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Uitdagende sportdagen, ludieke teambuildings,
leerrijke meerdaagsen en zoveel meer

VooRWooRD
The Outsider startte in 1987 met zijn eerste speleo-initiaties. Ondertussen zijn we meer dan
dertig jaar verder en met eenzelfde bruisend enthousiasme organiseren we verder natuur
gebonden sportactiviteiten en niet alleen meer in de Ardennen.
Zoals je verder kan ontdekken in deze brochure hebben we centra in Hamoir, aan de kust, in de
Vlaamse Ardennen, in Aalst langs de Dender en vanaf 2022 ook in Lummen (Limburg).
Vanaf het begin hebben we enkele belangrijke pijlers, die centraal staan in onze werking.
1. Veiligheid is bij ons topprioriteit. We werken in een uitdagende en avontuurlijke
omgeving. Deze brengt risico’s met zich mee die we op een correcte manier willen
beheersen. Onze veiligheidscommissie waakt hierover en in 2020 kreeg The Outsider
Vlaamse Ardennen het veiligheidscertificaat na een audit van de beroepsfederatie voor
Natuursportondernemers.
2. Kwaliteit is onze tweede pijler en hiermee willen we jullie dezelfde werking en service
garanderen op al onze locaties. Waar je ook bij The Outsider komt, je vindt er overal een
sterke prijs/kwaliteit verhouding.
3. Respect voor de natuur is uiteraard ook een must: we leven en werken in de natuur
en daarom zorgen we ook graag voor onze omgeving. Meer nog: die liefde en kennis
willen we ook graag delen met onze gasten! We ontvingen hiervoor een oorkonde
van “Entente Florale Europe”, een internationale natuurwedstrijd waarbij de jury onze
manier van werken zo bijzonder vond dat ze ons een aparte erkenning schonk op de
prijsuitreiking in Oostenrijk.
4. Duurzaamheid is een ruime term die we ook hoog in ons vaandel dragen en die vele
termen dekt. Bij ons uit zich dat op vele facetten: Bij het bouwen van onze infrastructuur
letten we extra op onze energiezuinigheid, alternatieve energiebronnen (zoals een eigen
windmolen die eraan komt), waterbesparende installaties… Maar ook onze (sport)
materialen zijn zorgvuldig uitgekozen met oog op het milieu. Daarnaast richten we ons
ook duidelijk op diverse doelgroepen: mensen met beperkingen, mensen met beperktere
financiële middelen… Voor de Warmste Week brachten we zo meer dan 350 mensen in
een kano voor de actie ‘Roei for life’.
En we doen het met heel veel enthousiasme en plezier!
Wie meer wil te weten komen over deze pijlers, kan ons beleid erop nalezen op onze website.
Of we sturen het je graag toe na een eenvoudige vraag.
Ieder jaar kijken we ook om onze werking te verbeteren. Zo proberen we steeds nieuwe
activiteiten te ontwikkelen, we vernieuwen onze accommodaties en we blijven werken aan
onze communicatie. Onze sterkste troef blijft bovendien een fantastische monitorenploeg met
geëngageerde medewerkers en we zijn goed omdat we het ook zo graag doen.
En nu wachten we op jou! Tot gauw!
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NIEUWE
LOCATIE !

onze

uNIEKE
LoCATIES

AALST
• Activiteiten op en naast de rivier de Dender
• 2 uitdagende klimmuren en één grote touwenpiste
• Kajaktochten vanuit Aalst, Denderleeuw & Geraardsbergen
• Overnachten kan in het jeugdverblijfcentrum Schotte

www.outsideraalst.be
www.kajakopdedender.be

Lummen
WESTKuST

Westende

NIEUWPOORT

Nieuwpoort

• Uniek logement : Jeugdverblijfcentrum ’t Kraaienest
+ 2 logeerboten (Jeanne Panne & Karel Cogge)
• Midden in de polders, op slechts 5km van de zee
• Uitvalsbasis voor tal van toffe activiteiten
WESTENDE

Oostende

GPS :
51.238333,
2.927227

GPS :
50.926789,
4.051359

Aalst

GPS :
51°10’03.5”N
2°45’58.8”E

Oudenaarde

• Rustig strand, vlakbij duinengebied
• Aan Beachclub De Kwinte (Surfclub Westende-Nieuwpoort)
• Uitvalsbasis aan zee voor tal van water- en strandsporten

GPS :
50.841637,
3.584964

OOSTENDE
• Gelegen op Oosteroever
• Aan Ostend Sailing club met bar-bistro Phare East
• Uitvalsbasis aan zee voor tal van water- en strandsporten

• NIEUW sinds 2022
• Ga back to nature op dit grote speelterrein met bossen,
graspleinen en vijvers
• Makkelijk bereikbaar vanuit Vlaams-Brabant, Limburg & Antwerpen
• Mogelijkheid om te kamperen in tenten en back to basics omkadering

NIEUWE
LOCATIE !

Lummen
GPS :
50.996651,
5.212606

www.outsiderlimburg.be

Comblain au Pont
Comblain la Tour

GPS :
50.443245,
5.548678

Fairon (Hamoir)

www.theoutsidercoast.be

ARDENNEN
• Steengroeves, rotswanden en touwenbruggen
• 5 hectare grote avontuurlijke ‘speeltuin’
• Kampeerweides & jeugdverblijven in een oase van groen,
vlakbij de Ourthe

www.theoutsiderardennes.be
www.kayakremous.com

ouDENAARDE
• Avontuurlijk overnachten in het Moerashuis of de Thuisbuizen
• Vlakbij de grote Donkvijver, dat betekent plezier naast én op het water
• Perfect voor een halve dag, volledige dag of meerdere dagen amusement

www.theoutsidervlaamseardennen.be
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ALGEMEEN
VERZEKERING

THE ouTSIDER

De verzekering persoonlijke ongevallen
van de school zal in de meeste gevallen
volstaan. The Outsider heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

VEILIGHEID
De doelstelling van het veiligheidsbeleid
is om de veiligheid van onze gasten en
werknemers op een optimale manier te
verzekeren. Wij willen ook iedereen alert
maken voor de gevaren van avontuurlijke
activiteiten. Tevens wensen wij iedereen
opmerkzaam te maken op de gevaarlijke trend van het zoeken naar kicks en
uitdagingen, zonder dat men daarbij altijd
beroep doet op behoorlijke omkadering en
bijhorend veiligheidsbeleid.
De
veiligheidsverantwoordelijke
van
de school kan daarom met ons contact
opnemen, om na te gaan of alles veilig
georganiseerd is en om de nodige
documenten te verkrijgen.
Uiteraard zijn de risicoanalyses en de
attesten van onze verzekeringspolis steeds
voorhanden.

NATuuR
VRIENDELIJKHEID
The Outsider beschikt voor al haar activiteiten over de noodzakelijke milieuvergunningen. Die wettelijk vereiste vergunning
is een erkenning voor bedrijven die beantwoorden aan de opgelegde criteria voor
stedenbouw en milieu.
Deze maatregel is sinds 2004 van kracht en
gebiedt bedrijven om de milieuwetgeving na
te leven in de breedste zin van het woord;
behandeling van afvalwater, bescherming
van dieren en planten in hun natuurlijke
habitat, afvalverwerking, geluidsoverlast...

VERANTWooR
DELIJKHEID
Tijdens de activiteiten is de begeleidende
monitor van The Outsider verantwoordelijk
voor de veiligheid. De deelnemer dient de
natuur, privé-eigendommen en materiaal
te respecteren. Voor verlies of diefstal
van materiaal van de leerlingen kan The
Outsider niet aansprakelijk gesteld worden.
De begeleiders van de school dienen een
oogje in het zeil te houden op het gedrag
van de groep.

PRIJZEN
Vermelde prijzen in de folder worden
momenteel gehanteerd, maar kunnen
steeds gewijzigd worden. Aanpassingen zijn terug te vinden op
www.outsider.be.
Alle vermelde prijzen zijn geldig vanaf
minimum 20 betalende deelnemers tenzij
anders vermeld, en inclusief BTW.

EINDTERMEN EN
oNTWIKKELINGS
DoELEN
Wij zien onze activiteiten in een breder
perspectief dan enkel de keuze uit uitdagende spelletjes.
Wij geloven sterk in de meerwaarde van
onze programma’s. Naast het aanzetten tot
samenwerken, leren de leerlingen, zoals
de eindtermen en ontwikkelingsdoelen het
omschrijven, zelfstandig te zoeken naar een
oplossing voor een bewegings- of spelprobleem; zichzelf vragen te stellen over hun
aanpak; ontdekken zij hun eigen kunnen,
eigen lichaamskenmerken, -mogelijkheden
en -beperkingen; leren zij gevaren en
risico’s van bewegingssituaties inschatten;
leren ze hulp vragen en zich laten helpen,
enzovoort. Wij bezorgen je graag de
leerdoelstellingen van al onze activiteiten.
Gewoon vragen!

Vlaamse
Ardennen
VZW HET MoERASHuIS
DoNKSTRAAT 50 - 9700 ouDENAARDE - TEL. : 055 20 70 30 - SCHoLEN@ouTSIDER.BE
WWW.THEouTSIDERVLAAMSEARDENNEN.BE
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ouDENAARDE

AVONTUUR IN HET GROEN
In de Vlaamse Ardennen ligt ons avonturenpark verscholen in het groen, vlakbij de Donkvijver
in Oudenaarde. Hier wachten tal van avontuurlijke activiteiten op ieder van jullie. Op de parking
worden jullie verwelkomd door onze monitoren die jullie meenemen voor een (half) dagje
avontuur en plezier!

PROGRAMMA’S VOOR LAGER & MIDDELBAAR
Vanaf de tweede graad lagere school bieden we gevarieerde programma’s aan die perfect
geschikt zijn voor die specifieke leeftijd. Zowel voor de lagere school als voor middelbare
scholengroepen hanteren we vaste programma’s die steeds garant staan voor een (halve)
dag vol avontuur. Maximum vier activiteiten op een dag zorgen ervoor dat de leerlingen op een
aangenaam tempo de activiteiten kunnen doorlopen.

SPORT & AVONTUUR VOOR MEERDERE JAREN
Ervaring leert ons dat veel scholen jaarlijks een vaste dag als sportdag bepalen. Om zeker te
zijn van jouw boeking kan je reeds voor twee schooljaren vooruit jouw sportdag vastleggen.
Zo kunnen de leerlingen met zekerheid genieten van een kwalitatieve sportdag op de
datum die past voor de school

LUNCHEN & MEERDAAGSEN
De leerlingen kunnen hun meegebrachte lunch opeten op het binnenplein in ons Avonturenpark
The 7 Summits. Hier staan onze tipi’s waar de leerlingen zich kunnen omkleden of waar
je beschutting vindt bij minder mooi weer. Aan het fonteintje kunnen kinderen alle modder
afspoelen of zich verfrissen bij stralend weer. Over de middag kan er een drankje worden
gekocht in onze bar (open op vrijdag). Voor overnachtingen op ons domein zijn jullie welkom
in ons Moerashuis of onze Thuisbuizen! We luisteren graag naar jullie wensen en stellen dan
samen het meerdaagse programma op.

