2 uur) 
wijnen proeven. Wij presenteren u bijvoorbeeld rode, witte, rosé of Prosecco wijnen. Uiteraard 
zorgen wij voor water en lekkere hapjes die heerlijk smaken bij de wijnen. De prijs is inclusief 
wijnen en hapjes. Vanaf 6 tot 20 personen.   
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Culturele ontdekkingen 
 
 
Typisch Twente – prijzen op aanvraag, duur vanaf 4 uur tot een dagvullend programma 
Een bezoek aan het authentieke Ootmarsum voor een rondleiding door een echte 

"Twentekenner" door het oude stadsgedeelte. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om een bezoek te 
brengen aan de talrijke galerieën in het artistieke 
Ootmarsum, waaronder de galerie van Ton 
Schulten...wereldberoemd in Twente! Hier kunnen 
we ook een uitgebreide rondleiding voor u 
verzorgen. De reis naar Ootmarsum en vice versa 
geschiedt per authentieke oldtimerbus of per fiets 
waarbij u onderweg uitleg krijgt over het 
adembenemende Twentse landschap...  

 
U kunt bovenstaande uitbreiden met een tocht naar het Springendal, dit is een prachtig 
natuurgebied dat begint bij Ootmarsum. Hier kunt u een wandeling maken, gaan picknick of 
klootschieten. Klootschieten is een eeuwenoud balspel dat tegenwoordig met name in Twente 
nog veel gespeeld wordt, door jong en oud. De bal (kloot genoemd) wordt onderhands zo ver 
mogelijk geworpen. Twee teams spelen tegen elkaar, het team dat in zo weinig mogelijk worpen 
het parcours afmaakt heeft gewonnen. U kunt klootschieten op speciale klootschietbanen maar 
ook op rustige bospaden of wegen. De Twentekenner begeleidt het spel.  
 
Een andere bestemming is het mooie landgoed Singraven. Dit landgoed is ontstaan in de 
middeleeuwen (ca. 1380) en kent talloze mogelijkheden voor zowel natuurliefhebbers als 
kunstkenners. U kunt het statige Huis Singraven bezoeken met haar kunstcollectie, het 
nostalgische Koetshuis, de Watermolen, het park en het Arboretum.  
 
Voor bovenstaande suggesties zijn prijzen op aanvraag, afhankelijk van de beschikbaarheid.  
 
 
Schilderen – à € 49,50 per persoon excl. BTW,  
duur circa 2 uur 
 
Vaak bent u creatiever dan u zelf denkt...wij geven u 
nieuwe inspiratie door te werken aan een heus 
kunstwerk. Onder deskundige begeleiding gaat men 
verdeeld in kleine groepjes werken aan een schilderij. U 
kunt gezamenlijk één groot schilderij maken of alleen 
aan een eigen kunststuk werken. Het schilderthema kan 
door de groep zelf worden bedacht of er wordt een 
thema meegegeven dat verband houdt met de aanleiding 
of de doelstelling van het evenement. Vanaf 6 personen. 
Schilderworkshops vinden plaats op diverse mogelijke 
locaties, zowel in het hotel als buiten.  
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   Graffiti – à € 39,00 per persoon excl. BTW, duur circa 2 uur 
   Normaal gesproken mag het niet. Dus de kans is groot dat u      
   nog nooit graffiti gespoten heeft. In deze workshop  
   leert u de basistechniek van het spuiten en het schilderen in  
   de juiste verhoudingen en vormen. Bovendien leert  
   u om te gaan met de vele kleurmogelijkheden en hoe u  
   kleurovergangen maakt. Na afloop kunt u uw eigen werk  
   mee naar huis nemen. Deze originele sessie stimuleert u om  
   het uiterste uit uw creativiteit te halen. Ook in deze     
   workshop is het thema af te stemmen op het doel van uw   
   bijeenkomst. Vanaf 10 personen. In verband met de nevel 
   van de spuitbussen vinden deze workshops buiten plaats.  

