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Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde
Tel. 055 20 70 30
info@outsider.be
www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Catering & eventlocaties

Welkom bij The Outsider Vlaamse Ardennen !
Oudenaarde is de tweede cultuur-historische stad van Oost-Vlaanderen. Wie Oudenaarde zegt, spreekt
ook over de Vlaamse Ardennen, rust, kalmte, koers, natuur... Vlakbij het centrum vind je de Donkvijver.
Deze prachtige omgeving met 30ha wateroppervlak en vele hectaren recreatiedomein is onze thuisbasis.
Neem een kijkje in onze brochure en ontdek alle mogelijkheden!

07
Avonturenpark
The 7 Summits

Donkstraat 50
9700 Oudenaarde
GPS: 50.841637, 3.584964

Indoor programma’s
zonder begeleiding

Bereikbaarheid
Wagen
Volg de N60 richting Oudenaarde & Ronse
Neem de afrit N453 (Minderbroederstraat) richting Oudenaarde & Kortrijk
& volg de richting Kortrijk (rechts)
Neem de afslag rechts (de straat loopt naar beneden)
Volg de pijl van ‘The Outsider’

KORTRIJK

Volg de N8 richting Avelgem & Oudenaarde
Volg de N453 (Minderbroederstraat) in dezelfde richting
Net voor het centrum van Oudenaarde neem je de afslag rechts (de straat
loopt naar beneden)
Volg de pijl van ‘The Outsider’

Aan het domein is een ruime gratis parking beschikbaar.

info@outsider.be

055 20 70 30

The Outsider Cablepark

TREIN TOT IN OUDENAARDE
De Donkvijver is bijna volledig verkeersvrij te bereiken van aan het
station van Oudenaarde. Reken op een 30 à 40 minuten wandelen,
afhankelijk van de grootte van de groep.

BELBUS STATION - DONKVIJVER

Reserveer belbus 460 vanaf 14 dagen tot minimum 1 uur voor de
verplaatsing. Deze brengt je van het station naar de Donkvijver &
omgekeerd.

15
Outsider Escape

19
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25
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Donkvijver Oudenaarde
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Prijs SMS ticket: € 1,80 (60 min. geldig, SMS ‘DL’ naar 4884)

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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www.theoutsidervlaamseardennen.be
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CATERING & EVENTLOCATIES

Eventeiland Csaba’s Place
Csaba’s Place is een gezellige exclusief eilandje dat volledig
ter beschikking staat voor u en uw gasten. Deze locatie
biedt plaats voor een vijftigtal personen en is helemaal
voor jullie alleen. Wil je ongestoord gezellig tafelen terwijl
de kinderen zich uitleven op de klimtoren Blue Diamond?
Of duik je eerst allemaal samen het moeras in om
vervolgens te genieten van een lekkere aperitief en zalige
barbecue in de ondergaande zon? Dan is Csaba’s Place de
ideale plaats voor jou!

Taverne Den Dronk

The Outsider zorgt voor jullie eten en drinken, de
bereiding is echter volledig in jullie eigen handen. Indien
gewenst zorgt The Outsider ook voor een eigen garçon,
maar die keuze ligt volledig in jouw handen.

Op slechts 5 minuten van het centrum van Oudenaarde verwelkomen wij jullie graag in onze groene oase! Taverne Den
Dronk is een gezellige locatie om te genieten van een heerlijke snack, een uitgebreide maaltijd of een lekkere pannenkoek,
wafel, ijsje, ... tijdens de tearoom. Geen zin om binnen te zitten wanneer de zon zich van haar beste kant laat zien? Neem dan
plaats op ons ruime terras.

Lijkt dit iets voor jou? Laat het ons weten!

Prijs halve dag: € 250
Prijs volledige dag: € 450

Feest- & vergaderzalen
Meer info, openingsuren & menukaart: www.dendronk.be

Zaal LakeHouse

Deze grote polyvalente ruimte bevindt zich vlak aan het water en
biedt een fantastisch uitzicht over de Donkvijver. Je kan zowel de
helft als de volledige zaal huren om zo te kunnen beantwoorden aan
de capaciteit van jouw evenement. Hier is echt alles mogelijk. U
vraagt, wij draaien - en organiseren vooral!

Summerbar - Rooftopbar

Zaal Den Dronk

Op de eerste verdieping van taverne Den Dronk vind je een
polyvalente zaal met tal van mogelijkheden voor elk evenement.
De grote ramenpartijen zorgen voor een prachtig uitzicht op het
domein en heel wat natuurlijk daglicht dat de ruimte helemaal vult,
de flexibele wanden delen de ruimte in twee of zorgen voor een
grote open ruimte.

Aan de oevers van de Donkvijver krijgt genieten een nieuwe definitie. Als je op zoek bent naar een ultieme plek om te relaxen,
dan zijn de rooftopbar en summerbar the place to be. Het vakantiegevoel komt je tegemoet!
Zowel overdag als ‘s avonds is het heerlijk vertoeven. Beneden neem je plaats op de strandstoelen of lounges in het zand,
boven kan je profiteren van het uitzicht op de waterskikabel en zit je beschut tegen de wind dankzij de glazen wanden.

