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SCHoLEN
Of het nu is voor een uitdagende sportdag,
een ludieke teambuilding, of voor een leerrijke meerdaagse…

VooRWooRD
30 JAAR ouTSIDER !
Bij The Outsider is het feest !!
In 1987 werden de eerste outdoor events opgestart.
Kleine groepjes verkenden Ardense grotten en rivieren …
Bij The Outsider blijft het feest !!
Daarna werden in 1997 de activiteiten in Nieuwpoort bij The Outsider Coast opgestart.
In 2007 begonnen in Oudenaarde de Outsider programma’s te lopen.
En nu, in 2017, is The Outsider Aalst geboren. Aan het sportcomplex Schotte, schitterend gelegen langs de Dender, is een mooi en uitnodigend activiteitenpakket uitgebouwd. Binnenkort starten de werken voor touwenpiste en klimmuren. Nog meer actie
en avontuur in het vooruitzicht!
Bij The outsider is het feest voor jou !!
En we zijn er graag om jou school te ontvangen.
• Zo zijn onze accommodaties uitgebouwd voor de ontvangst van groepen.
• Zo hebben we een uniek en uitgebreid aanbod van avontuurlijke activiteiten op diverse
locaties.
• Voor al onze activiteiten zijn de pedagogische leerdoelstellingen voor handen.
• Veiligheidsverantwoordelijken kunnen op eenvoudige aanvraag onze risicoanalyses en
ons veiligheidsbeleid verkrijgen.
• Jaarlijks worden ook alle activiteiten geëvalueerd en bijgestuurd. Zo sturen we sporten
bij en blijven we zoeken naar nieuwe, uitdagende en aangepaste activiteiten met een
duidelijke pedagogische meerwaarde.
• Zo is er dit jaar ook een heuse waterskikabelbaan geplaatst in Oudenaarde. Nog een
topper voor scholen!
Wij Outsiders feesten ook voor jou !!
Wij Outsiders hebben een fantastische job !
Wij bezorgen mensen een grote glimlach, liefst met een tikkeltje verrukking en een
streepje modder. Daarom doen we onze job zo graag.
Tot binnenkort,

HENDRIK VANDERMARLIERE
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uNIEKE
LoCATIES

Nieuw !

AALST
Naast de Dender ligt ons schitterend avonturendomein. Een grote touwenpiste en klimmuur worden in
het voorjaar van 2018 opgebouwd. Andere acitiviteiten
zijn al volop aan de gang. Overnachten kan bij onze
buren in het jeugdverblijfcentrum en uiteraard kan
men ook in de sporthal terecht om lekker te bewegen.

www.outsideraalst.be

Oostende

Westende

NIEuWPooRT

GPS :
50.926789,
4.051359

Nieuwpoort

’t Kraaienest en zijn boten Jeanne Panne
en Karel Cogge
Capaciteit :
maximaal 66 personen over de 3 locaties

Aalst

GPS :
51.138423,
2.772155

De thuisbasis van de Jeanne Panne en de Karel
Cogge is gelegen aan de sluis die het kanaal Plassendale-Nieuwpoort verbindt met het spaarbekken en de
IJzer.
’t Kraaienest, het jeugdverblijfcentrum van The
Outsider Coast, kunt u ook op deze site vinden.
Combineer de 3 locaties naargelang de nodige
capaciteit!

Oudenaarde
GPS :
50.841637,
3.584964

www.theoutsidercoast.be

ouDENAARDE
Het Moerashuis
Capaciteit : 6 slaapzalen (max. 72 personen)

De Thuisbuizen

Vlakbij het centrum van Oudenaarde vind je de Donkvijver. Een prachtige en
rustige omgeving met 30 ha wateroppervlak en vele hectaren recreatiedomein. In dit unieke kader vind je het jeugdverblijfcentrum Het Moerashuis.
Verschillende speelweides, polyvalente ruimtes, een kampeerzone, een bbqen kampvuurpaats… het is er allemaal voor jou!

www.theoutsidervlaamseardennen.be

Capaciteit : 24 buizen
Op een afgesloten terrein aan de Donk kan je
op een verrassende manier gaan kamperen :
wij bezorgen je een beschutte slaapplaats in
een ‘thuisbuis’.
Er is ook plaats om extra tentjes te zetten.
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CoMBLAIN Au PoNT
In Comblain au Pont ligt het oud stationsgebouw, la Gare.
Onze unieke grot bevindt zich op 10 minuutjes wandelen, en
dan begint het kruipen…

CoMBLAIN LA TouR
De steengroeve “The Rock” in Comblain la Tour, is het verlaten
decor van rotswanden en touwenbruggen. Op dit domein van
5 hectare groot, aanschouwt u steile rotswanden die gemaakt
lijken te zijn om de uitdaging op te zoeken. We hebben
deze locatie als het ware omgebouwd tot een avontuurlijke
“speeltuin”, waarin we activiteiten aanbieden van en voor
verschillende niveaus: gaande van teambuildingproeven tot
heel uitdagende proeven. Overal in onze steengroeve is er wel
ergens een uitdaging verstopt.”

Comblain au Pont
Comblain la Tour

GPS :
50.443245,
5.548678

Fairon

Fairon (Hamoir)

Jachtpaviljoen
Capaciteit: 5 slaapzalen (max. 60 personen)
Fairon is een gezellig dorpje met niet meer dan een kerk, een
boerderij en enkele huizen. Kortom, de rust en kalmte waarvan
u droomt. Midden in deze oase van groen, aan de rand van
een 14ha groot bos, bevindt zich het volledig gerenoveerde
“Jachtpaviljoen” van The Outsider Ardennes.
Kampeerweide te Fairon
Aan de Ourthe, gelegen vlakbij het Jachtpaviljoen. Hier beschik
je over douches, toiletten, stromend water en elektriciteit.
Kampeerweide “au Doyard”
Gelegen langs de Ourthe, helemaal afgelegen, en verborgen
in de natuur.

www.theoutsiderardennes.be
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ALGEMEEN
VERZEKERING
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 de veiligheid van onze gasten,
werknemers en medewerkers op een
optimale manier te verzekeren tijdens
hun ganse verblijf bij The Outsider. 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 riscicoanalyses en de
attesten van onze verzekeringspolis voor
handen.