 
 
Oldtimer Tourtocht – prijzen op aanvraag, duur vanaf 2 uur tot een dagvullend programma 
Speciaal voor liefhebbers van klassieke automobielen hebben wij talrijke mooie landelijke routes, 
waarbij u onderweg kunt genieten van een heerlijke lunch. Heeft u zelf geen klassieke 
automobiel? Geen probleem..... Landgoed de Holtweijde biedt u de mogelijkheid om echte 
Oldtimers te huren! Natuurlijk is het ook mogelijk om een tour per nostalgische Solex of trendy 
Italiaanse scooter te maken. Ontdek de stoere natuur, rijdt langs de prachtige hoeves en 
romantische dorpen van het Twentse coulisselandschap. Vanaf 2 tot 100 personen. 
 
Sterren kijken - € 12,50 per persoon, duur 2 ½ uur inclusief reistijd 
In Lattrop staat één van de grootste telescopen van Nederland, en wel bij de Cosmos 
sterrenwacht! Zij bieden een programma van 2 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee en 
krentewegge, waarna u onder andere een multimedia voorstelling te zien krijgt over Zon, Maan, 
planeten en ruimtevaart. Daarnaast is er een Planetariumvoorstelling, waarbij u zelfs bij bewolkte 
hemel toch de sterrenbeelden kunt zien! Tussendoor krijgt u een glaasje boerenjongens. Tot slot 
mag u kijken door de grote telescoop. Een leerzaam programma voor iedereen die nieuwsgierig is 
naar datgene wat zich tussen hemel en aarde bevindt! Tijden in overleg, dit kan overdag maar 
bijvoorbeeld ook ’s avonds na het diner!  
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Roofvogel demonstratie –€ 745,00 exclusief BTW,  
Duur 1 tot 1 ½ uur 
Onder leiding van een professionele valkenier zal er een 
demonstratie worden gegeven met verschillende roofvogels. 
Enkele vogels waarmee gevlogen zal worden zijn valken, 
arenden, uilen en een gier. De valkenier geeft uitleg over de 
vogels zelf, hun jachtmethodes en de wijze waarop de mens 
met de roofvogel werkt. U krijgt de kans vragen te stellen en 

u kunt eventueel zelf ervaren hoe het is om een roofvogel vast te houden of zelfs op uw hand te 
laten landen. Een ervaring die men niet snel zal vergeten! Wanneer de roofvogeldemonstratie 
wordt gecombineerd met andere activiteiten en er meer demonstraties op een dag gegeven 
worden, dan bedragen de kosten € 895,00 excl. BTW.  
 
 
Theatersportworkshop – prijs vanaf € 450,00 excl. BTW, afhankelijk van de invulling, de 
tijdsduur en het aantal deelnemers  
Theatersport is improvisatietheater op een losse en speelse manier, waarbij plezier hebben 
voorop staat. Het maakt de laatste jaren snel opmars in bekendheid door televisieprogramma's als 
'De Lama's' en 'De vloer op'. Theatersport is leuk om naar te kijken, maar het is nog leuker om 
zelf te doen! De methoden en technieken van theatersport zijn zeer bruikbaar voor teambuilding 
en het verbeteren van samenwerking. Om goed te kunnen improviseren moet je alert 
samenwerken. In deze workshop ligt het accent dan ook op flexibiliteit in leiden en volgen, 
hulpvaardigheid, accepteren van elkaars ideeën, vertrouwen op de ander en lef om samen 
initiatief en risico te nemen. Het resultaat is sterke samenwerking waarbij in de workshop een 
koppeling wordt gemaakt van het theatersportpodium naar de werkvloer 
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Sportief  en Actief 
 
 
Paarden mennen – prijzen op aanvraag, tijdsduur vanaf 2 uur   
Wie heeft de touwtjes strak in handen? Met deze exclusieve activiteit doen uw mensen een 
ervaring op waar nog lang over zal worden nagepraat. Onder deskundige begeleiding gaat u zelf 
de teugels in handen nemen. U zult ervaren hoe snel iedere actie met de teugels een reactie bij de 
paarden geeft. Er wordt gewerkt met veilige en professionele aanspanningen en goed getrainde 
(wedstrijd) paarden. Na korte instructie 
zal er een tochtje worden gereden. Tot 
slot kan er een behendigheidsparcours 
worden afgelegd, al dan niet met een 
competitie element er in verwerkt. 
Klim op de bok en ervaar de sensatie 
van het paarden mennen! Dit kan 
direct vanaf de Holtweijde 
plaatsvinden.  
 