ACTIVITEITEN

MIDDELBARE SCHooL

1
2
3
4
5

WATERSKI ADVENTuRE

€ 26,00

_ Teambuilders ........................................................................................................................................................ 10
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 10
_ Waterski ......................................................................................................................................................................... 11

ouTDooR ACTIoN

max. 150 leerlingen
Volledige dag
met begeleiding

€ 21,00

_ Teambuilders ........................................................................................................................................................ 10
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 10
_ Moerasparcours ............................................................................................................................................. 10
_ Kajak .................................................................................................................................................................................... 10

TEAM EXTREME

max. 300 leerlingen
Volledige dag
met begeleiding

€ 21,00

_ Kajak .................................................................................................................................................................................... 10
_ Moerasparcours ............................................................................................................................................. 10
_ Teambuilders ........................................................................................................................................................ 10
_ Via ferrata & deathride ...................................................................................................................... 11

TEAM EXPEDITIE

max. 125 leerlingen
Volledige dag
met begeleiding

€ 21,00

_ Teamtocht .................................................................................................................................................................. 11
_ Arrow tag ..................................................................................................................................................................... 12
_ Touwladder & aquadeathride ................................................................................................ 12

DoNK CHALLENGE

max. 100 leerlingen
Volledige dag
met begeleiding

€ 21,00

_ Vlottentocht ............................................................................................................................................................. 12
_ Arrow tag ..................................................................................................................................................................... 12
_ Touwladder & aquadeathride ................................................................................................ 12

max. 100 leerlingen
Volledige dag
met begeleiding

ENTENTE FLORALE EUROPE 2019 FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION AND LEISURE PROGRAMME BY THE OUTSIDER
The Outsider kreeg van de internationale
organisatie Entente Florale Europe
felicitaties en een oorkonde voor de manier
waarop wij bij jonge sporters aan milieueducatie doen. Sporten in de natuur doe je
met respect voor die natuur. Wij laten geen
gelegenheid onbenut om sporters bewust

te maken van de omgeving waarin ze actief
zijn. Entente Florale Europe beloont The
Outsider voor de zachte manier waarop
we met die milieu-educatie omgaan. Als
kinderen op een touwenpiste plots een
boomstam zien met een gaatje in, maken
we ze extra nieuwsgierig. Daar maken we
8

gebruik van door het verhaal van de specht
aan hen te vertellen. We sporten in de natuur,
zijn ons van die natuur ook heel bewust en
gaan er respectvol en geïnteresseerd mee
om. Die filosofie dragen we graag over aan
onze gasten.

Min. 20 betalende deelnemers
1 monitor per 25 deelnemers
Halve dag met begeleiding :
€ 14 / leerling
9

WATERSKI
BLuE DIAMoND
Onze spectaculaire touwenpiste Blue
Diamond heeft verschillende hoogteniveaus.
Het is een 15 meter hoge stalen constructie,
met 3 verdiepingen waar klimmers en
klauteraars van alle niveaus hun gren
zen kunnen verkennen. Via kabels en
bruggenconstructies, over netten, hangend
aan klimgrepen, wiebelend over balken
enzovoort, dagen we je uit om van het ene
luchtplatform naar het andere te slingeren.
Beginnend bij het laagste niveau bouw je
geleidelijk aan vertrouwen op om je hoger
en hoger te wagen. Zo overwin je uiteindelijk
niet alleen de piste, maar ook jezelf. 

TEAMBuILDERS
Heb jij een sterk team? Hier staan een
heleboel uitdagende opdrachten voor
je klaar. Je kan ze echter nooit alleen
overwinnen. Samenwerking, overleg, coördinatie... ; teamwork zal niet mogen
ontbreken tijdens het uitvoeren van deze
groepstest. 

Nadat we onze zwemkledij hebben
aangetrokken, begeven we ons naar de
kabel. Daar starten we aan de initiatiekabel
met een kneeboard. Wie daar tot het einde
geraakt, mag zich aan onze grote kabelbaan
wagen voor nog meer adrenaline en
fun! Eens dit ook vlot lukt, zetten we het
kneeboard aan de kant en proberen we het
met de waterski’s. Wie kan er op het einde
al een volledig rondje maken ? 

MoERASPARCouRS
VIA FERRATA & DEATH RIDE

We wagen ons een weg over alle
hindernissen in ons moeras. Je zal merken
dat je zowel blauwe als rode pijlen kan
kiezen. Echte waaghalzen zullen durven
gaan voor het rode parcours, maar wie van
die waaghalzen haalt het einde ook met een
droog pak? 

De Via Ferrata is gebouwd rondom de 9
meter hoge klimtoren. Na de briefing en
enkele oefengrepen, klimmen we zijwaarts
de toren op en zoeken we ons een weg naar
boven via klimgrepen, ijzeren steunen en
een slingertouw. Eénmaal de top bereikt,

KAJAK

is er enkel nog een sprong in het diepe
mogelijk om ons weer naar de begane
grond te brengen. Deze deathride doet je bij
de afsprong misschien even aarzelen, maar
daarna geeft de versnelling je een stevige
adrenalinekick! 

Op het droge starten we met een korte
uitleg van de monitor, daarna vliegen we
meteen in de kajaks, waar we per 2 of per
3 het Donkmeer gaan verkennen. We leren
nieuwe technieken aan door middel van
spelletjes op het water. Wie kan er op het
einde het snelst varen van boei naar boei?
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TEAMToCHT
Via het mooi aangelegde pad rond de
Donkvijver doorkruisen we de natuur. Op
ons pad komen we langs allerlei proeven
waarbij een goede teamgeest vereist is.
De monitor geeft een korte uitleg over het
doel van de opdracht, en daarna zijn jullie
aan de beurt! Met hoeveel kunnen jullie
op een klein eilandje gaan staan terwijl de
lava onder je voeten borrelt? Of geraken
jullie aan de overkant van de beek aan de
hand van een klimtouw en de hulp van je
klasgenoten? Dit en nog veel meer leuke
proeven kom je tegen op je tocht. 
11

ACTIVITEITEN

ARRoW TAG
Deze activiteit zorgt voor actie en spanning!
Iedereen krijgt een boog en enkele pijlen,
daarna starten we met enkele technieken
en schietproeven. Daarna wordt je verdeeld
in twee teams die de strijd tegen elkaar
zal moeten aangaan. In een tactisch en
spannend duel probeer je de tegenstander
zo snel mogelijk 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 steeds de bovenhand heeft. Ben jij er
klaar voor? 3, 2, 1, shoot! 

Lagere school

TouWLADDER & AquA DEATHRIDE
Je klimt naar de top van de 9m hoge
klimtoren via een smalle touwladder.
Daar wacht je de kabel voor een
duizelingwekkende deathride over het water
van 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!
Als afronding rest ons de vraag hoe we
terug aan de overkant geraken,… 

VLoTTENToCHT
Langs de oever van de Donk ligt voor elk
team een heleboel materiaal klaar. De
groep gaat aan de slag in subteams van 4
à 5 personen. Touwen, spanriemen, tonnen,
balken, zwemvesten en peddels; dit is alles
wat jullie nodig hebben om een zelfgesjord
vlot te creëren. Onze monitor legt jullie uit
hoe je met een mastworp, enkele woelingen
en andere technieken een mooie sjorring
kan maken. Zo zullen ook jullie veilig
over de vijver kunnen varen. Eens op het
water testen we de kwaliteit van het vlot
door enkele opdrachtjes. Wie geraakt er
heelhuids terug met een volledig vlot ?
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JuNIoR ADVENTuRE

€ 21,00

_ Moerasparcours ............................................................................................................................................. 10
_ Estafettes .................................................................................................................................................................... 14
_ Mega SUP ................................................................................................................................................................... 14
_ Kliminitiatie ............................................................................................................................................................. 14

KIDS CHALLENGE

max. 125 leerlingen
van 3de tot 6de leerjaar
volledige dag met begeleiding

€ 21,00

_ Moerasparcours ............................................................................................................................................. 10
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 10
_ Droge teambuilders ................................................................................................................................ 14
_ Blote voetenpad & speleotempel ................................................................................... 14

WATERSKI & PLAY

max. 200 leerlingen
van 3de tot 6de leerjaar
volledige dag met begeleiding

€ 26,00

_ Waterski (halve dag) .............................................................................................................................. 11
_ Estafettes .................................................................................................................................................................... 14
_ Hoge tarzans ........................................................................................................................................................ 14

LASERBATTLE & PLAY

max. 100 leerlingen
5de & 6de leerjaar
volledige dag met begeleiding

€ 26,00

_ Estafettes .................................................................................................................................................................... 14
_ Hoge tarzans ........................................................................................................................................................ 14
_ Laserbattle (halve dag) ..................................................................................................................... 15

max. 100 leerlingen
5de & 6de leerjaar
volledige dag met begeleiding

Min. 20 betalende deelnemers
1 monitor per 25 deelnemers
Halve dag met begeleiding :
€ 14 / leerling
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ESTAFETTES

LASERBATTLE

Een keuze aan uitdagende proefjes
wacht ons bij de estafettes; bierbaklopen,
zaklopen, vier-op-een-rij en zoveel meer…
We vormen 2 groepjes en voeren een
spannende strijd tegen mekaar. Wie het
best samenhangende team heeft, die wint!
Samen sterk! 

Bij deze milieuvriendelijke versie van
paintball worden enkel pijnloze (en ‘propere’)
infraroodstralen afgevuurd. Adrenaline en
fun gegarandeerd !
Teamwork, overleg, communicatie…
Het spel zal ons leren dat deze zaken van
groot belang zijn om zo lang mogelijk te
overleven!
We verdelen onze groep in 2 teams en
maken ons klaar voor een spannende
strijd tegen elkaar. De instructeur geeft een
briefing over jullie missie en de wapens
worden uitgedeeld. Zo is de groep al volledig
in de stemming alvorens ze eraan beginnen.
Er worden verschillende missies gespeeld
vanuit de twee basiskampen. We proberen
elkaars basis te overmeesteren, een VIP te
beschermen, elkaar te saboteren of in het
andere kamp te infiltreren.
Tactieken worden besproken, de teams
worden strategisch opgesteld, en dan…
barst de strijd los! 