400 staand | 300 zittend | Projectiescherm met beamer | wifi | 300m²

150 staand | 80 zittend | TV-scherm voor video conference| wifi | 90m²

Prijs: op aanvraag
Meer info: www.lakehouseoudenaarde.be

Prijs halve dag: € 250

info@outsider.be

www.theoutsidervlaamseardennen.be

Prijs volledige dag: € 450

Meer info & openingsuren: www.lakehouseoudenaarde.be

info@outsider.be

055 20 70 30

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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OVERNACHTING

TERRASVLOTTEN

Het Moerashuis
Ons Moerashuis is een prachtig uitgerust vakantiehuis
voor grote groepen tot 72 personen. Er zijn 6 slaapzalen
van elk twaalf bedden om na een dag vol amusement een
comfortabele nacht te beleven!
Je hebt de mogelijkheid tot zelfkook dankzij de uitgeruste
keuken in de polyvalente zalen. Vanaf de huur van
2 slaapzalen krijg je zo’n polyvalente zaal gratis ter
beschikking! Tijdens weekdagen kan je ook beroep doen
op onze cateringservice.
In het weekend, vanaf vrijdagmiddag, is de taverne Den
Dronk geopend. Daar kan je natuurlijk steeds terecht
voor een heerlijke maaltijd. Een gezellige tuin met grote
houten tipi en buitenbarbecue is ook voorbehouden aan
onze gasten.

Prijs per slaapzaal (12 pers.) per nacht: € 138
Waarborg bij check-in (cash): € 400
€ 55 per uur, maximaal 6 personen
Reserveren via www.lakehouseoudenaarde.be

De Thuisbuizen

Op zoek naar een exclusieve setting om een zonnige zomeravond op door te brengen? Dan kan je jouw gezelschap uitnodigen
voor een gezellige apero op één van onze terrasvlotten op de Donkvijver, terwijl de wakeboarders langs je voorbij vliegen aan
de kabel.

In de Thuisbuizen, net naast het Moerashuis, kan je op een
verrassende manier kamperen in openlucht. Je hebt enkel
een slaapzak, kussen en matje nodig en je bent klaar voor
een avontuurlijke nacht!

Via een wandelpad op de vijver begeleiden we je naar jullie drijvend privéterras met gezellige loungebanken in volledige rust
en privacy.
Tijdens deze unieke ervaring voorzien we verschillende dranken voor jou en je entourage. Wil je liever wat meer? Neem dan
zeker contact op met ons en laat je verleiden door onze drijvende maaltijden.

Er zijn 24 thuisbuizen. Volwassenen slapen alleen in een
buis, kinderen kunnen comfortabel per 2 slapen. Je hebt
exclusieve beschikking over het terrein met een mooi
overdekt paviljoen met banken en tafels. Wij voorzien voor
jullie graag een kleine barbecue en frigo. Bestek en ander
materiaal is zelf te voorzien. Er is ook plaats voor eventueel
enkele extra tentjes.

Prijs per nacht: € 200
Waarborg bij check-in (cash): € 200

info@outsider.be

055 20 70 30

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Sommige programma’s kan je op eigen houtje doen, voor andere is begeleiding
door een monitor van The Outsider verplicht. Er is dan één begeleidende monitor
per 25 deelnemers.

The Outsider Vlaamse Ardennen > Avonturenpark The 7 Summits

PRIJS PER MONITOR:
€ 200 voor een halve dag
€ 330 voor een volledige dag

Klimtoren Blue Diamond

AVONTURENPARK THE 7 SUMMITS

Midden in ons avonturenpark staat een 16 meter hoge
klimtoren in de vorm van een diamant, de Blue Diamond.
Op deze unieke klimtoren in Vlaanderen kunnen jong en
oud zich uitleven en de motorische vaardigheden bijschaven
aan de hand van touwbruggen, wiebelende balken, klim- en
evenwichtsoefeningen, ...

Reserveer jouw activiteiten via www.the7summits.be
begin april - eind oktober

In ons avonturenpark The 7 Summits is echt iedereen welkom. Een uitstap met z’n tweetjes
of met een grote groep, alles kan! Reserveer je activiteit online, kom langs op jouw gekozen
tijdstip & beleef de zotste avonturen in een veilige omgeving.
Grote groepen (vanaf 15 personen) nemen best op voorhand contact op via info@outsider.be.
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TIP

O Begin apri

DE ACTIVITEITEN VAN THE 7 SUMMITS KUNNEN
ZONDER BEGELEIDING & RESERVEER JE OP
VOORHAND ONLINE VIA:
WWW.THE7SUMMITS.BE
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Kom je graag op een ander tijdstip? Of wens je begeleiding van
een of meerdere monitoren als echte ervaringsdeskundigen?
Dat kan! Laat het ons weten bij jouw reservering.

BLUE DIAMOND²

MOERASPARCOURS

Nadat iedereen stevig in de klimgordel zit en een passende
helm heeft gevonden, kunnen we aan de slag op het
testparcours. Daarna komt het echte werk: Er zijn 3 niveaus
met steeds moeilijkere obstakels, waarbij je volledig zelf kiest
welke uitdaging je aangaat en welke je even overslaat. Op het
bovenste platform geniet je van een geweldig zicht op het
Donkmeer en het centrum van Oudenaarde.

Duur

max. 2u

Kledij
Kostprijs
Niveau

Sportieve kledij, schoenen met goede grip
€21 per persoon

Activiteit met toezicht van een Outsider-monitor

Vanaf 1m30 1ste niveau
Vanaf 1m50 alle niveaus

Moerasparcours
Deze evenwichtsuitdaging is uniek in België en een ware
beproeving van begin tot einde. Op je pad doorheen het
moeras dien je allerlei verrassende uitdagingen, zoals
wiebelende bruggetjes, paaltjes, netten, … te overwinnen.
Hopelijk overleef je deze avonturentocht met propere kledij
en droge voeten! En zo niet, dan is er nog steeds onze fontein
aan het einde van de tocht om je even af te spoelen.

BLOTEVOETENPAD

Een moeilijk parcours en een makkelijk parcours zorgen
ervoor dat je alles op je eigen tempo kan doen. Durf jij de
uitdaging aan?