 
Mountainbiken 
Maak direct vanaf de Holtweijde een sportieve tocht door de natuur van het Springendal of het 
Lutterzand! Vanaf € 30,00 per persoon, inclusief huur van een mountainbike.  
 
Als oud-Olympisch en -Wereldkampioen Hennie Kuiper met u gaat fietsen vertelt hij over alle 
ins en outs van materiaal, kleding, techniek en tactiek. Kortom hij laat u met zijn kennis in de 
keuken van het wielrennen kijken. (En misschien nog wel even flink afzien). Prijs op aanvraag. 
 
 

Landrover Experience – prijzen op aanvraag, tijdsduur 
vanaf 3 uur 
 
Rijd in een Landrover Defender naar één van de meest 
spectaculaire off-road parcours in deze omgeving! Samen 
met een instructeur rijdt u over steile beklimmingen en 
afdalingen, side slopes en double trouble. Dit kunt u 
eventueel uitbreiden met activiteiten zoals zweefvliegen of 
een tandemsprong uit een vliegtuig.  

 
 
Kickbiken - € 19,50 per persoon excl. BTW, circa 1 ½ uur 
De nieuwste rage! Een hele speciale step met profielbanden, geveerde voorvork en op  het stuur 
een GPS-ontvanger. In de GPS staat een prachtige route voorgeprogrammeerd. We hebben 
verschillende routes, dus voor elk wat wils!  
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Golfclinic 
Een golfclinic is dé manier om op een informele manier met de golfsport in aanraking te komen. 
Speciaal voor u arrangeren wij een golfpro die u op onze eigen puttinggreens en drivingrange de 
eerste stappen van de sport bijbrengt. Een golfclinic reserveren kan vanaf € 165,00 per uur, 
maximaal 10 deelnemers per golfpro.  
 
Freak of Nature 
Wij kunnen u een sportief programma bieden, waarbij u onder begeleiding van een 
Twentekenner per mountainbike, fiets, tandem of wandelend een tocht maakt door bijvoorbeeld 
het natuurgebied het Springendal. Onderweg gaat u klootschieten op één van de Twentse 
klootschietbanen en/of zal er een locatie aangedaan worden voor een schutterijprogramma, 
waaronder kleiduif-, kruisboog- en handboogschieten. Prijs op aanvraag.  
 
Ballonvaren prijs op aanvraag – tijdsduur circa 2½ uur 
Landgoed de Holtweijde vanuit de lucht bewonderen? Reserveer dan een ballonvaart! Inclusief 
Champagne ceremonie. Prijzen op basis van beschikbaarheid. Ballonvaren is seizoensgebonden.  
 
 
Koe knuffelen vanaf à € 25,00 per persoon – duur 
vanaf 2 uur 
Om eens volledig te ontstressen, boekt u dit 
arrangement: een workshop Koe Knuffelen! Het 
thema is ‘verbinden’ en terug naar de kernwaarden 
van het leven. Het Koe Knuffelen doet een beroep 
op uw intuïtie (rechter hersenhelft) en de kunst van 
de non-verbale communicatie. Boekbaar vanaf 5  
personen. De workshop is uit te breiden met een 
schilderworkshop, informeert u naar de 
mogelijkheden. Deze workshop vindt plaats op een 
locatie in Midden Nederland, een bijzondere locatie 
om onderweg naar Lattrop te bezoeken! 
 
 

Survival tocht à € 25,00 per persoon - tijdsduur circa 4 uur 
Diverse spectaculaire activiteiten waaronder een touwenparcours door 
boomtoppen, slingerbanen, abseilen en tokkelen,  
met instructie vooraf in één van de mooiste gebieden van Twente op 
circa 15 minuten rijden vanaf Landgoed de Holtweijde. Uiteraard onder 
professionele begeleiding.  
 