HoGE TARZANS
In het bos wachten ons de hoge tarzans, een
hoog touwenparcours waarbij we net zoals
Tarzan slingeren van het ene platform naar
het andere. Aaaaaaaiiiiiiiaaaaa…

KLIMINITIATIE
Na de nodige basisuitleg over de klimgordels,
knopen en beveiliging, wagen we ons op de
klimmuur. We beginnen met traverseren
over de klimmuur om ons daarna te wagen
aan de beveiligde routes. De monitor coacht
ons om hoger en hoger te geraken ! 

BLoTE VoETENPAD
EN SPELEoTEMPEL
Voel met je voeten de bijzondere prikkels van
het lopen op verschillende ondergronden,
zoals kiezel, zand, boomschors, water en
modder,…en geniet met al je zintuigen
van deze verloren gegane ervaring. Eens
je deze weg overwonnen hebt spoelen we
onze voeten af aan de fontein om dan met
propere voeten in onze speleotempel te
kruipen en op zoek te gaan naar de uitgang
van het lange gangenstelsel. Wie weet
wagen we ons zelf al aan de volgende box.



DRoGE TEAMBuILDERS
Samenwerken als een team is de enige
manier om de uitdagingen te kunnen
volbrengen. Indien we met veel zijn, delen
we ons op in 2 groepen en kijken we welke

groep het sterkst is. Wie kan er over een
lange kabel lopen zonder de grond te raken?
Of wie overwint onze olifantenpoten door
straf teamwerk? 

HoE ZIET Zo'N SPoRTDAG ER DAN uIT ?
MEGA SuP

Voorbeeldprogramma - timing kan wijzigen indien gewenst

We trekken een zwemvest aan en wagen
ons op de Donkvijver met een Mega SUP.
Deze term staat voor Stand Up Paddling.
Er kunnen tot wel 10 kids tegelijk op de
plank! We starten al zittend, maar testen al
snel even de grenzen van de leerlingen. Wie
durft met het hele team tegelijk rechtop te
staan? En wie durft zelfs te wisselen van
SUP zonder in het meer te vallen? 
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09:00 - 09:30

Verwelkoming op de parking
Algemene uitleg door de monitor
Omkleden en klaarmaken

09:30 - 11:00

1ste activiteit

11:00 - 12:30

2de activiteit

12:30 - 13:00

Middagpauze

13:00 - 14:30

3de activiteit

14:30 - 16:00

4de activiteit + omkleden en op de bus stappen

Hoe boeken?

Vul het keuzeformulier in via
de website:

theoutsidervlaamseardennen.be/nl/scholen
of geef jouw keuze door via scholen@outsider.be
 Vermeld zeker de leeftijd van de leerlingen, het
verwachte aantal leerlingen, de voorkeursdata, het
gewenste programma en het aankomst- en vertrekuur
van de groep
15

WAT ooK KAN

BoLLETRA
Bij ons vind je een heuse bolletrabaan,
gegarandeerd plezier voor jong en oud.
Deze bolsport, vergeten met de eeuwen,
was en is een groepsspel, waarbij iedereen
wordt betrokken.
Daardoor is dit een ideale teambuilding
activiteit.
Bolletra doet wat denken aan het alom
bekende jeu de boules. Met behulp van grote
bolle schijven, moet je zo dicht mogelijk
bij de stake proberen te eindigen, en dit
door gebruik te maken van de ronding van
de baan. De ploeg met het meeste aantal
bollen dicht bij de stake wint het spel.
Plezier gegarandeerd!

BooTVERHuuR
De Donkvijver biedt je de ideale omgeving
voor een heerlijk boottochtje met veel
waterpret!

The Outsider voorziet de nodige zwemvesten.
Daarna vertrek je voor een tochtje op eigen
tempo langs het eiland.

Vanaf 6 jaar

Kajak

Pedalo

Éénpersoons-SUP

€ 6 / persoon / uur

€ 25 / uur / boot - € 15 / half uur / boot

Eigen begeleiding

Max. 4 personen per boot

€ 10 / persoon / uur
€ 18 / persoon / 2 uur
Eigen begeleiding

Eigen begeleiding

1 uur : € 60,00 in eigen begeleiding
In 2 ploegen van max. elk 8 spelers
OF in driehoekstornooi met max. 3 x
8 spelers

oFFRoAD STEP
Maak een tochtje met onze stoere offroad
steps & verken de mountainbikepaden rond
de Donkvijver op een volledig nieuwe manier.
De steps nemen je zonder problemen mee
en voeren je tot 25 km/u over onverharde
paden. Fietshelm op en zoeven maar!
Vanaf 14 jaar
Duurtijd: 1,5 à 2 uur
Zonder begeleiding : € 45 per step
Met begeleiding : € 54 per step

DE ToCHT VAN DE VERKENNERS
We zijn in de Middeleeuwen, graaf Otto is
de keizer van het Duitse Rijk, en wil graag
een burcht in de streek van Oudenaarde. De
Schelde is nl. de grens tussen zijn eigen rijk
en dat van zijn vijand, het Franse Rijk aan de
overkant van de Schelde.
Hij stuurt zijn verkenners vooruit. Vanuit
hun kampement vertrekken ze voor een
verkenning van de omgeving.
We dagen je uit de weg te vinden die
beschreven wordt, aan de hand van onze
mysterieuze aanwijzingen. Een weg die je

rond de Donkvijver, en door het natuurgebied
de Scheldemeersen voert. Onderweg
wachten je ook enkele ludieke opdrachten
en op te lossen raadsels.
Geniet ervan met volle teugen en laat alleen
je voetsporen achter!

Vanaf 6 jaar
Prijs : € 2,50 / persoon
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ouTDooR ESCAPE WALK
’MAGIC PoRTAL’
In de trollenwereld is de rust verstoord
nadat belangrijke kristallen gestolen zijn.
Met de hulp van een magische tablet
kunnen de kinderen met een echte goblin
communiceren in de vorm van Augmented
Reality. Door de tablet lijkt hij wel vlak
aan hun voeten te zitten! Hij neemt hen
mee naar waar de kristallen verstopt zijn,
dankzij de kaart waarop de kinderen zich
leren oriënteren. Vooraleer ze de kristallen
17

kunnen verzamelen, moeten er allerlei
raadsels opgelost worden. Hoe snel lukt het
met jouw speurteam?
Vanaf 5de leerjaar
1 uur + uitleg
€ 60 per tablet
(4 à 5 deelnemers per tablet)

Voor de invulling van uw meerdaagse verblijven in het Moerashuis kan u ook een module kiezen uit het leuke

AANBoD EDuCATIEVE ACTIVITEITEN DooR
PRoVINCIALE ERFGoEDSITE ENAME - PAM ENAME

In Ename vertellen het pam Ename, het archeologisch
park, de kerk en het bos samen één verhaal: een verhaal
van 1000 jaar leven op een plek die bij haar intrede in de
geschiedenis meteen op de internationale kaart stond.
Het stille groene dorp aan de oevers van de Schelde heeft je dus

MIJN DoRP

onverwacht veel te vertellen. Een herkenbaar, menselijk verhaal
dat toch verrast, een lokale geschiedenis met universele ambities.
Wil je onze gast zijn ? Reis je mee door de tijd ? Dan ontdek je hier
een verleden dat dankzij de modernste technologieën de hand
reikt aan de toekomst.

TIJDSDETECTIVES
(10 - 12 jaar)

(8 - 12 jaar)
Vertrekkende vanuit het pam Ename dagen
we de kinderen uit om, onder begeleiding
van een gids, met een schattenkaart en
opdrachten, hun weg doorheen 1000 jaar
Ename te vinden. Ze komen op verschillende
locaties in het dorp die vragen oproepen
over samenleven, over geschiedenis, over
economie, natuur…

BoSRuGZAKJES
(8 - 12 jaar)
Een historisch bos, een gids en een aantal
rugzakken met daarin o.a. een verrekijker,
kompas, een loep, wasco’s, een dieren- en
plantengids en een reeks opdrachten. Dit
is het vertrekpunt voor het pakket ”Bosrugzakjes”. De plaats van actie: het Bos
t’Ename, op wandelafstand van het pam
Ename. Thema’s zoals ecologie, economie
en geschiedenis komen aan bod maar ook
linken naar de levenswijze van de monniken die het bos beheerden.

SMuLMuSEuM
(vanaf 10 jaar)

Samenstellen van de puzzel van het verleden. Een tocht doorheen de eeuwen met
behulp van een virtuele tijdslijn en computersimulaties.
Onderweg
vindt
een
snelcursus
wetenschapper plaats in het archeolabo.
En eens goed ondergedompeld in het
middeleeuwse abdijleven onderzoeken de
kinderen als echte archeologen de vondsten
en vertellen op het einde hun resultaten
aan hun collega-onderzoekers op het
archeologiecongres.

RoNDLEIDING
MET VIRTuELE
WANDELING
(12 - 16 jaar)
Dompel je onder in het verleden van Ename
en wandel o.l.v. een gids virtueel door de
13de of 17de-eeuwse abdij. Dankzij de tijdsvenstertechnologie krijg je tegelijk reële
beelden van de archeologische overblijfselen te zien én een reconstructie. Deze
technologie verdiende al haar strepen in
het verleden en werd beloond met verschillende prijzen.

Open keukendag in de middeleeuwen.
Om iets specifieker te zijn: het dagelijkse
leven in de abdij. Het begrip leefcultuur,
aspecten zoals eetgewoontes, gebruik van
kruiden, keukenbestek, tafelmanieren en
hygiëne komen aan bod. In de educatieve
ruimte gaan de kinderen zelf aan de slag.
Aan de hand van authentieke middeleeuwse
recepten maken ze een tweetal gerechten
klaar en dekken ze de feesttafel.

HET VERHAAL VAN
DE MoNNIK
(5 - 8 jaar)
De eigen familie is de instap tot het recente
en verre verleden van Ename. Het begrip
‘tijd’ kronkelt als rode draad door dit pakket
heen; de kinderen spelen met verschillende
periodes uit de geschiedenis: van de
Enaamse burcht tot het dagelijkse leven van
oma en opa. Een monnik of keukenmeid
stapt uit de tijdsmachine en vertelt over
zijn/haar leven in de burcht en in de abdij.
Gedeeltelijk geheugenverlies maakt dat de
kinderen mee op zoek gaan naar de link
tussen ‘gisteren en vandaag’.

pam Ename
Lijnwaadmarkt 20 - B-9700 Oudenaarde-Ename - Tel. : +32 (0)55 30 90 40
E-mail : pam-ename@oost-vlaanderen.be - Reservaties : reservatie.pam-ename@oost-vlaanderen.be
Openingsuren : Dinsdag t/m zondag van 9.30 uur tot 17 uur. Gesloten op maandag en van 24 december t/m 2 januari.
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MEERDAAGSEN IN
ouDENAARDE
Het Moerashuis

Boerderijbezoeken
in samenwerking met
In de streek verwelkomen verschillende boerderijen en een
imker jullie graag voor een boeiende rondleiding in de wereld
van het platteland. Je komt alles te weten over de beer en de
biggen, of over gezond rundvlees, de bijen, de gewassen, enz.
De thuisbuizen

In 2021 werden heel wat extra’s toegevoegd aan de
jeugdverblijfcentra in Oudenaarde. Het Moerashuis kreeg
er een gezellige safaritent bij als extra beschutting op de
speelweide, er werd een nieuwe sanitaire unit voorzien en de
stad Oudenaarde zorgde voor de aanleg van een schitterende
grote speelweide op ons domein, die weer vele mogelijkheden

biedt voor ontspanning en spelen. Ook de thuisbuizen werden
opgesmukt met enkele verrassende, avontuurlijke aspecten.
Zoals je kan merken, blijven we er graag voor waken om alles
aangenaam te maken én houden voor jou en onze andere gasten !
Welkom!