KAJAK

PEDALO
NEW

FIETSEN

NEW

OFFROAD STEPS

info@outsider.be

Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

SUP’S

055 20 70 30

1u - 1u30
Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip, reservekledij en
handdoek
€15 per persoon
Vanaf 16 jaar
Vanaf 9 jaar met begeleiding

SPELEOBOX

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Blotevoetenpad
Met je blote voeten op verschillende ondergronden lopen:
Voor onze verre voorvaders was het dagelijkse kost, maar
vandaag is het een sensatie die je zelden nog meemaakt.
Op ons blotevoetenpad liggen kiezels, zand, boomschors,
water en modder te wachten om jou van een natuurlijke
voetmassage te voorzien.

Pedalo
Onze nieuwste aanwinsten op onze Donkvijver zijn de
pedalo’s, ook wel gekend als waterfietsen of trapboten. Deze
leuke vaartuigen zijn heel gemakkelijk te besturen, de enige
vereisten zijn een beetje beenkracht om de pedalen draaiende
te houden.
Ondertussen kan je genieten van de fauna en flora op en rond
de vijver. Wie weet lift er zelfs een reiger met je mee!

Wist je dat onze voeten 30.000 zenuwuiteinden tellen?
Het zijn dus de ideale prikkels om hart en bloedsomloop te
stimuleren.
Schoenen & kousen uit en let’s go!

Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

Offroad steps
Mag het met een tikje avontuur, maar waar zeker iedereen mee
kan? Ga dan op verkenning door de streek met onze offroad
e-steps. Met deze gemotoriseerde steps rijden jullie vlot door
landelijke offroad wegen tot wel 25 km per uur. Dankzij de
dikkere banden is geen enkele ondergrond een probleem en
kan uw groep ook de velden en mountainbikepaden in de
buurt verkennen.

Sportieve kledij die nat en vuil mag worden,
handdoek
€7 per persoon

Kostprijs
Niveau

Kostprijs

Vanaf 6 jaar

Niveau

NIEU

W

Kajak
Op expeditie per kajak naar het onbewoonde eiland op de
Donkvijver! De vijver is 30 hectare groot en omzoomd door
struiken, bomen en oeverbeplanting. Dit is natuurlijk een uitstekend
decor voor avontuurlijke kajaktochten. Geen vaste tocht, maar wel
eigen vrijheid om de vijver te verkennen.

Sportieve kledij die vuil mag worden,
reservekledij, schoenen met goede grip
€45 per persoon

Duur
Kledij

Vanaf 16 jaar
Vanaf 14 jaar met volwassen begeleiding

Kostprijs
Niveau

055 20 70 30

Sportieve kledij die nat mag worden, stevige
(water)schoenen, reservekledij en handdoek
1 uur: €26 per pedalo
30 minuten: €16 per pedalo
Max. 4 personen per pedalo
Kunnen zwemmen met zwemvest
Min. 1 deelnemer ouder dan 14 jaar

Zwemvest verplicht.

2 uur

info@outsider.be

Vanaf 30 min

Mensen die liever een ontspannen namiddag je beleven, kunnen
even de peddel wegleggen en rustig genieten van de omgeving terwijl
ze ronddobberen in het midden van het meer. Sportievelingen die
meer fan zijn van een beetje actie, kunnen naar hartelust rondracen
over het water. Geen zin om dit avontuur alleen te beleven? Kies
een partner uit en spring met twee de kajak in!

Een fietshelm is voorzien en verplicht te dragen. Extra
regenkledij kan voorzien worden zodat uw eigen kledij niet vuil
wordt bij de rit. Houd er alvast rekening mee dat opspattende
modder kan zorgen voor een vlekje hier en daar.

Duur
Kledij

Duur
Kledij

30min - 45min

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Vanaf 1u
Sportieve kledij die nat mag worden, stevige
(water)schoenen, reservekledij en handdoek
€7 per persoon per uur (vanaf 2 personen)
Goed kunnen zwemmen met zwemvest
Min. 1 deelnemer ouder dan 14 jaar

info@outsider.be

055 20 70 30

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Fietsverhuur

Eenpersoons-SUP

De stadsfiets is een fiets zonder versnellingen, zonder helm.
Perfect geschikt voor een tocht door de vlakke Scheldevallei.

Op dreef met de opkomende zomeractiviteit: de SUP’s ofwel
de Stand Up Paddleboards! In Hawaii kennen ze de SUP al
sinds 1940, maar pas sinds 2001 werd het ook hier populair.

Max. 40 fietsen

De SUP is een speciale surfplank waarmee je jezelf staand kan
voortbewegen op het Donkwater, in combinatie met een SUP
peddel. En het gebeurt helemaal veilig met een reddingsvest
aan! De SUP’s zijn telkens bedoeld voor maximum 1 persoon
en eventueel 1 kindje die al zittend kan meevaren.

Duur
Kledij

W

NIEU

Kostprijs
Niveau

1u of 2u
Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip, reservekledij en
handdoek
€10 per persoon (1u)
€18 per persoon (2u)
Vanaf 12 jaar
Zelfstandig 100m kunnen zwemmen

Duur
Kostprijs
Niveau

Halve dag
€30 per fiets per halve dag
Volwassenen

Kortingen zijn niet cumuleerbaar
Deze zijn geldig tijdens de openingsuren

€32 PP

± 30min.
Sportieve kledij die vuil mag worden, schoenen met goede grip
€6 per persoon
Vanaf 6 jaar (niet bang van kleine en donkere
afgesloten ruimtes)

055 20 70 30

Vanaf 10 jaar

Pakketten & kortingen bij The 7 Summits

Een uitdaging voor mensen die het al een beetje benauwd
krijgen als ze een knellende trui moeten aantrekken, een
plezier voor kinderen die niks liever doen dan klimmen en
klauteren!

info@outsider.be

€13 per fiets per halve dag

Max. 4 fietsen (of meer op aanvraag)

Niet bang in het donker en geen last van claustrofobie?
Dan is speleo zeker iets voor jou! In onze verschillende
speleotempels gaan we op zoek naar de sensatie die je voelt
als je via nauwe en kronkelige gangen en spleten de weg
zoekt naar het daglicht. Moet je naar links, naar rechts, naar
onder of naar boven? De enige optie is alles uitproberen, en
gaandeweg ontdek je de juiste route richting uitgang.