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.
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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 als een keur aan
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, enz
Wij bezorgen je graag de leerdoelstellingen van al onze activiteiten. Gewoon
vragen!

THE ouTSIDER

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

In de Vlaamse Ardennen ligt ons avonturenpark The 7 Summits waar we u graag ontvangen
voor onze activiteiten. De site is verscholen in het groen en ligt aan de Donkvijver.
Op de parking worden jullie verwelkomd door onze monitoren die jullie van daaruit
meenemen voor een (half) dagje avontuur en plezier.
Vanaf dit jaar werd besloten om de programma’s van scholen op een andere manier in
te vullen.
Na heel wat evaluaties hebben we geopteerd om niet meer met 6 activiteiten per dag
te werken maar opnieuw met 4 activiteiten. Op die manier kan elke deelnemer ten volle
genieten van de sportieve belevenis. In het verleden bleek dat sommige zaken te snel
moesten afgehandeld worden en kwamen niet alle programma’s tot hun volle recht.
Ervaring leert ons ook dat veel scholen jaarlijks een vaste dag als sportdag bepalen. Door
sommige late reservaties hebben we dan op populaire dagen altijd een overvolle planning
en moeten we soms groepen weigeren. Omdat we graag onze vaste gasten de voorkeur
geven bij het vastleggen van de sportdagen, raden we aan om deze reservaties reeds 3, 4
of zelfs 5 jaar op voorhand vast te leggen. Zo kunnen de leerlingen telkens genieten van
een kwalitatieve sportdag op de datum die past voor de school.
Lunchpakketten kunnen genuttigd worden op het binnenplein in het avonturenpark. Daar
staan ook enkele tipi’s waar men zich kan omkleden of waar je beschutting vindt bij
minder mooi weer. Aan het klein fonteintje kunnen de kinderen alle modder afspoelen of
zich verfrissen bij stralend weer.Hier kan men ook een drankje kopen.
Op aanvraag kan de taverne Den Dronk ’s middags open gedaan worden, zodat daar een
drankje kan verkregen worden. Eigen drank is in de taverne uiteraard niet toegestaan.
Voor meerdaagse activiteiten zijn overnachtingen mogelijk in ons Moerashuis tot 72
personen. Het programma voor een meerdaagse kan volledig zelf ingevuld worden.
We luisteren graag naar jullie wensen en hopen ook in de toekomst jullie vaste
outdoorpartner te mogen zijn.
HET OUTSIDER TEAM
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ACTIVITEITEN
Of het nu voor een uitdagende sportdag, een ludieke teambuilding of voor een leerrijke
meerdaagse is, bij The Outsider in Oudenaarde vindt u zeker een antwoord op al uw
vragen.
Vanaf nu kan u zelf uw dag samenstellen met verschillende activiteiten.
Een volledige dag kan er zo uit zien :
• 09.00 u. - 09.30 u. : Verwelkoming op de parking
Algemene uitleg in the 7 Summits
Omkleden en klaarmaken
• 09.30 u. - 11.00 u. : 1e kwartdagactiviteit
• 11.00 u. - 12.30 u. : 2e kwartdagactiviteit
• 12.30 u. - 13.00 u. : Middagpauze
• 13.00 u. - 14.30 u. : 3e kwartdagactiviteit
• 14.30 u. - 16.00 u. : 4e kwartdagactiviteit + omkleden en op de bus stappen
De activiteiten kan je vanaf nu dus zelf invullen in kwartdagactiviteiten en/of halve dag
activiteiten.
Indien je liever voor een halve dag wil komen kan je dit nog steeds en ook dan kies je
zelf voor 2 kwartdagactiviteiten of 1 halve dag activiteit.
Halve dag met begeleiding : e 14,00 / pers.
Halve dag zonder begeleiding : e 12,00 / pers.
Volledige dag met begeleiding : e 21,00 / pers.
Volledige dag met halve dag begeleiding : e 18,00 / pers.
Volledige dag zonder begeleiding : e 16,00 / pers.
Laserbattle : e 30,00 / geweer voor een halve dag
Toeslag bij programma met waterski (met begeleiding) : e 5,00 / pers.

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.
6 - 12 jaar

KIDSMoERAS
We banen ons een weg doorheen de
jungle van takken, vijvertjes en poelen.
We doorkruisen het moeras over
paaltjes, klauteren doorheen een net,
overmeesteren een kabel … en hopelijk
komen we droog aan! Maar met de
helpende hand van onze klasgenootjes,
moet dat zeker lukken! Indien we daar
allemaal over zijn wagen we ons ook
al aan enkele blauwe pijlen in het grote
moeras.

Maximum 100 pers.
Kwartdag

ESTAFETTES
Een keur aan leuke proefjes wacht ons
bij de estafettes, zoals het bierbaklopen
en het zaklopen. We vormen 2 groepjes
en voeren een spannende strijd tegen
mekaar. Wie het best samenhangende
team heeft, wint! Samen sterk!

6 - 9 jaar

Vanaf 6 jaar

Maximum 100 pers.

Maximum 100 pers.

Kwartdag

Kwartdag
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ACTIVITEITEN
WATERSKI FuN
Wie droomde ervan om al eens achter
een boot te hangen? Hier kan dit, maar
dan wel zonder boot. We laten ons
met de 2.0 kabel heen en weer trekken
op een opblaaskussen en als dit goed
lukt proberen we dit ook eens op een
kneeboard.
Vanaf 6 jaar
Maximum 25 pers.
Kwartdag

MEGA SuP
We wagen ons, met onze zwemvest, op
het donkmeer door middel van een Mega
SUP. Dit staat voor stand up paddeling.
Maar uiteraard kan je dit ook zittend
doen. Welke team durft met 10 tegelijk
te gaan rechtstaan hierop ? En wie durft
zelfs te wisselen van SUP zonder in het
donkmeer te vallen ?
6 - 9 jaar
Maximum 50 pers.
Kwartdag

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

LAGE TARZANS
Net zoals Tarzan zich met lianen door de
jungle voortslingerde, zo slingeren wij
ons tussen de moerasbomen … maar
uiteindelijk landen we veilig met beide
voetjes op de grond! AAAALIAAAA…!!!
6 - 9 jaar
Maximum 25 pers.
Kwartdag

Vanaf 10 jaar
Maximum 150 pers.
Kwartdag

10

ACTIVITEITEN
TouWENToREN
BLuE DIAMoND

PEDALo
CHALLENGE

Onze spectaculaire touwentoren de ’Blue
Diamond’ heeft verschillende hoogte
niveaus. Het is een 15 meter hoge, stalen
constructie, met 3 verdiepingen, waar
klimmers en klauteraars van alle niveaus
hun grenzen kunnen verkennen. Via kabels
en bruggenconstructies, door tonnen,
hangend aan klimgrepen, wiebelend over
hangende balken enz., 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.