HET MoERASHuIS

DE THuISBuIZEN

Ons Moerashuis bevindt zich aan de oever
van de Donkvijver, vlakbij alle activiteiten
die op het domein worden aangeboden.
Het biedt plaats aan 72 personen, verdeeld
over 6 slaapzalen. Elke zaal heeft 12 bedden
(stapelbedden, drie etages), een wastafel
met twee lavabo’s en een toilet. Er zijn twee
gemeenschappelijke doucheruimtes met
elk 6 douches. Eén slaapruimte is voorzien
van een individuele douche.
De gasten brengen eigen slaapzak,
matrasovertrek en kussensloop mee.
Matras en kussen worden voorzien. De
polyvalente zaal met keuken biedt de ruimte
en mogelijkheid tot zelfkook, maar je kan
ook beroep doen op onze cateringservice.
Een gezellig en sfeervol terras met
buitenbarbecue kleurt het geheel mooi in.
Het station van Oudenaarde ligt op 25
minuten wandelafstand van het domein.

Op een afgesloten terrein aan de Donk kan
je op een verrassende manier kamperen.
Wij bezorgen je een beschutte slaapplaats
in een ‘thuisbuis’. Er zijn 24 buizen in totaal.
Je hebt enkel een slaapzak, kussen en matje
nodig en je bent klaar voor een avontuurlijke
nacht! Je hebt exclusieve beschikking over
het terrein met een mooi overdekt paviljoen
met banken en tafels. Een buitenbarbecue,
een frigo en drinkbaar water zijn ook
aanwezig. Verder heb je ook toegang tot de
doucheblokken en de toiletten. Bestek en
ander materiaal is zelf te voorzien. Er is ook
plaats voor eventueel enkele extra tentjes.
€ 200,00 / nacht

Onze meerdaagsen geven de mogelijkheid
om het leren uit zijn stereotiepe, schoolse
context te tillen.
Zoals in de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen beschreven wordt, is het
noodzakelijk voor kinderen om ook in
een andere leersituatie, en in wisselende
contexten te “leren” leren, ter ondersteuning
van het schoolse leren.
Wij bieden dan ook een samenspel van
uiteenlopende situaties met verschillende
leergebieden.
Wat spelenderwijs aan bod komt, zijn de
boeiende werelden van geschiedenis,
cultuur, biologie, natuur, gezonde voeding
enz., vertrekkend vanuit de ervaringen en
waarnemingen van de kinderen zelf.
Een unieke kans ook, om de kinderen op een
interactieve manier, sociale vaardigheden
aan te leren, zoals opgesomd in de
leergebied-overschrijdende eindtermen.
Ook komen de motorische competenties
van
de
eindtermen
Lichamelijke
Opvoeding aan bod. Zoals lichaams- en
bewegingsbeheersing, verantwoord en
veilig bewegen, spel- en sportspelen, enz.
Tegelijkertijd laten wij de jongeren het
plezier ervaren van beweging en het
verleggen van eigen grenzen, de voldoening
van het behaalde doel, het vertrouwen in de
eigen kracht en doorzetting.
Daarnaast zijn verschillende leuke
workshops mogelijk, in samenwerking met
onze partners.
Zo gaan we op ontdekking in de mooie ‘Stad
der Edelen’, Oudenaarde, en leren over haar
rijke en bewogen geschiedenis.
We brengen je naar Ename, waar
verschillende facetten worden verteld van
een verhaal over 1000 jaar leven op een plek
die, vanaf haar bestaan, op de internationale
kaart stond.
Andere uitstappen brengen ons naar de
boeiende wereld van platteland en natuur.

Workshop Het Smulmuseum
in samenwerking met
Open keukendag in de Middeleeuwen. Eetgewoontes,
tafelmanieren en hygiëne komen aan bod. We maken ook
enkele gerechtjes op basis van middeleeuwse recepten, en
dekken de feesttafel.

Workshop Op stap met Mouse
in samenwerking met
De geschiedenis van Oudenaarde is een boeiend komen en
gaan van prinsen, en prinsessen, keizers en koningen.

Natuurwandelingen aan de Donkvijver met natuurgids
Verschillende fascinerende modules zijn mogelijk, zoals
Rondom Water : exploratie van het leven in en rond het water,
we bekijken de waterkwaliteit enz.
Kriebelbeestjes : vind je dit kleine gespuis vies of juist mooi
en fascinerend ?

Het Centrum Ronde van Vlaanderen
In het interactieve belevingsmuseum kom je alles te weten
over de Ronde van Vlaanderen, over kasseien, afzien en
valpartijen. Een mooie kapstok om de lessen aardrijkskunde,
fysica, wiskunde, biologie en geschiedenis aan op te hangen.
Daarna volgt een workshop Fietstechniek, fietsonderhoud en
fietsveiligheid.

Contacteer ons voor het volledige
aanbod

€ 114,00 / slaapzaal / nacht
Zowel zelfkook als catering is
mogelijk in het Moerashuis
Ontbijt
€ 5,00* / leerling
Lunch (broodmaaltijd) € 6,00* / leerling
Avondmaal
€ 12,00* / leerling

Wij verwelkomen jullie graag voor een
digitale wandeling op ons domein, en
sturen je graag de link daarvoor door !

* Prijzen kunnen steeds wijzigen
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Rooftopbar

Lakehouse

TAVERNE DEN DRoNK
& EVENTLoCATIE
LAKEHouSE
Al je activiteiten en avonturen in het groene
hart van de Vlaamse Ardennen kan je ook
combineren met een drankje, een lunch of
een diner op één van onze horecazaken. Er
is een leuk groot terras, een rooftopbar, een
beachbar …
Deze locaties zijn de uitgelezen plek voor
seminaries, vergaderingen, opleidingen,
recepties, events en feesten.
Boven taverne Den Dronk vind je onze
eerste feestzaal op de eerste verdieping,
met een prachtig zicht op het hele domein.
In het LakeHouse is er nog een feestzaal
die vlak aan de oever ligt en met de grote
ramen ook geweldige vergezichten biedt
over de vijver. Alle zalen zijn in te delen
naar eigen voorkeur.
Op zoek naar een teambuilding met
aansluitend vergadering, lunch of diner?
Vraag naar onze mogelijkheden!
Wifi, beamer en projectiescherm steeds
beschikbaar

ESCAPE RooM

VR ESCAPE

DE LAATSTE RoNDE

LA CASA DE DINERo

De lAatsTe Ronde

en.
sonen. Aangeraden 5 person
Voor groepen van 2 tot 7 per
escape.be
der
utsi
w.o
ww
via
n
ere
erv
Res

Je kruipt samen met je team in de huid van ware topcriminelen.
Tijdens dit spel ga je de ideale bankoverval plegen. Daarbij gaat
steeds één iemand in de VR wereld op zoek naar clues om dichter te
komen bij de geldkluis, en zo hopelijk aan het einde van het uur met
het grote geld aan de haal te gaan…

Het appartement van Bob is gesitueerd aan de oevers van de
Donkvijver. Bob is een populaire wielrenner die koste wat kost
de Ronde Van Vlaanderen wil winnen, maar misschien toch niet
helemaal onschuldig is… Ontdek zijn geheimen in onze spannende
escaperoom “De Laatste Ronde”.

Taverne Den Dronk

Op aanvraag kan de taverne of de beachbar open gedaan worden zodat daar een
drankje kan verkregen worden (min. 50 personen). Eigen drank is op beide locaties
uiteraard niet toegestaan.
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Tot 7 personen / uur

Tot 6 personen / uur

Vanaf €22,50 / pers.

Vanaf €22,50 / pers.
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THE ouTSIDER

AALST
VZW MoERASHuIS
KAPELLEKENSBAAN 4 – 9320 AALST-EREMBoDEGEM - TEL. 053 229 229
SCHoLEN@ouTSIDERAALST.BE - WWW.ouTSIDERAALST.BE - WWW.KAJAKoPDEDENDER.BE
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ACTIVITEITEN

AALST

MIDDELBARE SCHooL

AVONTUUR AAN DE OEVER VAN
DE DENDER
Het avonturenpark van The Outsider
Aalst is schitterend gelegen tussen
het stadspark Osbroek en de rivier de
Dender, op de site van het sportcomplex
Schotte. De locatie valt onmiddellijk op
van aan de straatkant dankzij de drie
klimtorens als echte eye-catchers.
De Denderrivier zorgt dan weer voor
heel wat waterpret op vele manieren:
Met de kajak, de kano, een vlot, een SUP
of een riverbike kan je deze ongerepte
parel in het groen verkennen.
Het bos op het domein is dan weer
de ideale uitvalsbasis voor een
spannende laserbattle en andere
teambuildingsspelen.

LUNCHEN & OMKLEDEN
Tijdens de lunch kan je een drankje
kopen en buiten gezellig picknicken,
in de openlucht of overdekt. Omkleden
kan in onze avontuurlijke omkleedunits,
maar je kan voor een warme douche
terecht in de kleedkamers van Schotte.
Deze kan je als school reserveren via
Aalst Sport (info@aalstsport.be). Liever
binnen lunchen? Dan reserveer je best
een zaal in het sportcomplex via de
sportdienst (€8/u). Dit kan je combineren
met een drankje in brasserie de Looyerij
(www.delooyerij.be).