Kostprijs
Niveau

Halve dag

De elektrische fiets laat je toe om met een minimale
inspanning de Vlaamse Ardennen te ontdekken. Trappen is
nog steeds nodig, maar je haalt maximale ontspanning uit
weinig inspanning!

Speleotempels

Duur
Kledij

Duur
Kostprijs
Niveau

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Vanaf 1m50

€19 PP

BLUE DIAMOND²
& MOERAS

BLOTE VOETEN
& MOERAS

€36 PP

€20 PP

Vanaf 1m50

Van 1m30 tot 1m50

BLUE DIAMOND &
BLOTE VOETEN & MOERAS

KINDERPAKKET

info@outsider.be

055 20 70 30

1STE NIVEAU BLUE DIAMOND

KINDEREN -14J

-15%
* exclusief bootverhuur

GROEPEN >15 PERS

-15%

& BLOTE VOETEN & MOERAS

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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THE OUTSIDER CABLEPARK

TIP

Meer in
fo ov
voor jon er waterskista
g
geren?
Check p es
. 25

Reserveer jouw sessie via www.outsidercablepark.be
Geopend begin april - eind oktober

Formules voor particulieren
Deze prijzen zijn geldig voor de kabelbaan tijdens de openingsuren

Geen ervaring? Geen probleem!

Online tickets kopen verplicht via www.outsidercablepark.be

TIP: Volg onderstaande stappen & start indien mogelijk eerst aan de kleine oefenkabel, in het weekend tussen 14u en 17u.
Zo zal je sneller vooruitgang boeken en met een fantastisch gevoel naar huis vertrekken!

1

3

KNEEBOARD

Neem je kneeboard bij de hand en
maak je klaar voor je eerste start! De
operator geeft je met plezier enkele
tips over je houding. Kneeboarden
is voor de meesten het makkelijkst
omdat je zwaartepunt lager ligt en je
de start makkelijker kan maken.

2

WATERSKI

Als het kneeboarden lukt, is het tijd
om de waterski’s uit te testen. Hier
heb je het voordeel dat je voeten los
zijn van elkaar en je dus vlotjes kan
bijsturen wanneer nodig.
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WAKEBOARD

Vlieg jij al vlotjes door de bochten?
Klaar voor de laatste & moeilijkste
stap? Let’s go for the wakeboard! De
eerste keer start je met een easy-up
plank, waar je voeten nog los zitten.
Pas na een paar sessies kan je testen
met een obstakelplank, en wie weet
doe jij je eerste kicker wel bij ons!

APRIL - S

ELKE DO

EPT

NDERDA
GAVOND

Kleine oefenkabel vanaf 8 jaar (zie openingsuren 'small cable') - grote kabel vanaf 10 jaar
Grote kabel met verschillende obstakels voor de pro’s
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Exclusief verhuur Cablepark

Huur met jouw vrienden, collega's of familie de kabelbaan voor 1 of 2 uur

Avondse
s
rustig te sies voor starte
r
m
o.l.v. een po willen leren s die op een
wakeboa
professio
rd
achteraf
n
een we ele instructeu en
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!

Absolute beginners raden we aan om te kiezen voor 1 uur de kleine kabel en 1 uur de grote kabel, om zoveel mogelijk succes te kunnen ervaren.
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OUTSIDER ESCAPE
Vrije tijdslots & reserveren via www.outsiderescape.be

Escape room ‘De Laatste Ronde’

Outdoor escape walk ‘Magic Portal’

Een escaperoom in een Oudenaards jasje

Ga samen met jouw team een kijkje nemen in de wondere en
fascinerende wereld van de aardmannetjes, trollen en andere
mythische figuren. In een Augmentated Reality op een tablet ontdek
je wat er van jou verwacht wordt. Met een mysterieuze tas vol tools
start je de zoektocht op en rond het speelplein aan de Donkvijver, op
zoek naar verstopte kristallen. Dit spel kan zowel gespeeld worden
met of zonder kinderen, plezier is er alvast voor iedereen.

W
U
E
NI

Samen met je team wordt je ondergedompeld in de sfeer van
“Vlaanderens mooiste”, middenin de Vlaamse Ardennen. Jij en je
team stappen binnen in het appartement van Bob, een bekende
wielrenner die koste wat kost de Ronde Van Vlaanderen wil
winnen. Maar is hij wel zo onschuldig als hij lijkt? Aan jullie om dit
te onderzoeken!

Er was een tijd dat hun wereld met de onze verbonden was door
magische poorten. Maar toen diverse enge monsters chaos in
onze wereld brachten, werden de poorten voor altijd gesloten
door machtige tovenaars. Kan jij alle kristallen terugvinden en alle
opdrachten goed volbrengen?

Ontdekken jullie Bob’s geheim binnen het uur?

Stel jouw ijzersterke speurteam samen en sla de handen in mekaar
om de verborgen puzzels op te lossen. Er staan jullie heel wat
verrassingen te wachten!