Door middel van pedalo’s gaan we in
kleine groepjes op het water. Tijdens de
tocht zullen er kleine opdrachten worden
gedaan. Wie kan elke challenge het best
oplossen?
Vanaf 10 jaar
Maximum 25 pers.
Kwartdag

KLIMINITIATIE

Vanaf 10 jaar

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 !

Maximum 75 pers.
Kwartdag

Vanaf 10 jaar
Maximum 25 pers.
Kwartdag
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ACTIVITEITEN
ARRoW TAG
Arrow Tag is een nieuwe spannende
activiteit. 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 !

KAJAKINITIATIE
Na een goede uitleg van de monitor
op het droge wagen we ons per 2 of 3
in een kajak op het donkmeer. Daar zal
van plaats naar plaats worden gevaren
om telkens een nieuwe techniek te leren
van het kajakken. Dit alles door middel
van spelletjes op het water. Wie kan op
het einde het snelste varen van boei naar
boei?

Vanaf 12 jaar
Maximum 40 pers.
Kwartdag

Vanaf 10 jaar
Maximum 75 pers.
Kwartdag

VIA FERRATA MET DEATH RIDE
EN BLoTE VoETENPAD
HoGE TARZANS
In het bos wachten ons de hoge tarzans,
een super jungleparkoers! We slingeren
ons net zoals Tarzan, aan de tyroliennes,
hoog tussen de bomen, van platform
naar platform. Aaaaaaiiiiiiii…
Vanaf 10 jaar
Maximum 25 pers.
Kwartdag

De Via Ferrata is gebouwd rondom de 9
meter hoge klimtoren. Na de briefing en
de oefengrepen, klimmen wij zijwaarts
de toren op en zoeken ons een weg
naar boven via handgrepen, ijzers, een
slingertouw.
Eénmaal de top bereikt, is er enkel nog
een sprong in het diepe mogelijk, om ons
weer naar de begane grond te brengen.
Deze death ride doet je bij de afsprong
misschien even aarzelen, maar daarna
geeft de versnelling je echt wel extra
adrenaline!
12

Na een wilde beleving is het ook tijd om
weer even tot rust te komen. Daarvoor
doen we allemaal onze schoenen en
kousen uit en gaan we een mooie
wandeling maken doorheen de natuur.

Vanaf 12 jaar
Maximum 50 pers.
Kwartdag

ACTIVITEITEN
KAJAKPoLo
Wie is het vaardigst in een kajak ? En wie
weet er wat waterpolo is ? Wij hebben
dit samengeplaatst tot een wedstrijdje
kajakpolo. In de kajaks gaan we het water
op voor een spannend gevecht. Zelfs
samen roeien blijkt een hele uitdaging!
Wie kan het meest de boei raken met de
bal ?
Vanaf 12 jaar
Maximum 75 pers.
Kwartdag

NATTE TEAMBuILDERS
Bewijs dat jullie een zeer goede groep
zijn door moeilijke opdrachten tot een
goed einde te brengen. Om het allemaal
nog moeilijker te maken hebben we deze
proeven boven het water geplaatst. Als
je dus niet goed samenwerkt is droog
blijven lang niet zo makkelijk meer.

Vanaf 12 jaar
Maximum 100 pers.
Kwartdag

DRoGE TEAMBuILDERS

AQuA DEATHRIDE
+ TouWLADDER

Samenwerken als een ploeg is de manier
om tot het einde te geraken. Indien we met
veel zijn, delen we ons op in 2 groepen
en kijken we welke groep het sterkst is
en zo verschillende hindernissen kan
overwinnen. Wie kan over een lange
kabel lopen zonder de grond te raken. Of
wie overwint onze olifantenpoten ?

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,…
Vanaf 12 jaar
Maximum 25 pers.
Kwartdag
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Vanaf 12 jaar
Maximum 100 pers.
Kwartdag

ACTIVITEITEN
TEAMToCHT
Via het mooi aangelegde pad rond de
donkvijver doorkruisen we de natuur.
Daarin vinden we allerlei leuke proeven
waarbij een goede teamgeest vereist is.
Wie kan er zo snel mogelijk in een kleine
ruimte op volgorde gaan staan of met
zoveel mogelijk op een klein eilandje gaan
staan terwijl de lava onder uw voeten
borrelt, …. Dit en nog veel meer leuke
proeven vind je tijdens deze tocht.
Vanaf 10 jaar
Maximum 100 pers.
Halve dag

VLoTTENToCHT
Langs de kant van de oever van de donk
ligt voor elke groep van 4 a 5 personen
een heleboel materiaal klaar. Touwen,
spanriemen, tonnen, balken, zwemvesten
en peddels is alles wat jullie nodig
hebben voor een leuke tocht op het water
met zelfgesjorde vlotten. Onze monitor
legt jullie uit hoe je met een mastworp,
enkele woelingen en andere technieken
een mooie sjorring kan maken om veilig
over het water te glijden. Eens op het
water testen we dan de kwaliteit van het
vlot door er enkele opdrachten op uit te
voeren: Wie geraakt er heelhuids terug
met een volledig vlot?

Maximum 75 pers.

LASERBATTLE

Het spel zal ons leren dat dit onontbeerlijk
is om zo lang mogelijk te overleven!
We verdelen onze groep in 2 ploegen en
maken ons op voor een spannende strijd
tegen elkaar!
Het aanbrengen van een likje(!) camou
flageverf op het gezicht van onze team
genoten en het maken van een keuze
uit de verschillende wapens, brengt ons
direct in de juiste stemming.