ACTIVITEITEN
Er zijn diverse vaste programma’s in een doorschuifsysteem.
De verschillende groepen worden begeleid door onze gespecialiseerde monitoren. Zij
nemen jullie mee doorheen het gehele programma. Er wordt één begeleidende monitor per
maximum 25 leerlingen gerekend in de prijs.
We werken met vaste arrangementen van een halve dag of een volledige dag. Dit wil
zeggen dat je een volledige dag kan boeken met een programma naar keuze, of twee van
de activiteiten uit een programma kan kiezen om een halve dag te vullen. Er zijn zowel
wateractiviteiten als activiteiten op het land.
Voor minimum 20 leerlingen : Halve dag : € 14,00 - Volledige dag : € 21,00
Toeslag van € 5,00 / leerling bij laserbattle

MEERDERE DAGEN SPORT
& SPEL

1
2
3
1
2

ADRENALINE DAY
_ Black Tower ............................................................................................................................................................ 28
_ Kajak/kano op de Dender ............................................................................................................ 28
_ Teambuilders ........................................................................................................................................................ 29
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 29

EXTREME DAY

max. 200 leerlingen
volledige dag met begeleiding

€ 21,00

_ Vlottentocht ............................................................................................................................................................. 28
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 29
_ Arrow Tag .................................................................................................................................................................... 30

ouTDooR CHALLENGE DAY
_ Mega SUP ................................................................................................................................................................... 29
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 29
_ Laserbattle ............................................................................................................................................................... 30

max. 100 leerlingen
volledige dag met begeleiding

€ 26,00
max. 60 leerlingen
vanaf 5de leerjaar
volledige dag met begeleiding

Lagere school
ADVENTuRE DAY

€ 21,00

_ Teambuilders ........................................................................................................................................................ 29
_ Blue Diamond ..................................................................................................................................................... 29
_ Mega SUP ................................................................................................................................................................... 29
_ Klimmen ........................................................................................................................................................................ 30

ouTDooR CHALLENGE DAY

Nog op zoek naar een meerdaagse
uitstap ? Dan is jeugdverblijfcentrum
Schotte zeker een optie! Of wil je het
heel sportief en uitdagend aanpakken?
Vanaf heden zijn er ook uitgewerkte
trektochten voorhanden die de
activiteiten in Aalst en Oudenaarde
combineren.
26

€ 21,00
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max. 100 leerlingen
5de en 6de leerjaar
volledige dag met begeleiding
Programma idem middelbaar

MEGA SuP
BLACK ToWEr
Nieuw in ons aanbod is onze Black Tower
klimconstructie. Deze mastodont bestaat
uit metalen containers waarop jullie je
beste klimskills kunnen tonen. Zo zullen
jullie een prachtig zicht krijgen over Aalst
vanop enkele meters hoogte. Deze Via
Ferrata kronkelt volledig rondom het zwarte
gevaarte tot helemaal bovenop. De ijzeren
grepen en de stalen kabels zullen je de
nodige steun geven om die top op eigen
kracht te bereiken. Klimgordel aan en
klauteren maar!

Stand Up Paddling is een sport die volop in
opmars is, en terecht ook. Verken de Dender
en de mooie landschappen langsheen de
Dender vanop een meerpersoons-surfplank
waarop je rechtop staat. Moeilijk? Nee, de
surfplank heeft genoeg drijfvermogen en
stabiliteit zodat iedereen er mooi op kan
blijven staan. Dus doe snel die zwembroek
aan, haal je zwemvest op en je bent
vertrokken voor een leuke toer over de
Dender. 

TEAMBuILDERS
Heb jij een sterk team? Hier staan een
heleboel uitdagende opdrachten voor
je klaar. Je kan ze echter nooit alleen
overwinnen. Samenwerking, overleg, coördinatie... ; teamwork zal niet mogen
ontbreken tijdens het uitvoeren van deze
groepstest. 

KAJAK/KANo oP
DE DENDER
We verkennen de prachtige rivier in een
overweldigend natuurlijk decor.
We voorzien iedereen van een peddel en
verplichte reddingsvest in een kajak/kano. Zo verkennen we een schitterend en
verborgen stukje Dender. 
kunnen zwemmen verplicht

VLoTTENToCHT
Met behulp van een basispakket aan
materiaal gaan we in teams aan de slag
om ons eigen vlot te sjorren. Na een korte
demonstratie van de mastworp, woelingen
en sjortechnieken gaan we zelf aan de slag.
Uiteraard wordt dit dan ook wel degelijk
getest... op het Denderwater. Welk vlot blijft
heel en welk vlot rapen we na de activiteit
terug samen ?
Deze activiteit kan je ook ‘s avonds doen
met fakkels (€ 5,00 extra per fakkel). Een
leuke extra dat voor een heleboel sfeer en
mystiek zorgt ! 
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BLuE DIAMoND
Wil je slingeren als een aapje in de jungle?
Op onze Blue Diamond kan je allerhande
touwenparcours uitproberen zonder een
bepaalde route te moeten volgen. Met drie
verschillende niveaus dagen we onszelf
telkens iets meer uit naarmate we naar
boven vorderen. Overwin de bruggen én je
eigen angsten door alle bruggen één voor
één af te leggen !
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PRAKTISCH
LASERBATTLE
Gewapend met coole infrarood wapens trachten we bij elke missie
de vijand te verslaan. Dit superspannende gevechtsspel zit vol
fun en adrenaline. Willen of niet: je wordt meegezogen in deze
bikkelharde strijd... Teamwork, overleg en communicatie blijken al
snel levensnoodzakelijk! 

KLIMMEN oP DE
SCHouW

Er zijn diverse vaste programma’s in een doorschuifsysteem.
De groepen worden steeds begeleid door gespecialiseerde
monitoren. Zij nemen jullie mee doorheen het gehele
programma.

Voorbeeldprogramma
Timing kan wijzigen indien gewenst
09:00 - 09:30

Verwelkoming op de parking
Algemene uitleg door de monitor
Omkleden en klaarmaken

09:30 - 11:00

1ste activiteit

11:00 - 12:30

2de activiteit

12:30 - 13:00

Middagpauze

13:00 - 14:30

3de activiteit

14:30 - 16:00

4de activiteit + omkleden en op de bus stappen

Kostprijs per leerling (min. 20 betalende deelnemers):
€ 21,00 / leerling
€ 14,00 / leerling

Volledige dag met begeleiding
Halve dag met begeleiding

Toeslag van € 5,00 / leerling bij laserbattle
1 monitor per 25 deelnemers

WAT ooK KAN

Bij “Schotte” torent de schouw boven alles
uit. Daar wachten 8 uitdagende klimroutes
van 15 meter hoog op jou. De ideale
uitdaging voor beginners. De monitoren
leggen jou alles uit over de beveiliging en
controleren of je alles goed doet.
Klaar - check - start...

HuuR KAJAK & KANo
Verken de Dender op eigen houtje met de kajak of de kano. Het heen-en-weertraject op
deze rivier is een ware belevenis vanuit alle drie de startpunten. Wij voorzien de nodige
reddingsvesten, peddels en boten en jullie hebben enkel een portie enthousiasme nodig om dit
mooie stukje natuur af te varen. Met twee in de boot kan je altijd op jouw roeipartner rekenen!

Kunnen zwemmen verplicht
Aalst zonder monitor : € 10 voor 2 uur
Denderleeuw met monitor :
€ 14 voor 2 uur
minimum 15 leerlingen

ARRoW TAG

Meer info: www.kajakopdedender.be

We starten met het maken van twee kampen die de strijd tegen
elkaar zullen aangaan. Ieder krijgt een boog en kan een aantal pijlen
bemachtigen. In een tactisch en spannend duel heb je 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 ! 
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Overboelare met monitor :
€ 14 voor 2 uur
minimum 15 leerlingen

THE ouTSIDER

NIEUWE
LOCATIE !

LIMBuRG
KRAAIBERGSTRAAT 35 - 3560 LuMMEN - TEL: 0477 73 50 10
SCHoLEN@ouTSIDERLIMBuRG.BE - WWW.ouTSIDERLIMBuRG.BE
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ACTIVITEITEN

LIMBuRG

MIDDELBARE SCHooL

1
2

Ergens diep verscholen in de Limburgse bossen vind je deze oase van rust. Onze
gloednieuwe locatie in Lummen is nog in volle ontwikkeling en zal de komende jaren
alleen maar groeien. Dat neemt niet weg dat we jullie al met open armen willen ontvangen
voor een leuk avontuur.

LUNCH EN OMKLEDEN
Een echte avonturier zorgt zelf voor een
gevulde brooddoos en drinkfles. Dat
zal nodig zijn om voldoende energie te
kunnen tanken om alle uitdagingen aan te
kunnen die op je wachten.
Zorg voor kleren die vuil mogen worden
en voorzie reservekleren.
De basisfaciliteiten zijn al aanwezig.
Achter de schermen werken we volop aan
het spannende vervolg voor deze locatie.

ACTIoN DAY

€ 26,00

_ Laserbattle ............................................................................................................................................................... 36
_ Boomklimmen ................................................................................................................................................... 38
_ Archery Tag ............................................................................................................................................................. 38

TEAM DAY

Max. 60 leerlingen
1ste tot 6de middelbaar
Volledige dag met begeleiding

€ 26,00

_ Teambuilders ..................................................................................................................................................... 36
_ Highlandgames ................................................................................................................................................ 37
_ Bushcraft ..................................................................................................................................................................... 37
_ Offroad steps ....................................................................................................................................................... 38

Max. 100 leerlingen
1ste tot 6de middelbaar
Volledige dag met begeleiding

MEERDERE DAGEN SPORT EN SPEL
Heb je nood aan meer uitdaging en schrik
je niet terug van een groter avontuur?
Blijf dan overnachten met je groep in ons
tentenkamp. We voorzien jullie van het
nodige materiaal om enkele dagen back
to basics te gaan en te verblijven in de
natuur. Geef gerust een seintje voor meer
info.

LAGERE SCHooL

PRAKTISCH
Er zijn diverse vaste programma’s in een doorschuifsysteem.
De groepen worden steeds begeleid door gespecialiseerde
monitoren. Zij nemen jullie mee doorheen het gehele
programma.

Voorbeeldprogramma
Timing kan wijzigen indien gewenst
09:00 - 09:30

Verwelkoming op de parking
Algemene uitleg door de monitor
Omkleden en klaarmaken

09:30 - 11:00

1ste activiteit

11:00 - 12:30

2de activiteit

12:30 - 13:00

Middagpauze

13:00 - 14:30

3de activiteit

14:30 - 16:00

4de activiteit + omkleden en op de bus stappen

Kostprijs per leerling (min. 20 betalende deelnemers):
€ 21,00 / leerling
€ 14,00 / leerling

Volledige dag met begeleiding
Halve dag met begeleiding

1
2
3

JuNIoR ACTIoN DAY

€ 26,00

_ Laserbattle ............................................................................................................................................................... 36
_ Boomklimmen ................................................................................................................................................... 38
_ Archery Tag ............................................................................................................................................................. 38

JuNIoR TEAM DAY

5de en 6de leerjaar
Volledige dag met begeleiding

€ 21,00

_ Teambuilders ........................................................................................................................................................ 36
_ Highlandgames ................................................................................................................................................ 37
_ Bushcraft ..................................................................................................................................................................... 37
_ Eén voor allen, allen voor één ............................................................................................. 37

JuNIoR BACK To NATuRE
_ Boslympische spelen ........................................................................................................................... 36
_ Treasure hunting trail ........................................................................................................................... 37
_ Blotevoetenpad & evenwichtsparcours ...................................................................x
_ Vandalen in het museum - bosspel ................................................................................x

Toeslag van € 5,00 / leerling bij laserbattle & offroad steps
1 monitor per 25 deelnemers
34

Max. 60 leerlingen
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Max. 100 leerlingen
3de tot 6de leerjaar
Volledige dag met begeleiding

€ 21,00
Max. 100 leerlingen
1ste en 2de leerjaar
Volledige dag met begeleiding

HIGHLAND GAMES
BoSLYMPISCHE
SPELEN

De Schotse Highlands liggen vlakbij en
wachten om ontdekt te worden. Via een
laddercompetitie gaan we op zoek naar
de koning en koningin. Boomstamwerpen,
boogschieten en touwtrekken zijn enkele
van de uitdagende activiteiten. Sta jij bij het
einde nog bovenaan? 