Geen voorkennis nodig

Geen kennis van de koers? Nog nooit een escaperoom gespeeld?
Dat is helemaal niet erg, want deze kamer kan iedereen spelen.

Reserveren via www.outsiderescape.be

Reserveren via www.outsiderescape.be

Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

1u
Comfortabele kledij
Vanaf €22,50 per persoon - 2 tot 7 p.
+16j: zelfstandig
-16j: vergezeld van minstens 2 volwassenen
Kids van 6 tot 10j spelen gratis mee

VR Escape ‘La Casa De Dinero’
Als je je afvraagt welke van de twee het is, dan is het juiste antwoord:
allebei! Deze nieuwe soort game combineert zaken in de virtuele
wereld met aanwijzingen in de ‘echte’ ruimte.

Pleeg de perfecte bankoverval

Stel jouw ijzersterke speurteam samen en sla de handen in mekaar
om de verborgen puzzels op te lossen. Er staan jullie heel wat
verrassingen te wachten!

Stel je team criminelen slim op

Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

Alles draait rond communicatie en teamwork. Met 2 tot 6 spelers
krijg je één uur de tijd om het plan uit te denken en aan de haal
te gaan met het geld. Geen doolhof van verschillend kamers en
verborgen ruimtes hier, wel één centrale tafel waar het spel zich
rond afspeelt. Jong of oud, iedereen zal zich amuseren.

1u + uitleg
Comfortabele kledij
Vanaf €22,50 per persoon - 2 tot 6 p.
+16j: zelfstandig
-16j: vergezeld van minstens 2 volwassenen
Kids van 6 tot 10j spelen gratis mee

info@outsider.be

055 20 70 30

Comfortabele kledij
€90 per tablet (4 à 5 deelnemers per tablet)
Kindvriendelijk (begeleiding van min. 1 volw.)

Outdoor escape walk ‘Operation Mindfall’

Virtual reality of escaperoom?

Reserveren via www.outsiderescape.be

1u + uitleg

W

Jij en je team behoren tot W.I.S.E., een onafhankelijke internationale
veiligheidsdienst. Er wordt een onderzoek gestart naar een
geheim onderzoeksprogramma van het Amerikaanse leger met
als doel de controle over de menselijke geest te verkrijgen. Om
dit te voorkomen, moeten jij en je team verschillende opdrachten
oplossen.
Wees voorzichtig en vertrouw niemand!

Reserveren via www.outsiderescape.be
Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

TIP
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NIEU

Met behulp van Augmentated Reality, verschillende gadgets en
een tablet, probeer je samen met jouw team ‘Operation Mindfall’
te voltooien. De Outdoor Escape Walk is een wandeling van 2,5
kilometer rond de Donkvijver. Tijdens deze wandeling zijn er tal van
opdrachten die je als team tot een goed eind moet brengen.

15

info@outsider.be

055 20 70 30

2 à 3u + uitleg
Comfortabele kledij
€125 per tablet (4 à 5 deelnemers per tablet)
Gemengd

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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INDOOR PROGRAMMA’S zonder begeleiding
Bolletra
Bolletra, wat is dat voor beest?! Als je op zoek bent naar puur
volksvermaak, dan kies je ongetwijfeld hiervoor.
Deze gezellige en toegankelijke volkssport is een verrassende
activiteit waarbij tactiek, techniek en sfeer een belangrijke
rol spelen. Wie krijgt er zijn bollen het dichtst bij het doel en
scoort zo het meeste punten? En wie is er het best in het
saboteren van hun tegenspelers? In de overdekte bolletrapiste
kan iedereen er bij goed én slecht weer een plezant moment
van maken! En bij koude temperaturen zorgen we voor extra
gezelligheid dankzij ons grote haardvuur.

Duur
Kledij

TIP
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Vanaf 1u

Kostprijs

Sportieve kledij en schoenen zonder
hakken
€65 per uur

Niveau

Voor jong en oud!

Aantal deelnemers

Vanaf 15 deelnemers raden we aan om de
baan 2u te huren

Geen eigen dranken toegestaan.

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Blue Diamond & natte teambuilders

OUTDOOR PROGRAMMA’S met begeleiding
Touwladder & aqua deathride
Via een smalle touwladder klim je naar de top van de 9m hoge
klimtoren. Daar wacht je de kabel voor een spectaculaire death
ride over de Donkvijver tot de landingsplaats op het eiland.
Even aarzelen op de rand… maar dan geeft de kick van de
afsprong je een sublieme ervaring! Geniet alvast van het
prachtige uitzicht over het hele domein.
Als afronding rest ons de vraag hoe we terug aan de overkant
van de vijver geraken… Wat denk je van een kajaktaxi?

Duur
Kledij

± 1u30

Kostprijs

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden
€20 per persoon

Verplichte monitor

+ €200 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10 - max. 25 per 1,5 uur

Via Ferrata - deathride & moeras

Bij de spectaculaire klimtoren gaan we maarliefst 16 meter
de hoogte in! Iemand die niet echt houdt van hoogtes kan
ervoor kiezen om op het onderste circuit te blijven en tegelijk
kan de echte waaghals zich vastbijten in de klimtouwen en zijn
eigen grenzen verleggen op de hogere niveaus. Over, door en
langs touwen baan je je eigen weg naar de top!
Daarna brengen we een bezoek aan ons teambuildersbos,
overbrugd door paaltjes, planken, een touwenbrug,… Een
monitor leidt alles in goede banen en zorgt voor de veiligheid.
Samen zoeken jullie naar een oplossing om de uitdagingen te
volbrengen, en liefst zonder natte kleren… Hoe sterk is jullie
team?