Maximum 50 pers.
Halve dag

Halve dag

Teamwork, overleg, communicatie…

Nadat we onze waterkledij hebben
aangetrokken begeven we ons naar
de kabel. Daar starten we aan onze
initiatiekabel met een kneeboard. Wie
daar tot het einde geraakt mag zich aan
onze grote kabelbaan wagen. Eens je
daar tot het einde geraakt zetten we het
kneeboard aan de kant en proberen we
het met ski’s. Wie kan er op het einde al
met 1 ski een volledig rondje afleggen?
Vanaf 10 jaar

Vanaf 12 jaar

Bij deze milieuvriendelijke versie van
paintball worden enkel pijnloze (en
‘propere’) infra-roodstralen afgevuurd!
Adrenaline en fun gegarandeerd!

WATERSKIINITIATIE

De instructeur geeft ons een ‘plan de
campagne’: we proberen elkaars basis te
overmeesteren, of een VIP te beschermen,
of bepaalde zaken te saboteren of te
infiltreren en zoveel meer,...
Na deze briefing kan dan het spel
beginnen! Stormen we direct het terrein
op om ons te verstoppen, starten we met
aanvallen, of vormen we eerst een team
om een strategie te bespreken?
Vanaf 12 jaar
Maximum 50 pers.
Halve dag
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ACTIVITEITEN
WATERSKIINITIATIE + TARZANS
+ DRoGE TEAMBuILDERS EN MoERAS
Nadat we onze waterkledij hebben aangetrokken begeven we ons naar de kabel. Daar
starten we aan onze initiatiekabel met een kneeboard. Wie tot het einde geraakt mag
zich aan onze grote kabelbaan wagen. Eens je daar tot het einde geraakt zetten we het
kneeboard aan de kant en proberen we het met ski’s. Wie kan er op het einde al met 1 ski
een volledig rondje afleggen?
Eens we terug zijn uit het water begeven we ons in de hoogte zoals enkel Tarzan en Jane
het kunnen. Wie voelt zich een aapje tussen de bomen en kan slingeren van de ene naar
de andere tak ?
Nadat we de hoogte en het water hebben getrotseerd gaan we op zoek naar de
teambuildingsgeest binnen jullie groep. Wie kan het best een opdracht tot het einde
brengen?
En last but not least gaan we nogmaals het water trotseren. Wie heeft het beste evenwicht
om onze palen, planken en andere hindernissen te bedwingen in het moeras?
Vanaf 12 jaar
e 26,00 / persoon
Hele dag
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Dit programma zorgt er voor dat we
met maximum 150 personen kunnen
waterskiën.

WAT ooK KAN
HuuR FIETS

HuuR KAJAK
De Donkvijvers bieden je de ideale
omgeving voor deze prachtige sport met
veel waterpret!
The Outsider voorziet de nodige
zwemvesten.
Daarna vertrek je voor een sportieve
kajaktocht rondom de eilandjes.
100m kunnen zwemmen
€ 10,00 per 2-persoons kajak
Eigen begeleiding

Onze stadsfiets is een fiets zonder
versnellingen, zonder helm. Perfect
geschikt voor een tocht bijvoorbeeld door
de vlakke Scheldevallei.
De mountainbike omvat een helm en een
reparatiekit, geen klikpedalen. Dit is een
fiets voor het wat steviger werk door de
Vlaamse Ardennen!

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 : e 2,50 / persoon
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Alle fietsen :

+10 jaar

Stadsfiets:
€ 12,00
Elektische fiets: € 30,00

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!
Vanaf 6 jaar
1 uur : € 60,00 in eigen begeleiding
In 2 ploegen van max. elk 8 spelers
OF in driehoekstornooi met max. 3 x
8 spelers

MoBILE TRoPHY
Deze teambuilder bestaat uit een reeks
van originele en ludieke opdrachten met
mobiele elementen.
De proeven zijn zo opgebouwd dat de
leerlingen moeten samenwerken en
overleggen, willen ze slagen! Als extra
stimulans organiseren we de proeven
als een kleine trophy, waarbij de teams
wedijveren om er als winnaar uit te
komen. Een greep uit de mogelijkheden…
• A-lopen : Evenwichtsoefening
• De puzzel: Communicatie-oefening
• Geblinddoekt lopen:
Vertrouwensoefening
• Mow how walk:
Teambuildingsoefening
• Spinnenweb: Communicatie-oefening
• De niet gesjorde brug: Constructieoefening / opbouwoefening
• ...
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Vanaf 12 jaar
€ 15,00
Maximum 200 pers.
Ook mogelijk op jullie locatie
Prijs op aanvraag

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

AANBoD EDuCATIEVE ACTIVITEITEN
DooR PAM ENAME

In Ename vertellen het museum, 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 onverwacht veel te vertellen. Een herkenbaar, menselijk

MIJN DoRP

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 museum 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…
Vanaf najaar 2018.

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 museum. 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.

ERFGoED IN
GEVAAR
(12 - 16 jaar)
Vanuit verschillende personages puzzelen we een stuk geschiedenis samen en
beleven we het verhaal van een dorpsgemeenschap op een actieve manier. We
trekken de schoenen aan van o.a. een zigeunerin, onderhandelen als boer, voelen
de verantwoordelijkheid van een steenhouwer... Dit pakket is sterk vakoverschrijdend: wiskunde, aardrijkskunde,
geschiedenis…

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’.

Provinciaal Archeologisch Museum 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

DE THuISBuIZEN

Het Moerashuis bevindt zich aan de rand
van de mooie Donkvijvers te Oudenaarde.
Het biedt plaats aan 72 personen,
verdeeld over 6 kamers. Elke kamer heeft
12 bedden (stapelbedden, 3 etages), een
wastafel met twee lavabo’s en een toilet.
Er zijn twee doucheruimtes met elk 6
douches. Eén slaapruimte is voorzien van
een individuele douche.
Verblijf in slaapzaalformule: met eigen
slaapzak, matrasovertrek en kussensloop.
De keuken biedt de mogelijkheid tot
zelfkook maar je kan ook beroep doen op
de cateringservice. Sowieso ruimen de
leerlingen na de maaltijden af en doen de
vaat.
Een gezellig en sfeervol terras met een
buitenbarbecue kleurt het geheel mooi
op.
Het station van Oudenaarde ligt op 25min.
wandelafstand van het domein.