Bij de boslympische spelen strijden de
deelnemers voor 5 Olympische ringen door
middel van allerlei uitdagende activiteiten
in het bos. Katapultschieten, Pijl en boog,
Slackline … zijn er enkele van. Deelnemen
is belangrijk en winnen nog leuker. Win jij
een boslympische medaille? Kom het gerust
even uitproberen! 

NAVY BATTLE
Een wijde zee, drie groepen met een schip
en een hoop kanonskogels. De kogels
vliegen je om de oren terwijl je stoer jouw
schip blijft verdedigen.
Wie zijn zeil blijft het langste hangen? Ahoy,
tot dan! 

BuSHCRAFT

EÉN VooR ALLEN,
ALLEN VooR ÉÉN

LASERGAME
Bij deze milieuvriendelijke versie van
paintball worden enkel pijnloze (en ‘propere’)
infraroodstralen afgevuurd. Adrenaline en
fun gegarandeerd ! Teamwork, overleg,
communicatie… Het spel zal ons leren dat
deze zaken van groot belang zijn om zo lang
mogelijk te overleven !

Verloren gelopen in het bos? Geen enkel
probleem. We leren je alle kneepjes van
het vak om zonder zorgen te overleven. Zelf
vuur maken en je slaapplaats sjorren, zijn
maar enkele van de vele activiteiten die jou
te wachten staan. Wedden dat je ‘s avonds
niet terug naar binnen wil? 

We verdelen onze groep in 2 teams en
maken ons klaar voor een spannende
strijd tegen elkaar. De instructeur geeft een
briefing over jullie missie en de wapens
worden uitgedeeld. Zo is de groep al volledig
in de stemming alvorens ze eraan beginnen.


Nieuwe klasgenoten en een nieuwe
juffen of allemaal al bekende gezichten
en goede vrienden ? Tijdens deze
teambuildingsactiviteiten leer je elkaar nog
beter kennen! 

TREASuRE
HuNTING TRAIL
Een echte schattenzoektocht met heel
je klas. Vind de geheime tips op de kaart,
ontdek de route en misschien vinden jullie
de schat wel? 

TEAMBuILDERS
Heb jij een sterk team? Hier staan een
heleboel uitdagende opdrachten voor
je klaar. Je kan ze echter nooit alleen
overwinnen. Samenwerking, overleg, coördinatie... ; teamwork zal niet mogen
ontbreken tijdens het uitvoeren van deze
groepstest. 
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THE ouTSIDER

BooMKLIMMEN
Altijd al eens in de wolken willen leven?
Kom dan met ons mee de boom in ! Onze
instructeur zorgt ervoor dat alles veilig
verloopt en zo kunnen jullie tot in de hoogste
toppen geraken! Het enige dat jij moet doen,
is de klimroute kiezen. 

oFFRoAD STEPS
Met onze steps maken jullie een leuke
tocht rond Lummen. De GPS zegt perfect
welk veldwegje geschikt is. Helemaal niet
moeilijk, wel spannend. 

ARCHERY TAG
Deze activiteit zorgt voor actie en spanning!
Iedereen krijgt een boog en enkele pijlen,
daarna starten we met enkele technieken
en schietproeven. In een tactisch en
spannend duel probeer je de tegenstander
zo snel mogelijk 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 steeds de bovenhand heeft. Ben jij er
klaar voor? 3, 2, 1, shoot 

ARDENNEN
AVENuE DE L'OuRTHE 23 – 4180 HAMoIR
TEL. : 086 214 042 - INFo@THEouTSIDERARDENNES.BE
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ACTIVITEITEN IN
FAIRoN

ARDENNEN

[naast onze kampeerweide en chalets]

BuSH EXPEDITIE
Mix van plezier en teambuilding in ons
avonturenbos. Een avontuurlijke combinatie met op het programma: de muur,
evenwichtspiste, het sluipparcours, grotje
en lage touwenpiste. Zonder gordel, dus
niet op hoogte.
Vanaf 6 jaar
2 ½ uur (halve dag) : € 20,00 / pp

CHALLENGERPISTE
JACHTPAVILJoEN

oASIS VERTE

(Fairon)

Aantal: 60 personen
5 slaapzalen met telkens 2 douches, 3
lavabo’s, 1 wc
Grote keuken, foyer en polyvalente zaal
Omgeving : aan Ourthe en naast ons
avonturenbos
Verhuur ALTIJD in EXCLUSIVITEIT
€ 145 / slaapzaal / nacht

Au BoRD DE
L'ouRTHE (Fairon)

(Fairon)

Aantal : 6 personen – 3 kamers van 2
Living, badkamer, keuken, omheinde tuin
Voor gezinnen of begeleiding

Vanaf 10 jaar
2 ½ uur (halve dag) : € 26,00 / pp

€ 175,00 / per nacht (max. 6 pers.)

1 dag : € 29,00 / pp

Optie : aangrenzende chalet 8 pers. voor
begeleiders
2 kamers, 1 badkamer, 1 living => heel
eenvoudig

2 ½ uur (halve dag) : € 26,00 / pp

LASERBATTLE
Een spannende strijd wordt gestreden in
ons avonturenbos! Strategie, overleg en een
hoog fun gehalte maken van dit spel
(met infrarode stralen, dus geheel schadeen pijnloos) een topper. Ons bos met rotsen
en verstopplaatsen vormt dé perfecte
setting!

2 KAMPEERWEIDES
1. Fairon
Capaciteit : 100 tot 200 pers. max
3 wc’s & 4 douches aanwezig
Naast onze chalets en avonturenbos

2

Vanaf 8 jaar
2 ½ uur (halve dag) : € 30,00 / pp

2. Hamoir
Capaciteit: 100 tot 200 pers. max
Optie: Mobiele wc wordt voorzien
€ 7,00 / pers. / nacht
€ 500,00 / week
40

PAMPERPAAL &
VIA FERRATA
Vanaf 14 jaar

€ 145  / nacht

1

De meer uitdagende activiteiten op hoogte
in ons avonturenbos. We duikelen van
het ene avontuur in het andere met… de
helirappel, de tarzans (ook wel tyroliennes),
de indiobrug en de commandobrug.

Al onze activiteiten inclusief
professionele begeleiding, tenzij
anders vermeld
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ACTIVITEITEN IN
CoMBLAIN-LA-TouR

ACTIVITEITEN
oP HET WATER

[Afvaart van de Ourthe]

Onze steengroeve “The Rock” ligt op slechts 3 km van Fairon en is bereikbaar via het
“RAVEL” pad, uitsluitend voor voetgangers en fietsers, dat naast de Ourthe loopt.

TEAMBuILDING
Onze prachtige steengroeve biedt ook een
waaier van team opdrachten waarvoor een
goede communicatie, onderling overleg en
samenwerking onontbeerlijk zijn. Met onder
andere: de slinger, de mow hawk walk, het
A-lopen, de puzzel, de bruggen, het Zweeds
tafeltje, etc.

ADRENALINE
In dit exceptionele kader doorlopen we een
aaneenschakeling van uitdagende activiteiten op een hoogte van 18 meter!
Met onder andere een rappel, een via
ferrata, een indiobrug, een commandobrug,
de freejump, de zigzag, …

Vanaf 14 jaar
2½ uur (halve dag) : € 26,00 / pp
4 uur (hele dag) : € 29,00 / pp

INITIATIE
RoTSKLIMMEN
De basis voor het klimmen …. techniek,
kracht, concentratie en uithouding. Een
initiatie begint steeds met het aanleren van
de techniek, de materialen en het beveiligen. Je klimt op de rotsen voorzien van her
en der een extra klimgreep.

Vanaf 14 jaar

Vanaf 14 jaar

2½ uur (halve dag) : € 26,00 / pp

2½ uur (halve dag) : € 30,00 / pp

HAMoIR

VLoTTENToCHT
Afvaart van de Ourthe
Afvaart : Hamoir naar Comblain. Groepswerk en overleg gaan hier hand-in-hand
met creativiteit en sportiviteit.

4 uur (hele dag) : € 29,00 / pp

ACTIVITEITEN IN
CoMBLAIN-Au-PoNT
SPELEoLoGIE IN
oNZE GRoT

Onze grot ligt op 8 km van Fairon en
is bereikbaar via het “RAVEL” pad,
uitsluitend voor voetgangers en fietsers,
dat naast de Ourthe loopt.

Een indrukwekkend gangenstelsel leidt je
doorheen onze prachtige speleogrot. Door
donkere gangen en smalle spleten, door
grote zalen met indrukwekkende stalagmieten en stalactieten genieten we van de
immens overheersende stilte die heerst in
de grot …

KAJAK
Afvaart van de Ourthe

Vanaf 10 jaar én kunnen zwemmen!
Al onze activiteiten inclusief
professionele begeleiding, tenzij
anders vermeld

Mogelijke trajecten mét monitor:
1. Hamoir  Comblain-au-Pont
(+/- 8 km) : 1u30 = € 24,00
2. Bomal  Hamoir (+/- 10 km) :
2u = € 24,00
3. Barvaux  Hamoir (+/- 15 km) :
3u = € 26,00
4. Bomal  Comblain-au-Pont
(+/- 20km) : 4u30 = € 30,00
Altijd met professionele begeleider
(inbegrepen)
Kajak huur (zonder onze begeleiding) is
eveneens mogelijk
1. & 2. = € 16,00
3. = € 18,00
4. = € 25,00
Vanaf 8 jaar én kunnen zwemmen!