Duur
Kledij

± 2u30

Kostprijs

€25,00 per persoon

Verplichte monitor

+ €200,00 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden, reservekledij, handdoek

De teambuilders

Onze Via Ferrata is gebouwd rondom de 9 meter hoge
klimtoren. Als evenwichtskunstenaars klim je zijwaarts de
toren op en zoek je een weg naar boven langs de verschillende
voetsteunen
en handgrepen.
Eénmaal boven geraakt, glij je via een touw naar beneden. Deze
deathride doet je bij de afsprong misschien even twijfelen,
maar de kick van de afdaling maakt het helemaal goed!

We ontdekken een hindernissenparcours dat ons van de ene
uitdaging naar de andere loodst. Zo overwinnen we de schuine
wand, de twin walk, de shuffle run; we proberen over de balk te
geraken zonder de grond te raken, de zwever te bedwingen, en
de opdracht van het spinnenweb en de brancard tot een goed
einde te brengen.
Maar ook een waterpoel in het bos, overbrugd door paaltjes,
planken, een touwenbrug is wat ons wacht tijdens deze tocht.
Samen zoeken we naar een oplossing om de opdracht die
de monitor ons geeft, te volbrengen, en liefst zonder natte
kleren…

Afsluiten doen we met de avontuurlijke verkenning van onze
moeraspiste. We banen onze weg over wiegelbrug jes, via
paaltjes,... en zo geraken we door het parcours via allerlei
uitdagende hindernissen. Een helpende hand zal hier en daar
nodig zijn om de hindernissen te overwinnen! Hopelijk komen
we droog aan!

Duur
Kledij

Duur
Kledij

± 2u30

Kostprijs

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden, reservekledij, handdoek
€20 per persoon

Verplichte monitor

+ €200 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10 - max. 50 per 2,5u

info@outsider.be

055 20 70 30
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± 2u30

Kostprijs

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden, reservekledij, handdoek
€20 per persoon

Verplichte monitor

+ €200 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Teamtocht rond de Donk

Laserbattle

Bij deze avontuurlijke tocht verkennen we de Donk en zijn
omgeving.

Teamwork, overleg, communicatie… Deze spannende
laserbattle zal ons leren dat dit niet mag ontbreken om zo lang
mogelijk te overleven! We verdelen onze groep in 2 teams
en maken ons op voor de strijd tegen elkaar in ons heuse
laserbattle-bos. Kies je wapen zorgvuldig uit en “prepare for
battle”!

Op onze weg vinden we bruggen, we overwinnen de
vertrouwensval, proberen de slinger te bedwingen,
beantwoorden de uitdaging van de tafels, ... Alleen kan men
de proeven nooit tot een goed einde brengen. Overleg en
samenwerking zijn noodzakelijk! Zo wordt een groep mensen
verplicht een team te vormen, willen ze slagen.

We proberen elkaars basis te overmeesteren, de vijand
te saboteren, te infiltreren en zoveel meer... Na de korte
introductie van de instructeur kan het spel beginnen! Stormen
we direct het terrein op om ons te verstoppen of vormen we
eerst een team om een strategie te bespreken? Neem je
wapen bij de hand en probeer zo lang mogelijk te overleven in
het bos vol gevaren!

En uiteraard is er dan ook de kick van de overwinning!

Duur

± 2u30

Kledij

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden, reservekledij, handdoek

Kostprijs

€15,00 per persoon

Verplichte monitor

+ €200,00 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 12 jaar

Kostprijs
Verplichte monitor

Aantal deelnemers

Min. 10

Inbegrepen

Niveau

Vanaf 7 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10 - max. 45

Arrow tag

Het team krijgt een pakket basismaterialen ter beschikking,
zoals tonnen, touwen, balken,…. om zijn eigen vlot te bouwen.
Na het aanleren van de nodige sjortechnieken, gaat de groep
in verschillende teams aan de slag om hun eigen vlot te
maken.Overleg en samenwerking zijn noodzakelijk om tot een
vaarbaar resultaat te komen!

Arrow Tag is een spannende activiteit die jouw behendigheid
en teamgeest test. Je wordt verdeeld in twee teams en ieder
krijgt een boog en kan een aantal pijlen bemachtigen. In een
tactisch en spannend duel strijd je tegen elkaar met als doel
elkaar uit te schakelen en zoveel mogelijk punten te scoren.
Pijl & boog gevaarlijk? Absoluut niet, de pijlen zijn uitgerust met
een zachte punt zodat het plezier zeker steeds de bovenhand
heeft. Ben jij er klaar voor ? 3, 2, 1, shoot!

Wanneer de vlotten gesjord zijn, varen we het water op voor
een spetterende race naar het eiland. Wie blijft overeind en
wie zal de onderdelen weer uit het water moeten vissen?
Waterspelletjes…zorgen verder voor dolle pret!

Duur
Kledij

± 2u30

Kostprijs

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden, reservekledij, handdoek
€15 per persoon

Verplichte monitor

+ €200 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10

info@outsider.be

055 20 70 30

± 2u30
Sportieve kledij die vuil mag worden,
schoenen met goede grip, reservekledij,
handdoek
€30 per persoon

Vlottentocht

Duur
Kledij

Duur
Kledij

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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± 1u30

Kostprijs

Sportieve kledij die vuil mag worden,
schoenen met goede grip, reservekledij,
handdoek
€15 per persoon

Verplichte monitor

+ €200 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 10 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10 - max. 40

info@outsider.be
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Mega SUP

Bijlwerpen
Tijd om je brute kracht boven te halen en je helemaal te laten
gaan in onze lumberjack-kooien. Grijp een bijl vast, neem een
stevige positie aan, concentratie en.... gooien maar! Lukt het
niet onmiddellijk? Geen zorgen, iedereen krijgt genoeg de tijd
om het doelwit te proberen raken.
Verschillende banen zorgen ervoor dat er meerdere groepen
tegelijk kunnen spelen. De kooien zijn goed van elkaar
afgeschermd waardoor het risico minimaal wordt.