Op een afgesloten terrein aan de Donk
kan je op een verrassende manier aan
kamperen doen: wij bezorgen je een
beschutte slaapplaats in een ‘thuisbuis’.
Er zijn 24 buizen.
Je hebt de exclusieve beschikking over
het afgesloten terrein met een mooi
overdekt paviljoen met banken en tafels.
Er zijn doucheblokken en toiletten
beschikbaar.
Er is drinkbaar water.
Wij voorzien voor jullie graag een kleine
barbecue en frigo.
Er is plaats om eventueel enkele extra
tentjes te zetten.

Wij verwelkomen jullie graag voor
een digitale wandeling op ons
domein, en sturen je graag de link
daarvoor door !
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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.
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
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ENKELE VooRBEELDEN VAN
MEERDAAGSE PRoGRAMMA'S,
MET RICHTPRIJZEN.
Uiteraard is alles aanpasbaar naar wens !

MoERASKLAS

SPoRTKLAS

10 - 12 jaar

12 jaar

Een vierdaagse in de Vlaamse Ardennen
waarbij outdoor sporten, natuurbeleving
en cultuur hand in hand gaan.
We gaan op ontdekking in de mooie ‘Stad
der Edelen’, Oudenaarde, en leren over
haar rijke en bewogen geschiedenis. Ook
in Ename wacht ons een boeiend stukje
middeleeuwse geschiedenis.
Een volgende uitstap brengt ons naar de
boeiende wereld van platteland en natuur.

We laten de jongeren het plezier ervaren
van beweging, het verleggen van eigen
grenzen, de voldoening van het behaalde
doel, het vertrouwen in de eigen kracht en
doorzetting.
Dag 1
NM Actief bewegen:
VLOTTEN SJORREN EN
VLOTTENTOCHT
Dag 2
VD
Actief bewegen:
Touwenparkoers - natte
teambuilders - via ferrata deathride - moerasparkoers

Dag 1
NM Bezoek aan de BOERDERIJ
Dag 2
VM
Actief bewegen:
Kidsmoeras - Hoge tarzans
NM Touwenparkoers - Kajaks

Dag 3
VM
Actief bewegen: LASER
BATTLE

Dag 3
VM
GROENTJES – een leuke
geschiedenisles in het Mou
NM We fietsen naar Ename
voor de Workshop HET
SMULMUSEUM

Richtprijs :
Volpension:
Zelfkook:

Dag 4
VM
Actief bewegen:
KLIMINITIATIE - SPELEOBOX
Richtprijs :
Volpension:
Zelfkook:

e 140,00
e 80,00
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e 127,00
e 86,00

TAVERNE & FEESTZAAL
DEN DRoNK TE ouDENAARDE

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 in taverne Den
Dronk, gelegen aan de oever van de
Donkvijver. Er is een superleuk terras,
een beachbar,…
Het is het base-camp ook voor
seminaries, vergaderingen, opleidingen,
recepties, events en feesten.
Op de 1ste verdieping beschikken we
namelijk over een schitterende feestzaal,
eveneens met een prachtig zicht op de
vijver.
Capaciteit tot 150 personen
rechtstaand en 80 zittend.
Wifi, beamer en projectiescherm
zijn altijd beschikbaar.

Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde
055 30 37 81 - www.dendronk.be

Op aanvraag kan de taverne Den Dronk
’s middags open gedaan worden, zodat
daar een drankje kan verkregen worden.
Eigen drank is in de taverne uiteraard
niet toegestaan.
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THE ouTSIDER

AALST
VZW MoERASHuIS
EREMBoDEGEMSTRAAT - 9300 AALST
TEL. 055 20 70 30 - SCHoLEN@ouTSIDER.BE - WWW.ouTSIDERAALST.BE
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AALST

The Outsider Aalst is de jongste welp in
het warme outsider nest.
Het avonturenpark van The Outsider Aalst
is schitterend gelegen tussen het stadspark
Osbroek en de rivier de Dender op de site
van het splinternieuwe sportcomplex
Schotte. Het herkenningspunt bij uitstek
is de grote schouw, waarop (vanaf april
2018) geklommen kan worden.
De Dender, een heel mooie rivier doe
slingert door het groen, kan je verkennen
met kano’s, kajaks, vlotten of SUP’s
(Stand Up Paddle boards). Daarnaast ligt
een grasweide vol speelse heuvels en een
bos. Dit bos is dan weer het ideale terrein
voor een spannende laserbattle en voor
diverse teambuildingsspelen.
Een enorme troef op de vernieuwde
site van Schotte is de samenwerking
met onze verschillende partners ! Je
kan gezellig buiten picknicken, maar je
kan voor je picknick of een snack ook
terecht in taverne De Looyerij! Iedereen
kan zich omkleden in onze avontuurlijke
containers, maar je kan voor een
kleedkamer of een lekkere warme douche
achteraf ook terecht in de sporthal de
Schotte. Trouwens, al eens gedacht aan
een combinatie van een in- & outdoor
programma ?
Nog op zoek naar een meerdaagse
uitstap ? Is jeugdverblijfcentrum Schotte
geen optie ?
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ACTIVITEITEN
AALST
Er zijn diverse activiteiten mogelijk in een doorschuifsysteem.
De verschillende groepen kunnen bij de verschillende activiteiten begeleid worden
door onze gespecialiseerde monitoren. De activiteiten kunnen zelf op voorhand
gekozen worden. Voor het vastleggen van jouw sportdag of avonturendag neem je
contact met The Outsider.
We werken met arrangementen van een halve dag of een volledige dag. Dit wil zeggen
dat je bij ons een halve dag kan boeken met daarbij twee activiteiten naar keuze of
een volledige dag met 4 activiteiten. Wij bieden enerzijds wateractiviteiten maar ook
activiteiten op het land aan.
Men kan voor de lunch terecht in de taverne “De Looyerij” als men er een drankje
consumeert.
Halve dag : e 14,00 - Hele dag : e 21,00
Laserbattle : e 30,00 / geweer

REuZE KANo
Deze heel stabiele kano biedt plaats aan
11 personen. wij voorzien steeds een
stuurman. Deze reuzekano is aan te
raden indien de deelnemers nog niets van
ervaring hebben.

KAJAK & KANo
oP DE DENDER

VLoTVAREN oP DE
DENDER

Een prachtige rivier in een overweldigend
natuurlijk decor. We voorzien iedereen
van een peddel en verplichte reddingsvest
in een tweepersoonskajak of kano. We
varen richting Denderleeuw en terug. Ook
langere tochten inclusief versluizen zijn
een optie!

