
TAILORMADE EVENTS & CONCEPTEN
HUWELIJKSFEESTEN - BEDRIJFSEVENTS – TEAMBUILDING - FUN – FAMILIEDAG



De Ark van Noë is een schitterend domein, gelegen in de rustige 
en landelijke omgeving van Lichtaart in de Kempen. Er is een 
evenementenweide, een permanente tent voor diners en events,  
een glamping site, een vijver met strand, enz.  

Het domein is gelegen langs verschillende fiets- en wandelroutes, en is 
ook de vertrek- of aankomstplaats voor kajaktochten op de Kleine Nete.  

De Ark van Noë leent zich perfect voor allerhande bedrijfs- en 
personeelsfeesten, maar ook als setting voor unieke, outdoor 
huwelijksfeesten. Gezien zijn ligging en de groene omgeving is het 
ook een interessante locatie voor tal van actieve en minder  
actieve teambuildingactiviteiten.
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Eventruimtes

Op het domein van de Ark van Noë zijn 
er verschillende ruimtes en locaties 
beschikbaar voor de organisatie van 
uw feest of event. Elke ruimte heeft 
zijn specifiek karakter en capaciteit. 
Op die manier kunnen we een passend 
antwoord geven naargelang uw 
behoeften en gewenste aanpak.

Feestzaaltje
(met overdekt terras)

Onze kleine feestzaal heeft een capaciteit 
van max. 60 personen voor een zittend 
diner. Daarmee is deze ruimte heel 
geschikt voor seminaries, meetings 
en kleinere feesten. Bij mooi weer kan 
ook gebruik gemaakt worden van het 
overdekte terras.
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Feesttent  
(capaciteit: 220 tot 250 personen zittend diner)

Voor grotere feesten kan u opteren 
voor onze feesttent. Het transparant 
dak geeft een gevoel van ruimte en 
openheid en laat u genieten van de 
groene omgeving. Naargelang het 
concept kan u opteren voor een basis 
setting of voor een iets chiquere 
aankleding. Alles is bespreekbaar.
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Pagodetent op strand
(capaciteit tot 100 personen zittend diner)

Of dacht u aan een originele beachparty 
in Ibiza-stijl? Ook dat kan met onze 
pagodetenten aan het water. De receptie 
gebeurt op het strand en de zomerse 
aankleding zorgt ervoor dat uw gasten 
zich meteen in vakantiesfeer voelen.
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Bedrijfsfeesten en meetings

Zoekt u een inspirerende omgeving om 
buiten uw bedrijf te vergaderen? De 
groene, rustige omgeving van de Ark van 
Noë is hiervoor ideaal, terwijl onze kleine 
zaal volledig uitgerust is om uw meeting 
te hosten.

Of wilt u uw medewerkers bedanken 
voor hun inzet met een origineel 
personeelsfeest? Of uw zakelijke relaties 
of klanten samenbrengen tijdens een 
business receptie of klantenevent? 
Contacteer ons en wij bespreken graag de 
mogelijkheden. U kan op ons rekenen voor 
een professionele uitwerking van A tot Z.
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Teambuilding

De Ark van Noë heeft verschillende troeven 
om teambuildingactiviteiten te organiseren.

De vijver met strand is op zich al een leuke 
omgeving die tal van mogelijkheden biedt. 
Maar ook de Kleine Nete is vlakbij, en 
tegelijk ook een vertrek- en aankomstpunt 
voor kano’s en kajaks.

Het domein is bovendien gelegen aan 
verschillende fietsroutes, ideaal om teams 
de omgeving te laten verkennen… We 
werken met alle plezier samen met u een 
boeiend programma uit.
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Familiedag

Ark van Noë biedt unieke 
mogelijkheden voor een 
onvergetelijke familiedag voor 
grote groepen. 

Die dag ontvangen we ouders en 
kinderen voor een verrassing van 
formaat. Niet alleen is er de
speeltuin en de kinderboerderij. We 
werken graag een daganimatie uit 
binnen een gekozen thema
met grime-atelier, verkleedpartijen 
en tal van spannende activiteiten.