Al onze activiteiten inclusief
professionele begeleiding, tenzij
anders vermeld

Vanaf 10 jaar
2½ uur (halve dag) : € 30,00 / pp
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2½ uur (halve dag) : € 24,00 / pp
4 uur (hele dag) : € 28,00 / pp

ACTIVITEITEN oP
LoCATIE NAAR KEuZE

THE ouTSIDER

MouNTAIN-BIKE
Helm aan, korte instructies en weg zijn
wij. Op verkenning doorheen de prachtige
natuur! Start en stop mogelijk op al onze
locaties
2½ uur (halve dag) mét monitor :
€ 28,00 / pp
4 uur (hele dag) mét monitor:
€ 35,00 / pp
Prijzen inclusief: huur mountain-bike
& professionele begeleider
Huur (zonder begeleiding) is
eveneens mogelijk
Halve dag : € 19,00 / pp
Hele dag : € 25,00 / pp

AVoNTuRENToCHT
Avontuurlijke wandeltocht doorweven van
avontuurlijke opdrachten en hindernissen te
midden van een prachtige natuur.
Vanaf 6 jaar
2½ uur (halve dag) : € 20,00 / pp
Altijd mét professionele begeleider
(inbegrepen)

EDuCATIEF
PRoGRAMMA :
WILDCRAFT
EXTRA INFO :
✔ Een actieve deelname van de
begeleiding wordt verwacht.
✔ Contacteer ons even indien u 2
halve dag-activiteiten wil combineren in één dag dan maken wij
voor u een aangepaste prijs.
✔ Ook voor een meerdaagse of
een trekking kan u ons best even
contacteren voor een uitgewerkt
programma op maat.

CoAST

Wildcraft betekent levenstechnieken in en
met de natuur: welke planten zijn eetbaar,
hoe drinkbaar water vinden, shelters
bouwen, etc.
Mogelijk op meerdere locaties.

BRuGSEVAART 50 - 8620 NIEuWPooRT - TEL.: 058 23 14 04

Vanaf 6 jaar
2½ uur (halve dag) mét monitor :
€ 16,00 / pp

INFo@THEouTSIDERCoAST.BE - WWW.THEouTSIDERCoAST.BE

4 uur (hele dag) mét monitor:
€ 21,00 / pp
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DE
KuST

WESTENDE
De surfclub De Kwinte ligt op het strand van
Westende. Op deze locatie kan je tal van
toffe strand- en watersporten doen. Er zijn
douches en omkleedruimtes voorzien zodat
je je kan opfrissen en omkleden ter plaatse.
Na de activiteit(en) kan je krachten opdoen
op het terras van de bar met een drankje
en/of lekker eten met zicht op zee!

NIEuWPooRT
Wil je fun, sport, teambuilding, avontuur aan
zee? Kom dan zeker eens op verkenning bij
The Outsider Coast! In Nieuwpoort vind je
onze vaste uitvalsbasis voor tal van supertoffe activiteiten! Zowel voor een halve dag,
een hele dag avontuur of een meerdaagse
kan je hier terecht.
Onze site ligt aan de sluis die het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort verbindt met het
spaarbekken en de IJzer. Zowel het Jeugdverblijf ’t Kraaienest als de 2 logeerboten
Jeanne Panne & Karel Cogge zijn hier
gelegen.
Sinds 2008 werd het Jeugdverblijf ’t Kraaienest reeds elk jaar de Groene Sleutel
toegekend. Ook het toegankelijkheidslabel
A heeft ’t Kraaienest op zak.

De gehele site biedt overnachtingsmogelijkheden voor een 70-tal personen. Je kan de
verschillende logementen combineren om
tot de gewenste capaciteit te komen, en
toch ook de groepen gescheiden te houden
op de boten of in het gebouw.
Bij meerdaagse verblijven met min. 2
overnachtingen heb je 1x gratis toegang
tot ons speeldorp, Gipsy Village (3-12 j)
of 1u gratis kajak (vanaf 12 en tijdens het
seizoen).

LoGEERBooT
JEANNE PANNE

JEuGDVERBLIJF
'T KRAAIENEST

NIEUWPOORT
• 6 kajuiten van 3 personen.
• Mogelijkheid voor jongeren om uit
te breiden met 1 slaapzaal van 10
personen.
• Douches & toiletten aan boord en in ‘t
Kraaienest
• Eetruimte en keuken, zelfkook of
volpension of alles ertussenin
• Zitruimte op 1ste verdiep

NIEUWPOORT

ooSTENDE
In Oostende werken we vanop Oosteroever
op het strand aan de vuurtoren. Deze locatie
is minder toeristisch en vlot bereikbaar. Ook
hier organiseren we tal van leuke wateren strandsporten en zijn er douches en
omkleedruimtes voorzien om je achteraf
op te frissen. Na de activiteit(en) kan je in
de Phare East, bar-bistro op het strand,
nagenieten.

ACTIVITEITEN IN
NIEuWPooRT
CoMBINATIES
• Combineer 2 activiteiten naar keuze
tot een volledig dagprogramma.
• Voor de meeste dagprogramma’s
geldt een combinatieprijs van
€ 24,00 / persoon (min. 20 personen).
• Meer info op:
www.theoutsidercoast.be.
• Lunch kan genuttigd worden (mits
afname drank) in onze bar.
• Activiteiten starten meestal om 9u30
en eindigen om 16u.

KAJAK, KANo oF
REuZEKANo
Peddelen in de polders ? Op zoek naar
watereenden en aalscholvers ? De intensiteit varieert naargelang de activiteit. Bij
kajak maken we een tocht. Met de kano en
reuzekano’s blijven we dichterbij met een
initiatie en leuke opdrachtjes.

LoGEERBooT
KAREL CoGGE

vanaf 10 jaar
€ 16,00 / persoon

NIEUWPOORT

• 2 slaapkamers van 8 pers., 1 slaapkamer
van 4 pers.
• Douches en toiletten
• Nieuwe keuken en gemeenschappelijke
(eet)ruimte, zelfkook of volpension of
alles ertussenin.
• Rustige locatie en panoramisch zicht op
polderlandschap en waterwegen
• Erkenning Groene Sleutel
• Toegankelijkheidslabel A

• Kajuiten van 2, 3 en 4 personen
(max. capactiteit 23 personen)
• Eetruimte en keuken, zelfkook of
volpension of alles ertussenin
• Groot dek waar je kan eten bij mooi weer
• Douches en toiletten, zowel aan boord
als in het gebouw ‘t Kraaienest

VLoTTENToCHT
Het zelfgebouwde vlot wordt te water
gelaten en we vertrekken voor een tocht en
wat ludieke spelletjes. Is het vertrouwen in
eigen kunnen groot genoeg? Een activiteit
waar jong en oud plezier aan beleeft, of je
het nu droog houdt of niet.
vanaf 10 jaar
€ 16,00 / persoon

VAN PLASTIEK NAAR ELEKTRIEK
Samen tegen afval en plastiek! Na een korte
uitleg over sorteren en afval gaan we met
reuzekano’s op tocht en nemen we onze
schepnetjes mee. Onderweg laden we
zoveel mogelijk afval in. Samenwerken is
belangrijk aangezien we met 8 personen in
1 reuzekano zitten.
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vanaf 10 jaar, jonger ook mogelijk
onder begeleiding van volwassenen
€ 16,00 / persoon

ACTIVITEITEN IN
NIEuWPooRT

ACTIVITEITEN IN
NIEuWPooRT

TEAMBuILDING
Als je een activiteit zoekt waarbij de focus
ligt op samenwerking, dan is dit zeker iets
voor jullie. Eerst sjorren de verschillende
teams een grote katapult. Daarna staan een
aantal ludieke en ontspannende proeven te
wachten. Hoe succesvoller je de proeven
beëindigd, hoe meer pogingen je verzamelt
om met de katapult een bal af te schieten
richting doel.

LASERBATTLE

MARINIERSPISTE

Laserbattle is de verbeterde versie
van paintball. We schieten met zeer
nauwkeurige laserstralen.
Dit razend spannende spel spelen we in
2 teams. We gebruiken hiervoor geweren
die nauwkeurig kunnen mikken tot op 200
meter afstand. Maar in tegenstelling tot
de verfballetjes van paintballgeweren zijn
de laserstralen die deze wapens afvuren
helemaal niet pijnlijk en heel wat vriendelijker voor het milieu.
Na een korte uitleg van de instructeur
zijn we klaar om de strijd te beginnen!
Bespreken we eerst een gezamenlijke
strategie, of stormen we meteen het veld
op om de vijand te verrassen? Aan jou de
keuze.

Aan boord van grote sloepen varen we door
een rustige kreek...
Zo rustig blijft het echter niet! Verschillende uitdagingen in dit hindernissenparcours boven water staan ons te wachten.
Wie durft alle hindernissen (loopbruggen,
tunnels, evenwichtsbalken,...) aan en wie
overwint ze zonder er een nat pak aan
over te houden? Een minimum aan durf en
teamwork zijn onontbeerlijk in deze halve
dag vol avontuur en spanning.
Ook mogelijk als avondactiviteit waarbij het
aspect teambuilding extra benadrukt wordt.
vanaf 12 jaar
€ 16,00 / persoon

vanaf 10 jaar
€ 25,00 / persoon

GIPSY VILLAGE

vanaf 14 jaar
€ 16,00 / persoon

ISLAND TRoPHY
LoNGBoARD
Longboard is een mix tussen surf,
snowboard en skateboard. Bij deze initiatie
leer je een longboard onder controle te
hebben en ook enkele toffe tricks. Tijdens
een tocht ontdek je samen met je groep
deze ongelooflijke sport!

Een mooie mix van actieve buitensport op
het land, het water en op kleine hoogte.
De teams bestrijden elkaar op verschillende niveaus en kunnen zo punten sprokkelen. Door de afwisseling is deze activiteit
sportief en uitdagend voor allerlei groepen.

Ontdek Gipsy Village, ons speeldorp voor
de allerkleinsten waar je zowel individueel
als in groep terecht kan. Verschillende
woonwagens werden omgebouwd tot een
ballenbad, speleobox, nettenlabyrinth,
theaterwagen… Daarnaast is er nog een
trampoline, springkasteel, circustent en
glijbaan. Kortom, een echt speelparadijs
voor 3 tot 12 jarigen!
Een paar uurtjes speelplezier in dit
speeldorp is ideaal in combinatie met een
stadsbezoek of een andere activiteit tijdens
een sportdag of meerdaagse.
van 3 tot 12 jaar
€ 6,00 / persoon (ijsje inbegrepen)

vanaf 10 jaar
€ 16,00 / persoon

vanaf 12 jaar
€ 16,00 / persoon
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ACTIVITEITEN AAN ZEE
WESTENDE
oF ooSTENDE

GoLFSuRFEN
Met een plank in de hand, kom je… ver
op de golven. Onder begeleiding van
een ervaren monitor leer je alles over
het golfsurfen. In samenwerking met de
Surfclub Westende Nieuwpoort.
Vanaf 12 jaar
€ 21,00 / persoon

CoMBINATIES
Keuze voor een halve dag of een hele
dag activiteiten. Allerlei combinaties
mogelijk, van 2 tot 4 sporten op
1 dag.