Met de hulp van een basispakket
materiaal dien je op creatieve wijze een
vlot te sjorren. Uiteraard wordt dit dan
ook getest... op het Denderwater. Deze
activiteit kan je ook ‘s avonds doen met
fakkels (meerprijs, 5 euro per fakkel). Een
extra’tje dat voor extra sfeer en mystiek
zorgt!

100 meter kunnen zwemmen met
zwemvest

Duur : halve dag

13 tweepersoonkajaks

Vanaf 12 jaar

13 kano’s voor 2 à 3 personen

50 personen
27

Max 11 personen

ACTIVITEITEN
AALST

STAND uP
PADDELING
Stand Up Paddeling is een sport die volop
in opmars is, en terecht ook. Verken
de Dender en de mooie landschappen
langsheen de Dender vanop een
surfplank waarop je rechtopstaat.
Moeilijk? Nee, de grote SUP-boards
bieden plaats aan 8 personen en hebben
genoeg drijfvermogen en stabiliteit
zodanig dat iedereen er makkelijk op
kan blijven staan. Maar we hebben ook
een aantal 1-persoonsplanken om het
wat spannender te maken. Doe snel die
zwembroek aan, haal je zwemvest op en
je bent vertrokken voor een leuke toer
over de Dender.

KLIMMEN oP DE
SCHouW VANAF APRIL 2018
TEAMBuILDERS
Heb jij een sterk team? Hier staan een
heleboel spectaculaire uitdagingen klaar.
Je kan ze echter nooit alleen overwinnen.
Samenwerken, overleg, coördinatie, ...
kortom teamwerk. Dit is nodig om met
de nodige creativiteit de hindernissen tot
een succes te maken

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 …
Max 25 personen

Max 25 personen

Max 40 pers. / sessie
100 meter kunnen zwemmen met
zwemvest

HoGE
TouWENPISTE

ARRoW TAG

Deze nieuwe touwenpiste wordt volledig
operationeel vanaf september 2018
en zal de ideale uitdaging bieden voor
iedereen. Met 3 verdiepingen en op elk
niveau verschillende touwenbruggen
kan iedereen de angst voor de hoogte
overwinnen!
Terug naar beneden kan via een
spannende death ride, een death jump of
gewoon via de trap.

Arrow Tag is een nieuwe spannende
activiteit. 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 !
Arrow tag kan ook op locatie of indoor
gespeeld worden!

Minimumhoogte voor de groene en
blauwe bruggen 1m30

Minumumleeftijd 8 jaar

Minimumhoogte voor de blauwe,
rode, zwarte bruggen en de
sprongen 1m50

Max 40 personen

Max 75 personen
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ACTIVITEITEN
AALST

HIGHLANDGAMES
De clanleden krijgen een kilt in hun eigen
tartan, en de opvliegende highlanders
hebben altijd ruzie met andere clans.
Om hun geschillen voor eens en
altijd op een niet bloederige manier te
beslechten hebben de clanchiefs besloten
highlandgames in te richten.
De highlandgames bestaan uit proeven
waarin de hele clan het tegen de andere
clan opneemt, of waarin de kampioen van
de ene clan het tegen de kampioen van de
andere clan opneemt, ...
Vanzelfsprekend vragen de proeven
moedige deelnemers. Sommige proeven
draaien om kracht, bij andere proeven is
de behendigste clan in het voordeel en
omdat een oorlog veelal gewonnen wordt
door de beste strategen wordt dit ook
meegenomen in de proeven.
Hoe beter de score bij de proeven
hoe makkelijker het wordt om in het
laatste, allesbeslissende gevecht de
eigen clanchief op de troon te krijgen
en tegelijkkertijd te voorkomen dat de
vijandige clan zijn chief op de troon krijgt.
De eerste chief die op de troon
plaatsneemt wordt de chief van de
nieuwe, gezamenlijke clan en krijgt
de onvoorwaardelijke steun van alle
clanleden.

LASERBATTLE
We spelen in de verwilderde tuin van
het vroegere fabrieksterrein, we starten
in een uniek prieeltje en spelen op een
authentieke site met overwoekerde stenen
zuilen, ruines en verwilderde bomen.
De groep wordt verdeeld in twee teams die
verschillende missies moeten volbrengen
gaande van zoveel mogelijk vijanden
ombrengen, het andere kamp veroveren,
een box vinden en verdedigen,...
We gebruiken hiervoor Laserbattle
geweren. Deze levensechte wapens

schieten infraroodstralen en commu
niceren met mekaar via radio
golven.
Geen vervuilende verfbolletjes, geen
fysieke impact en ook geen nood aan een
beschermingsmasker.

Duur : halve dag
Vanaf 12 jaar
Max 50 personen

INDooR

Max 40 personen

In samenwerking met Sport AG en
afhankelijk van de beschikbaarheid van
de indoor sportinfrastructuur kan een
combi programma met in- en outdoor
activiteiten samengesteld worden. Indoor
Arrowtag, volley, zaalvoetbal, basket…
De sportinfrastructuur
kan ook
rechtstreeks bij sport AG geboekt worden.
Halve dag : € 14,00 / persoon
Volledige dag  : € 21,00 / persoon
Laserbattle/highlandgames  :
€ 30,00 / persoon
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JEUGDVERBLIJFCENTRUM SCHOTTE
“Een schot in de roos voor buitenschoolse activiteiten!”

Wij verwelkomen avonturiers,
Het is bewezen: buitenschoolse

ontdekkingsreizigers, sportievelingen

activiteiten verruimen de leefwereld

en natuurliefhebbers met een mix aan

van kinderen en jongeren. Onderwijs

activiteiten. Dankzij zijn unieke ligging,

Vlaanderen moedigt daarom de

in een groene omgeving en dichtbij

organisatie van extra-muros activiteiten

alles wat een stad te bieden heeft, is

aan in het kader van het algemeen

JVC Schotte geschikt voor bosklassen,

opvoedingsproject van een school.

stadsklassen, sportklassen en zo veel
meer!