 
Kanovaren op de Dinkel à € 18,50 per persoon – tijdsduur circa 4 uur. 
Een sportieve tocht in een Canadese kano onder begeleiding van ervaren 
instructeurs. De kanotocht start, afhankelijk van de waterstand, op 5 
minuten vanaf de Holtweijde op de Dinkel. U vaart dan richting het 

Duitse Lage. Ook kunt u een mooie tocht maken over de Duitse Vegte, hiervoor moet u eerst 
een stukje rijden met de auto. Seizoensgebonden, vanaf 10 personen.  
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Een Twentse Trekkertocht vanaf € 125,00 p.p. excl. BTW – tijdsduur ca. 4 uur 
Een typisch Twentse ervaring! Na een gedegen uitleg en een proefrit gaat u onder begeleiding op 
uw eigen landbouwtrekker het Twentse grensgebied doorkruisen. Op meer dan 50 jaar oude 
trekkers ervaart u de puurheid van deze mooie streek. Er zijn diverse tochten met elk een eigen 
tijdstuur en programma. Zo kunt u bijvoorbeeld picknicken in de berm aan een mooie zandweg, 
een bezoek aan een modern boerenmelkbedrijf, of koffie und kuchen nuttigen bij onze Duitse 
buren. Desgewenst afgesloten met lunch, barbecue of diner. Informeert u naar de mogelijkheden!  
 
 

Schermclinic prijzen zijn afhankelijk van de tijdsduur en van 
het aantal personen – tijdsduur 1 tot 2½ uur 
Onder professionele leiding zal de basis van het schermen 
worden bijgebracht. Het leren en oefenen van de basis 
beginselen van het schermen, wordt afgewisseld met een 
aantal spelactiviteiten. Na de oefeningen in aanvals- en 
verdedigingsposities zullen de deelnemers ook daadwerkelijk 
in staat zijn te duelleren! De jarenlange kennis en ervaring van 
de trainer, Maître Willem Monshouwer, voormalig 

bondscoach van de Duitse en Nederlandse schermploeg, garanderen een onvergetelijk en 
indrukwekkend belevingsevent! De schermclinic van 60 minuten is uiterst geschikt voor een 
training of meeting break. Het schermen wordt dan gebruikt als metafoor voor communicatie en 
motivatie. De schermtraining bestaat uit een gedeelte waarin met het wapen sabel wordt 
geschermd, een ballonnengevecht en een elektrische degencompetitie. Deze training duurt 2½  
uur.  
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In en rond het Landgoed 
 
 
U kunt op Landgoed de Holtweijde te allen tijde gebruik maken van de eigen 
ontspanningsfaciliteiten zoals het 20-meter zwembad, de all weather tennisbanen, de pitch-en 
puttinggreens, de drivingrange, de Cardio Fitness en Kinesis Studio en de sauna’s.  
 
Fietshuur   € 12,50 per fiets, per dag  
    (voor- en achterzitjes aanwezig) 
Mountainbikes   € 25,00 per fiets, per dag 
Elektrische fiets  € 27,50 per fiets, per dag 
Kinderfiets   €   8,50 per fiets, per dag 
Bakfiets   € 12,50 per dagdeel 
 
Sauna    € 12,50 per twee uur of gratis (afhankelijk 
    van uw arrangement) 
Gebruik tennisbanen  gratis 
Huur tennisrackets en ballen € 8,50 per dag 
Emmer golfballen  € 8,50 per dag 
Huur golfclubs   € 8,50 per dag 
 
 
 
 
 
Fietshuur geschiedt op basis van reservering, dit geldt tevens voor de sauna en de tennisbanen 
 
 
 

 
Bij de receptie is informatie beschikbaar over fiets-, wandel- 
en autoroutes, kerkdiensten, musea, dierentuinen, galerieën, 
tuinen en andere bezienswaardigheden in de omgeving. Ook 
reserveren wij graag uw afslagtijd op één van de vele 
golfbanen in de omgeving.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


