
Het decor mag dan wel van 
lang vervlogen tijden zijn, 
Kokima is volledig mee met 
zijn tijd. Met 375 events per 
jaar zijn de dagen van zaak-
voerders Phillippe en Yan-
nick Van de Weerd lekker 
gevuld. “Van teambuildings, 
personeels-feesten tot grote 
‘Family days’. Wij zijn pas 
tevreden als de mensen ons 
nog snel komen bedanken” 
zeggen vader en zoon in koor.

MET DE CONGOLESE PAPLEPEL INGEGEVEN
De roots van Kokima moeten we zoeken in Con-
go. In het Lingala – het meest gesproken dialect 
in Congo – betekent Kokima ‘ontsnappen uit de 
dagelijkse sleur’. Een knipoog van vader Philippe 
die er geboren werd. “Al méér dan 25 jaar pro-
beren we dit ook daadwerkelijk in de praktijk te 
brengen. Van kleins af aan was Yannick er steeds 
bij. Na zijn universitaire studies werkte hij 5 jaar 
bij een groot IT-bedrijf als Agile Process Specia-
list, maar bloed kruipt nu eenmaal waar het niet 
gaan kan” lacht Philippe. 

KOKIMA EVENTKASTEEL
Glooiende landschappen, een rijkelijk lange op-
rit en een uit de kluiten gewassen kasteel mét 
toren … je waant je even terug in de Middeleeu-
wen als je je auto parkeert op de ruime parking 
van het Kokima eventkasteel in Kortessem. “Na 
het adventurepark in Bokrijk en later een tweede 
park in Neeroeteren zochten we lang naar een 
vlot bereikbare locatie waar we volledige vrijheid 
hadden om de verdere groei van Kokima te on-
dersteunen. Van parfumworkshops tot paintball, 
van drones tot quadrijden, … op ons kasteeldo-
mein van 7 ha kan het allemaal” opent Yannick 
enthousiast.

BEPROEFDE CONCEPTEN
Bij Kokima kunnen bedrijven kiezen uit méér dan 
30 leuke in- en outdoorconcepten. Teambuildings, 
personeelsfeesten of ‘Family days’ (voor personeel 
én familie), het arsenaal is bijzonder uitgebreid. En 
dit voor 10 tot 1.000 personen. “Onze grootste troef 
is dat we steeds vertrekken van beproefde concep-
ten die als modules bij elkaar worden geklikt.” legt 
Philippe uit. Ook op vlak van catering is er een ruim 
aanbod. Van ‘klassieke buffetten’ tot heerlijke BBQ’s, 
hamburger stations of andere foodstations”.

“Wij zijn pas tevreden als de mensen 
ons nog snel komen bedanken.”

“Beproefde concepten die als modules
bij elkaar worden geklikt.”

Dé one-stop shop voor alle events van 10 tot 1.000 personen

MEER INFO
Yannick en Philippe Van de Weerd
Zaakvoerder Kokima
Kasteelstraat 16, 3723 Kortessem
Tel. 011 36 98 45
E-mail: info@kokima.be

“Alles was perfect naar wens én iedereen 
keerde erg tevreden huiswaarts.” 

Eric E. - Business Unit Manager Geertrans (H.Essers)

“Jullie waren gewoon top. Op elk vlak. 
De wijze waarop jullie de zaken aangepakt 
hebben was voor iedereen een verademing, 

no stress, just fun.” 
Chris H. - Arcadis

“Bedankt! Het was een zeer 
aangename dag voor ons!” 
Elise A. - Nike Area Manager Apparel

“Hartelijk bedankt voor de goede organisatie 
van ons PLATO evenement. De teambuilding 

werd zeer positief onthaald door 
onze groepen.”

Jana W. – Stafmedewerker Talent Voka Limburg

BEDRIJFSPROFIEL

EEN INNOVATIEVE ONE-STOP SHOP
In het eventkasteel gebeurt alles bovendien ter 
plekke in eigen beheer. Geen tijdrovende verplaat-
singen dus. Ook de planning en administratie neemt 
Kokima met de glimlach op zich. Een echte one-stop 
shop. “We willen onze klanten maximaal ontlasten”, 
geeft Yannick mee, “zodat ze voor, tijdens én na het 
event ten volle kunnen genieten”. Kokima biedt niet 
alleen talloze activiteiten aan op eigen domein maar 
ook op verplaatsing.
Als volleerde ridders blijven Philippe en Yannick niet 
ter plaatse trappelen. Jaarlijks lanceren ze zo’n 3 à 
4 innovatieve concepten. “Dat houdt het tof voor de 
klanten én voor ons. ‘Dodgebow’ bijvoorbeeld – een 
soort paintball maar dan met pijl en boog overge-
waaid vanuit de VS – kon je bij ons als één van de 
eersten uitproberen” vertellen beide heren.