OPENING JVC SCHOTTE IS VOORZIEN IN
DECEMBER 2017. MEER INFORMATIE OF EEN
BEZOEKJE? LAAT HET ONS WETEN!
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ARDENNEN

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
e 130,00/slaapzaal (12 pers./per
nacht met een min. van e 300,00/
nacht

Au BoRD DE
L'ouRTHE (Fairon)

Aantal : 6 personen – 3 kamers van 2
Living, badkamer, keuken, omheinde tuin
Voor gezinnen of begeleiding
e 157,00 / per nacht (max. 6 pers.)

Optie : aangrenzende chalet 8 pers. voor
begeleiders
2 kamers, 1 badkamer, 1 living => heel
eenvoudig
e 140,00 / per nacht (max. 8 pers.)
1

2 KAMPEER
WEIDES
3

1. Fairon
Capaciteit : 100 tot 200 pers. max
3 wc’s & 4 douches aanwezig
Naast onze chalets en avonturenbos
2. Huisje in de prairie (Fairon)
Capaciteit: 4 pers.
Met dit “back-2-basic huisje” gelegen te
midden op onze kampeerweide, willen we
een beschutte logeerplaats bieden. Daar
is een eethoek, keukentje en slaaphoek.
Sanitair ligt op 100m.
3. Hamoir
Capaciteit: 100 tot 200 pers. max
Mobiele wc wordt voorzien
Optie: huur mobiele douche-unit
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(Fairon)

2

e 5,50 / pers. / nacht

ACTIVITEITEN IN
FAIRoN

[naast onze kampeerweide en chalets]

PAMPERPAAL &
MEGA DEATH-RIDE
De meest duizelingwekkende activiteiten
in ons avonturenbos ! Beklim de 10 m
hoge “pamperpaal” en tracht de trapeze
te grijpen.
Met een 150 m lange death-ride vlieg je
door ons bos tot in de weide 60 m lager.
Vanaf 14 jaar & min. 50 kg wegen
2 ½ uur (halve dag) : e 37,00 / pp

BuSH EXPEDITIE

CHALLENGERPISTE

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.

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.

Vanaf 6 jaar

Vanaf 10 jaar

2 ½ uur (halve dag) : e 18,00 / pp

2 ½ uur (halve dag) : e 22,00 / 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
schade- en pijnloos) een topper. Ons bos
met rotsen en verstopplaatsen vormt dé
perfecte setting!

PAMPERPAAL &
VIA FERRATA
Vanaf 14 jaar
2 ½ uur (halve dag) : e 24,00 / pp

Vanaf 8 jaar
2 ½ uur (halve dag) : e 28,00 / pp

Al onze activiteiten inclusief
professionele begeleiding, tenzij
anders vermeld
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ACTIVITEITEN IN
CoMBLAIN-LA-TouR
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 com
mandobrug, de freejump, de zigzag, …

Vanaf 14 jaar
2½ uur (halve dag) : e 22,00 / pp
4 uur (hele dag) : e 25,00 / pp

Vanaf 14 jaar

INITIATIE RoTS
KLIMMEN
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.

2½ uur (halve dag) : e 22,00 / pp

Vanaf 14 jaar

4 uur (hele dag) : e 25,00 / pp

2½ uur (halve dag) : e 28,00 / pp
4 uur (hele dag) : e 25,00 / 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 …

Al onze activiteiten inclusief
professionele begeleiding, tenzij
anders vermeld

Vanaf 10 jaar
3 uur (halve dag) : e 28,00 / pp
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ACTIVITEITEN
oP HET WATER

[Afvaart van de Ourthe]

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

KAJAK
Afvaart van de Ourthe

Al onze activiteiten inclusief
professionele begeleiding, tenzij
anders vermeld

Mogelijke trajecten mét monitor:
1. Hamoir  Comblain-au-Pont
(+/- 8 km) : 1u30 = E 24,00
2. Bomal  Hamoir (+/- 10 km) :
2u = E 24,00
3. Barvaux  Hamoir (+/- 15 km) :
3u = E 25,00
4. Bomal  Comblain-au-Pont
(+/- 20km) : 4u30 = E 29,00
Altijd met professionele begeleider
(inbegrepen)
Kajak huur (zonder onze begeleiding) is
eveneens mogelijk
1. & 2. = E 12,50
3. = E 16,00
4. = E 20,00
Vanaf 8 jaar én kunnen zwemmen!
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Vanaf 10 jaar én kunnen zwemmen!
4 uur (hele dag) : e 25,00 / pp

ACTIVITEITEN oP
LoCATIE NAAR KEuZE
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 :
e 28,00 / pp
4 uur (hele dag) mét monitor:
e 35,00 / pp
Prijzen inclusief: huur mountainbike & professionele begeleider
Huur (zonder begeleiding) is
eveneens mogelijk
Halve dag : e 16,00 / pp
Hele dag : e 22,00 / pp

AVoNTuRENTOCHT
Avontuurlijke wandeltocht doorweven
van avontuurlijke opdrachten en hindernissen te midden van een prachtige
natuur.
Vanaf 6 jaar
2½ uur (halve dag) : e 18,00 / 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.

Wildcraft betekent levenstechnieken in en
met de natuur: welke planten zijn eetbaar,
hoe drinkbaar water vinden, shelters
bouwen, etc.
Mogelijk op meerdere locaties.
Vanaf 6 jaar
2½ uur (halve dag) mét monitor :
e 12,00 / pp
4 uur (hele dag) mét monitor:
e 18,00 / pp
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DE
KuST
NIEuWPooRT
Wil je fun ? Sport ? Teambuilding ?
Uitdaging ? Gezellig terras ?
Kom zeker eens op verkenning. Dit is
onze uitvalsbasis voor tal van activiteiten!
Zowel voor een halve dag, dag,
meerdaagse, afsluitende bbq, leuk speelterrein,… kan je hier terecht!
We zijn gelegen aan de sluis die het
kanaal Plassendale-Nieuwpoort verbindt
met het spaarbekken en de IJzer. Zowel
de Jeanne Panne, de Karel Cogge als
’t  Kraaienest zijn hier gelegen.
*Sinds 2008 werd ‘t Kraaienest reeds
elk jaar de Groene Sleutel toegekend.
Ook het toegankelijkheidslabel A heeft
’t Kraaienest op zak.
U kunt de aparte locaties zelf naar
hartelust combineren om zo tot een

JEANNE PANNE

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

WESTENDE
gepaste capaciteit te komen, maar toch
kunt u de groepen wat gescheiden
houden op de boten of in het gebouw.
Ideaal om verschillende klassen afzonderlijk te slapen te leggen.
De gehele site biedt overnachtingsmogelijkheden voor zo’n 76 personen. Nieuw
voor meerdaagse verblijven:
Sinds dit jaar ook 1x gratis toegang tot
ons nieuw speeldorp: GIPSY VILLAGE
(tot 12j)
Meer info, zie een beetje verder.