Duur
Kledij
Kostprijs
Niveau

1u

Nadat we ons gewapend hebben met roeispaan en zwemvest,
wagen we ons op het Donkmeer door middel van een mega
SUP. Dit letterwoord staat voor Stand Up Paddling, maar
uiteraard kan je dit ook zittend doen.
Bij de gewone SUP heeft iedereen zijn eigen surfplank en
peddelt iedereen apart rond, maar op de mega SUP kruipen
we gewoon allemaal tegelijk! Welke team durft met 10 tegelijk
te gaan rechtstaan hierop? En wie durft zelfs te wisselen van
SUP zonder in het Donkmeer te vallen?
Zwemvest verplicht.

Comfortabele kledij
€60 per uur per baan - max. 6 pers. per
baan
Vanaf 16 jaar, minstens één volwassene

Duur
Kledij

± 1u

Kostprijs

Sportieve kledij die nat mag worden,
reservekledij, handdoek
€15 per persoon

Verplichte monitor

+ €200 per 25 deelnemers

Niveau

Vanaf 6 jaar

Aantal deelnemers

Min. 10

Aperitiefshooting
Deze ludieke activiteit is een combinatie van verschillende
schietproeven: karabijnschieten, blaaspijpschieten, katapultschieten, elastiekschieten en boogschieten komen allemaal
aan bod. De opdrachten vinden plaats onder de beschutting
van onze gezellige shootinghut.
In verschillende groepjes testen we onze vaardigheden uit. De
score wordt nauwkeurig genoteerd zodat de winnaar stilletjes
aan bekend wordt!
Terwijl de vrienden aan het schieten zijn, kunnen de andere
deelnemers rustig aan de bar genieten van een lekker aperitiefje
(1 aperitiefje per persoon inbegrepen). Hadden jullie graag iets
extra’s of speciale verzoekjes? Laat maar weten!

info@outsider.be

055 20 70 30

Duur
Kledij
Kostprijs

± 2u

Verplichte monitor

Inbegrepen

Niveau

Vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 15

N.v.t.
€20 per persoon (incl 1 aperitiefje)

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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VERJAARDAGSFEESTJES KIDS (tot 14j)

Waterskiinitiatie for kids

Outdoor party for kids
Moerasparcours - blotevoetenpad - speleobox
We starten met een uitdagende ontdekkingstocht van
het moeras! De monitor loodst je over een wiegelbrug je,
via paaltjes kan je doorheen een modderpoel. Via allerlei
uitdagende hindernissen kom je hopelijk droog aan!
Vervolgens brengt de tocht je op het blotevoetenpad. Voel met
je voeten de bijzondere prikkels van het lopen op verschillende
ondergronden, zoals kiezel, zand, boomschors, modder,…
Je rondt dit avontuur af in de speleobox : we ontdekken het
gangenstelsel en plooien ons langs de smalste gangetjes om de
uitgang te vinden. Speleologen in de maak!

Duur
Kledij

2u30

Kostprijs

Sportieve kledij die nat mag worden,
schoenen met goede grip die nat
mogen worden, reservekledij, handdoek
€17 per kind

Verplichte monitor

Inbegrepen

Niveau

6 jaar - 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 12

info@outsider.be

055 20 70 30

Duur
Kledij
Kostprijs

2u30 (30 minuten uitleg & opwarmen,
2u op het water - Steeds starten op het
half uur).
Zwemkledij, handdoek
€23 per kind

Verplichte monitor

Inbegrepen

Niveau

10 jaar - 14 jaar
Verplicht goed kunnen zwemmen
Min. 10 - max. 15

Indoor muurklimmen for kids
Met speciale infrarood gestuurde (kinder)wapens spelen de
deelnemers een live computerspel. Na een korte uitleg van
de instructeur en het uitkiezen van de wapens, trekken we het
laserbattlebos in. In verschillende teams proberen jullie alle
missies tot een goed einde te brengen.

Tijdens dit programma krijg je een leerrijke initiatie
muurklimmen waar je jouw innerlijke orang oetan mag
bovenhalen! We beschikken over een indoor klimtoren met
een hoogte van 8m. Goed weer? Dan kunnen we ook naar de
outdoor toren met een hoogte van 6m.

Communicatie, tactieken, teamoverleg, ... Het zal allemaal
nodig zijn om te overleven in deze bikkelharde strijd!

Beveiligd door onze gordel en leeflijn zoeken we ons een weg
naar boven. Een monitor helpt ons hogerop, en ook onze
TruBlue-beveiligingssystemen helpen een handje. Beroep
doen op je eigen kracht en behendigheid om hoger en hoger te
geraken… Let’s go!

Duur
Kledij
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We starten met wat uitleg zodat je alle technieken leert
kennen. Daarna krijg je je uitrusting ; een eerste training op
het droge kan starten. Een stevige opwarming van een half uur
zorgt ervoor dat de spieren helemaal klaar zijn voor een stevige
uitdaging op het water. We starten met een kneeboard, en als
je hiermee over weg kan, dan kan je overstappen op de ski’s of
het wakeboard. Fun verzekerd!

Aantal deelnemers

Laserbattle for kids

TIkPkere

Wil je graag samen met je vriendjes en vriendinnetjes een
unieke beleving hebben?
Hou je van wateractiviteiten?
Kom dan genieten van een initiatie waterski op onze kabelbaan!
Onze monitor leert je alvast de kneepjes van het vak.