Ook een samenwerking met het 
nabijgelegen Bobbejaanland 
behoort tot de mogelijkheden.
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Huwelijksfeesten en recepties

De Ark van Noë leent zich perfect 
voor uw huwelijksfeest of -receptie. 
Een gastronomisch diner in de grote 
feesttent, een ceremonie aan de oever 
van de vijver, een beachparty met dj-set, 
het kan allemaal.

Wij verzorgen graag de organisatie van 
het feest tot in de puntjes. Met respect 
voor alle gemaakte afspraken. En met de 
groene omgeving van de Ark van Noë als 
ideaal decor voor deze unieke dag.
Willen er sommige gasten ook 
overnachten? Dan is een verblijf in een 
van onze glamping lodges een unieke 
ervaring. U leest er meer over verderop 
in deze brochure. 15
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Catering

Een kwalitatieve catering is essentieel 
voor een geslaagd event. In de Ark van 
Noë wordt de foodcatering volledig in-
house uitgewerkt.

Wij zorgen voor een culinaire 
totaalbeleving met een persoonlijke 
invulling; of het nu gaat om een 
kwalitatieve receptie, een conceptueel 
walking dinner of een foodtruckfestival 
met verrassende gerechten.
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Ark Glamping

De prachtige en rustgevende natuur van 
de Ark van Noë leent zich perfect voor 
‘glamping’. Dit is een nieuwe formule 
waarbij kleine groepen verblijven in 
sfeervolle en luxueuze lodges aan de 
oever van de vijver. Het perfecte kader om 
te genieten van een zwoele zomeravond bij 
de ondergaande zon.

Na een verkwikkende nachtrust wordt 
iedereen getrakteerd op een royaal en 
overheerlijk ontbijtbuffet. Stijlvol genieten...

En wie wil kan daarna een ontspannend 
kanotochtje maken op de Kleine Nete.
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Events op maat

Wilt u na het bekijken van deze brochure uw volgende event 
in de Ark van Noë organiseren? Bent u op zoek naar een 
uniek concept of aanpak? Laat het ons weten en we denken 
graag met u mee om een evenement op maat uit te werken.
Om u al enigszins te inspireren geven we hierna enkele 
conceptuele ideeën.
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INSPIRATIE VOOR UW  
VOLGEND BEDRIJFSEVENT 

The Beach: Ibiza-party op het strand van  
de Ark van Noë – bohemian decoratie –  
dj & saxofonist

Dinner by the Lake: gastentafels aan de 
oever van de vijver – gastronomisch  
belevingsdiner – zonsondergang met 
lampions

Foodtruckfestival: op-en-top  
festivalsfeertje – live-muziek –  
foodtrucks met funky wereldkeuken.
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TEAMBUILDING-IDEEËN 

The Fifth Element: 4 teams – 4 challenges 
rond water, vuur, lucht en aarde –  
De ‘Fifth element’ als trofee. 

Bear Grylls Survival: survivalproeven in de 
bossen – vuur maken, bessen zoeken, ... -  
culinaire uitdagingen op de barbecue

Gladiator: teamproeven – kracht, 
samenwerking, behendigheid –  
een stoere Ofyr-barbecue
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CONCEPTEN VOOR EEN 
ONVERGETELIJKE FAMILIEDAG 

Cowboys en indianen: western-thema 
– grime-atelier - square dance en 
regendans, hoefijzer- en lassowerpen, ...

Fata Morgana: samenwerking tussen 
ouders en kinderen – 5 proeven rond een 
gezamenlijk thema – trofee voor het  
bedrijf – goed doel
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INSPIRATIE VOOR EEN  
FANTASTISCH HUWELIJKSFEEST 

Fairy tale: een echt sprookjeshuwelijk – 
feeërieke decoratie – royaal diner

Ibiza: een ongedwongen party op het 
strand – very bohemian - foodtrucks

Bonfire party: alle gasten rond een groot 
vreugdevuur – muziek en singalong – 
gezellige barbecue
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Bereikbaarheid

De Ark van Noë is makkelijk bereikbaar met de wagen. 
Ruime parkeergelegenheid ter plaatse.

E313

E19

E34

Wenst u een onvergetelijke  
indruk te maken op uw gasten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Ark van Noë 
Arkstraat 6  
2460 Lichtaart 

+32 (0) 478 28 27 83 

events@arkvannoe.be
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