AVoNTuuRLIJKE
DAG AAN ZEE

Voor de meeste dagprogramma’s
geldt een combinatieprijs van
€ 26,00 / persoon (min. 20 personen).
2 u. à 2 ½ u. per activiteit
Min. 20 personen

STRANDSPoRTEN
Het strand biedt een enorme waaier aan
sportieve mogelijkheden.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
nodigen we je uit voor een partijtje Flingo,
Tjoekbal, Beachhockey, reuzeaardbal,
Braziliaans voetbal, Koningsspel, …

ZEERAFTEN
Enkel door samen te werken en de bevelen
van de stuurman op te volgen, kan je de
juiste koers blijven varen. Een spectaculaire outdooractiviteit voor een avontuurlijke
sportdag of teambuilding!

Vanaf 8 jaar
€ 16,00 / persoon

De Avontuurlijke dag aan zee stel je zelf
volledig samen met 2 natte (zee) activiteiten en 2 droge (strand) activiteiten.
Dit uiteraard afhankelijk van de locatie
en beschikbaarheid. Je kan kiezen uit:
zeeraften, golfsurf, SUP (stand up paddle
board) en kajak voor de watersporten. Voor
de droge sporten kan je kiezen uit strandsporten en een initiatie longboarden. Een
dag vol verschillende sporten waar iedereen
kan van proeven.
Vanaf 15 jaar
€ 28,00 / persoon
Min. 20 personen

Vanaf 15 jaar
€ 21,00 / persoon (halve dag)

KITING
Kiten is vergelijkbaar met vliegeren op het
strand maar dan wel met coole en hedendaagse kites. Vlot bestuurbaar kan je er de
mooiste figuren mee vormen. Kiting is echt
tof en minder moeilijk dan je zou denken,
een leuke activiteit voor iedereen dus.
Vanaf 10 jaar
€ 16,00 / persoon

ZEILWAGENRIJDEN
Een unieke sensatie! Enkel op windkracht
zoeven we in onze zeilwagen over het
strand. Door de lage positie bij de grond
geeft dit een spectaculair effect. Probeer
het en je bent meteen verkocht!
Vanaf 14 jaar
€ 40,00 / persoon (min. 10 p.)
Maximum 12 personen per sessie
1 sessie = 1u, 1 kar per persoon

DuINoRIËNTATIE
Zelf de weg zoeken in de uitgestrekte
duinlandschappen van onze Belgische kust:
een niet zo eenvoudige maar wel uitdagende en boeiende opdracht. We leren jullie
graag de knepen van het kaartlezen.
Van 8 tot 14 jaar
€ 16,00 / persoon

ZEEKAJAK
Wil je kajakken met wat extra pit? Ga dan
voor kajakken op zee! Gewapend met
peddels, zwemvesten en speciale zeekajaks
(1 of 2p) trotseren jullie de branding en
varen jullie tegen de golven in.
Vanaf 15 jaar
€ 21,00 / persoon
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MEERDAAGSE
PRoGRAMMA'S

1914: DE WERELD IS IN OORLOG.

Kies uit ons uitgebreid aanbod activiteiten en stel zelf je eigen programma samen :
Kust 3-daagse, Avonturenstage, Watersportstage, …

De vlakte achter de IJzer staat onder water.
Een zinloze stellingenoorlog is begonnen.

Westfront Nieuwpoort toont u het volledige verhaal van
de onderwaterzetting van de poldervlakte, waardoor de Duitse
invasie voor Nieuwpoort tot staan werd gebracht.
Het bezoek omvat de permanente collectie over de
onderwaterzetting met o.a. de projectie van
het tot leven gewekte IJzerpanorama,
oorspronkelijk een schilderij
van 115 bij 15 m. hoog,
een tijdelijke tentoonstelling
en een bezoek aan het
Koning Albert I-monument zelf.

SPoRTWEEK IN VoLPENSIoN
oF ZELFKooK
Maandag
Aankomst en installeren in de kajuiten
NM
Teambuilding
Avond Kajaktocht
Dinsdag
VM
Marinierspiste
NM
Vlottenbouw (Nieuwpoort)
Woensdag
Avontuurlijke dag aan zee
(Westende of Oostende)

Richtprijs :
Zelfkook :
€ 165,00 / persoon.
Vol pension :
€ 260,00 / persoon. (van maandagavond t.e.m. vrijdagmiddag)
Min. 20 leerlingen
Vanaf 14 jaar

Donderdag
Dag huur fietsen
Vrijdag
VM
Laserbattle
NM
vertrek
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Open: dagelijks, behalve op maandag: 10 - 17u.
www.n

1/07 - 31/08: dagelijks, behalve op maandag: 10 - 18u
Toegang: € 7,- p.p. - groepen (min. 20 betalenden): € 5,50 p.p.
Jongeren 7-25 jr. : € 5,- p.p. - groepen & scholen: € 3,50 p.p.
Kinderen tot 6 jr/ gratis
Gidsen: € 60,- per gids (max. 25 pers.)

Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort - 058 23 07 33
www.nieuwpoort.be/westfrontnieuwpoort - westfront@nieuwpoort.be
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PEDAGoGISCHE
STuDIEDAG VooR
LEERKRACHTEN

TE AALST

Highland Games

Stadsspel

We verplaatsen ons in tijd en ruimte
naar de Schotse Hooglanden. Verschillende clans nemen het tegen elkaar op in
kracht en behendigheid. Elke deelnemer
hijst zich in stijlvolle Schotse kilt en gaat
de strijd aan voor zijn clan. Maak je klaar
voor een spelletje paallopen, touwtrekken,
boomwerpen ... Leute, ambiance en sfeer
verzekerd!

"oilsterse ajoinen en
voile jeannetten"

€ 30,00 / pers.
Als men als team wil slagen en groeien, is het onontbeerlijk
dat de teamleden af en toe stilstaan bij hun eigen werking.

En dat is nu net waar deze studiedag de tijd voor maakt, met
een reeks van ludieke opdrachten, waarbij samenwerken
noodzakelijk is om te slagen.

TE ouDENAARDE

TE
CoMBLAINLA-TouR
Bolletra

Bolletra

De Teambuilders

Bij ons vind je een heuse indoor bolletrabaan. Deze bolsport, vergeten met de
eeuwen, was en is een groepsspel, waarbij
iedereen wordt betrokken. Daardoor is dit
spel ideaal als teambuildingactiviteit.
Met behulp van grote bolle schijven moet je
zo dicht mogelijk bij de stake proberen te
eindigen, en dit door gebruik te maken van
de rondingen van de baan.
Plezier gegarandeerd!

We ontdekken een hindernissenparcours, dat ons van de ene uitdaging naar
de andere loodst. Zo ontdekken we de
”champignons”, overwinnen we de schuine
wand, ...
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 voeten…
Een super uitdaging die samenwerking en
overleg vereist !

1 uur : € 60,00

Wij bieden u in onze steengroeve een waaier
van teamproeven, die bedacht werden en
speciaal gebouwd zijn zodat men ze enkel
tot een goed einde kan brengen door een
goede communicatie en door middel van
conflicthantering, leadership en teamwork.
Voorbeelden van teamopdrachten zijn: de
Slinger, de Mow-Hawk walk, het A-lopen,
de Puzzel, het Zweeds tafeltje, de ontluikende bloem, …
Met deze activiteit kan bewust gewerkt
worden aan sociale vaardigheden binnen
de groep. Iedere geslaagde proef is een
overwinning op zich en draagt uiteindelijk
bij tot een echt “winning team”.
Halve dag : € 22,00 / pers.
Hele dag : € 24,00 / pers.

Min. 12 pers.

€ 30,00 / pers.
Min. 12 pers.

AAN DE KuST
Teambuilding

LASERBATTLE

Go-CART TRoPHY

De groep wordt opgedeeld in teams die
starten met het construeren van een
katapult.
Daarna gaan we over naar teambuildingsopdrachten. Deze zijn ludiek opgevat,
zodat je op een hele leuke manier bezig
bent met pure teambuilding. Tijdens de
verschillende opdrachten verzamelen de
teams zoveel mogelijk pogingen om de
katapult af te vuren. Dan komt de kat uit
de mouw en zien we welk team de beste
katapult geconstrueerd heeft.

Klaar voor een flinke dosis actie en
avontuur? In 2 teams neem je het tegen
elkaar op met lasergeweren. Daarmee kan
je nauwkeurig mikken tot op 200m afstand.
Je hebt de keuze tussen tussen singleshot
of een volautomatische schietstand, waarbij
ook de weerslag gesimuleerd wordt.
Tijdens de sessie zijn er verschillende
spelvormen mogelijk. Sowieso actie en fun
gegarandeerd!

In verschillende groepen, springen jullie
op een go-cart en ga je op zoek naar de
juiste route. Onderweg staan je een paar
praktische proeven te wachten en ook
verschillende vragen die je dient op te
lossen. We kunnen hierbij de klemtoon
leggen op teambuilding en samenwerking
of eerder op fun. Deze tocht kan doorgaan
in Nieuwpoort, Westende of Oostende.
Een leuke manier om samen één van de
badsteden te verkennen.

Halve dag : € 27,00 / pers.
1 drankje inbegrepen

Halve dag : € 35,00 / pers.
Halve dag : € 40,00 / pers.

Min. 12 pers.

Min. 20 pers.

Min. 12 pers.

Min. 20 pers.

€ 23,00 / pers.
Teambuilders Oudenaarde

Min. 15 pers.

Afsluiten met een aperitief, een lekkere
spaghetti of heerlijke BBQ ?
Het kan allemaal !
Vraag gerust naar onze mogelijkheden.
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We trekken met z’n allen de stad in en
banen ons een weg door Aalst. Langzaam
aan ontdek je alles van deze carnavalsstad,
aan de hand van al jouw zintuigen en die
van je teamleden... In groepjes doorkruisen
we de stad aan de hand van diverse
raadsels in jullie persoonlijke roadbook.
Volg de instructies om alle mysteries,
vragen en opdrachten te kunnen oplossen,
en wordt de winnaar van de dag!
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Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde - Tel. : 055 20 70 30 - Fax : 055 20 90 30
scholen@outsider.be - www.theoutsidervlaamseardennen.be
Kapellekensbaan 4 - 9320 Erembodegem-Aalst - Tel. : 053 229 229
scholen@outsideraalst.be - www.outsideraalst.be

Brugsevaart 50 - 8620 Nieuwpoort - Tel.: 058 23 14 04 - Fax: 058 24 21 80
info@theoutsidercoast.be - ww.theoutsidercoast.be
86, Rue du Chirmont - 4180 Comblain Fairon - Tel. en fax : 086 214 042 - ma-vr van 9.00 tot 12.00 u.
info@theoutsiderardennes.be - www.theoutsiderardennes.be

Realisatie : www.wolfgraphics.be

Kraaibergstraat 35 - 3560 Lummen - Tel: 0477 73 50 10
scholen@outsiderlimburg.be - www.outsiderlimburg.be