2u30

Kostprijs

Sportieve (camouflage)kledij die nat
mag worden, schoenen met goede grip
die nat mogen worden, reservekledij,
handdoek
€20 per kind

Verplichte monitor

Inbegrepen

Niveau

6 jaar - 14 jaar

Aantal deelnemers

Min. 15

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Duur
Kledij
Kostprijs

2u

Verplichte monitor

Inbegrepen

Niveau

6 jaar - 12 jaar

Aantal deelnemers

Min. 12

Sportieve kledij, sportschoenen
€17 per kind
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VRIJGEZELLENFEESTEN

VAKANTIEKAMPEN
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Een trouwfeest op de planning? Dan moet de toekomstige bruid(egom) nog eens goed op de proef gesteld worden! Op zoek
naar één of meerdere dagen amusement? Wees welkom op ons domein.
Inspiratie nodig? Wij stelden al enkele programma’s voor je samen. Meer info vind je telkens in de voorgaande pagina’s van de brochure.

Als jij niet kan stilzitten tijdens de schoolvakanties, dan zijn
de AVONTURENKAMPEN van The Outsider Club de
oplossing voor jou. Kies jouw favoriete thema en amuseer
je een hele week met de knotsgekke animatoren en medeavonturiers van jouw leeftijd.

ACTION

FUN

RELAX

Oudenaarde - Harelbeke - Lummen - Mortsel - Sint-Pieters-Leeuw
Volledige aanbod & inschrijven via www.theoutsiderclub.be

Laserbattle

Waterski & wakeboard

Bolletra

We trekken ons laserbattle-bos in met ons wapen
in de hand. Een extra dimensie aan de battle? We
hijsen onze vrijgezel in een konijnenpak en openen
de jacht!

Na een verkennend uurtje op de kleine kabel gaan
jullie voor het echte werk op de grote kabelbaan.
Kneeboard, waterski & wakeboard: Alles kan!

Met een drankje in de hand geniet je indoor
van een traditioneel potje bolletra. Amusement
verzekerd!

2:00 | exclusief vanaf €500 incl. monitor & materiaal
individuele tickets via de website

1:00 | €65 per uur | vanaf 15 p. 2 uur aan te raden

2:30 | €30 p.p. | incl. monitor

Extra: Apero (hapjes + 2 drankjes) aan €15 p.p. (min. 10 p.)

KAMPEN ELKE SCHOOLVAKANTIE IN DE LENTE, ZOMER & HERFST

Bijlwerpen

WATERSKI- & WAKEBOARDSTAGES
AVLAR

Wie is de krachtpatser van de groep en krijgt
de bijl het meest in de roos? Leef je uit in onze
bijlwerpkooien!
1:00 | €60 per uur per baan (6 p.) | incl. monitor

Zin in een spetterend wateravontuur? Wil jij meester worden
van de kabelbaan door te leren kneeboarden, waterskiën en
zelfs wakeboarden? Cool! Dan moet jij zeker meedoen aan
een WATERSKI- & WAKESTAGE van onze watersportclub
AVLAR!

Volledig aanbod & inschrijven via www.avlar.org

Of kies voor...
Offroad step tocht
Outdoor escape walk
Vlottentocht

Via Ferrata +
Aqua Deathride
Wie durft? We klimmen de toren 9 meter omhoog
om dan de afsprong te maken naar het eiland in het
midden van de vijver.
2:00 | €20 p.p. + €200 monitor

Moerasparcours
Klimtoren Blue Diamond
Teambuilders

Aperitiefshooting
In onze shootingcarroussel testen we ieders
mik-skills bij vijf schietproeven. Met een glaasje
schuimwijn maken we het extra uitdagend om de
doelwitten te raken :-).
2:00 | €20 p.p. | incl. monitor & een aperitief

Blotevoetenpad
Escaperoom
Pedalo

Een ludieke maaltijd

Extra touch? Laat je culinair verwennen bij taverne Den Dronk.

TIP

Hangende brochettes
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Keuze tussen lam, rund of scampi | vanaf €24
Winterkaart van november t.e.m. februari

TafelBBQ

Raclette

Vanaf 4 personen | vanaf €25,50
Winterkaart van november t.e.m. februari

Vanaf 8 personen | €25

Wat kan nog?
ontbijtformules v.a. 20 p. | BBQ-formules v.a. 20 p. | broodjeslunch v.a. 10 p. | streetfood | à la carte | ...

info@outsider.be

055 20 70 30

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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The Outsider Vlaamse Ardennen > Plattegrond

Aan de slag als Outsider?
Studentenjobs | Freelance jobs | Flexijobs | Vaste contracten | Stages

Avonturenpark medewerker | Sportmonitor voor groepen
Cablepark medewerker | Horeca medewerker | Animator bij de kampen

Ontdek alle vacatures op
www.theoutsidervlaamseardennen.be/nl/jobs
info@outsider.be

055 20 70 30

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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Sometimes
you need t ...
o get out!

Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde - Tel. 055 20 70 30
info@outsider.be - www.theoutsidervlaamseardennen.be

Kapellekensbaan 4 - 9320 Aalst - Tel. 053 22 92 29
info@outsideraalst.be - www.outsideraalst.be

Brugsevaart 50 - 8620 Nieuwpoort - Tel. 058 23 14 04
info@theoutsidercoast.be - www.theoutsidercoast.be

23, Avenue de l'Ourthe - 4180 Hamoir - Tel. 086 214 042
info@theoutsiderardennes.be - www.theoutsiderardennes.be

Kraaibergstraat 35 - 3560 Lummen - Tel. 0477 73 50 10
info@outsiderlimburg.be - www.theoutsiderlimburg.be
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