De surfclub De Kwinte ligt op het strand
van Westende en is één van de hotspots
aan de kust. Vanuit dit watersportcentrum vertrekken dan ook alle stranden watersporten te Westende!
Er zijn douches en omkleedruimtes zodat
u zich kunt omkleden ter plaatse. Na een
initiatie kunt u uw krachten opdoen op
het terras met een drankje of een lekker
etentje. Het mooiste uitzicht van de hele
kust !

ooSTENDE
In Oostende werken we vanop Oosteroever, aan de voet van de Lange Nelle.
Deze locatie is veel minder toeristisch
dan het centrum en toch vlot bereikbaar,
want er is een gratis overzetboot die de
mensen van het centrum naar oosteroever brengt.

'T KRAAIENEST

Nieuwpoort

• 2 slaapkamers van 8 pers., 1 slaapkamer van 4 pers.
• Douches en toiletten
• Keuken en eetruimte, zelfkook of
volpension of alles ertussenin.
• Cafetaria indien de maaltijden van ons
afgenomen worden.
• Rustige locatie en panoramisch zicht
op polderlandschap en waterwegen
• Erkenning Groene Sleutel
• Toegankelijkheidslabel A
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KAREL CoGGE

Nieuwpoort

• Kajuiten van 2 & 3 personen, 1 kajuit
van 6 personen (max capaciteit 28
personen)
• Eetruimte en keuken, zelfkook of
volpension of alles ertussenin.
• Groot dek om op te eten bij mooi weer
• Gebruik van douches en toiletten in ’t
Kraaienest.

ACTIVITEITEN IN
NIEuWPooRT
CoMBINATIES
Allerlei combinaties op een dag zijn
mogelijk, prijzen te verkrijgen op
aanvraag.
Meer info kunt u vinden op

www.theoutsidercoast.be

Lunchpakket kan genuttigd worden in
onze cafetaria, indien ter plaatse een
drankje wordt gekocht. Activiteiten
starten meestal om 9u30 en eindigen
om 16u.
Prijzen bepaald voor schoolgroepen
van minimaal 20 deelnemers.

KAJAK, KANo oF
REUZEKANo
Peddelen in de polders? Op zoek naar
watereenden en aalscholvers? De intensiteit varieert tussen deze 3 activiteiten.
Bij kajak kunnen we een tocht maken. Bij
kano en reuzekano blijven we dichterbij
met initiatie en kleine opdrachtjes.
vanaf 10 jaar
e 15,00 / persoon

VLoTTENToCHT

ISLAND TRoPHY

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.

Hiermee krijg je een mooie mix van
actieve buitensport zowel op land, water
en kleine hoogte. De bedoeling is dat de
teams elkaar bestrijden op de verschillende niveaus en zo punten sprokkelen.
Net door de afwisseling is deze activiteit
uitdagend voor allerlei groepen.

vanaf 10 jaar

vanaf 10 jaar

e 13,00 / persoon

e 13,00 / persoon
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ACTIVITEITEN IN
NIEuWPooRT
LASER BATTLE
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.

TEAMBuILDING

vanaf 10 jaar
e 25,00 / persoon

Als je een activiteit zoekt waarbij de
nadruk op samenwerking wordt gelegd
tijdens ludieke en ontspannende
proeven, dan is dit zeker iets voor jou!
Eerst sjorren de verschillende teams een
grote katapult. Daarna krijgen zij enkele
proeven voorgeschoteld. Het succesvol
beëindigen van de proeven betekent dat
u een aantal pogingen verzamelt om
uiteindelijk met de katapult een bal af te
schieten richting doel.
vanaf 14 jaar
e 15,00 / persoon

GIPSY VILLAGE
Als onderdeel van ons Adventure Island
waar je zowel individueel als in groep
terecht kan, hebben we vanaf 2017 een
heus speeldorp: Gipsy Village. Verschillende woonwagens werden omgebouwd
tot een ballenbad, speleobox, theaterwagen en volksportenkar. Daarnaast
hebben we ook trampoline, springkasteel, een unieke glijbaan en circustent.
Kortom het speelparadijs voor 3 tot 12
jarigen!
e 5,00 / persoon (ijsje inbegrepen)
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ACTIVITEITEN IN
NIEuWPooRT

MARINIERSPISTE

JEANNE PANNE LEGENDE
Avondprogramma ! Een lichte griezelsetting, enkele teams, een mysterieus
oud dagboek, codes ontrafelen en
daarmee op pad gaan zijn de basisingrediënten van deze activiteit. Elke oplossing
van een opdracht brengt jullie verder tot
een code en een volgende opdracht.
Deze activiteit is uitermate geschikt voor
jongvolwassenen die een rustige doch

leuke teamactiviteit zoeken. Door onze
ligging tussen 2 waterwegen, zal er ook
een bootje aan te pas komen.
vanaf 16 jaar
e 15,00 / persoon

Aan boord van grote sloepen varen we
door een rustige kreek...
Zo rustig blijft het echter niet! Verschillende uitdagingen boven het 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
e 15,00 / persoon

EXTRA : BLoB
Wil je een spectaculaire afsluiter? Wil je
wel eens leren vlieger?
Met onze blob, het grote luchtkussen
kan je je collega’s, vrienden de lucht in
lanceren.
e 100,00 euro / uur als extra activiteit
e 150,00 euro / uur als je dit alleen
boekt.
Ongeveer 15 personen per uur
Vanaf 12 jaar en +30 kilo
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ACTIVITEITEN AAN ZEE
WESTENDE
oF ooSTENDE
Keuze uit tal van halve dag
activiteiten !
2 ½ u. per activiteit
Minimaal 20 deelnemers

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 goed op te
volgen, kan men de juiste koers blijven
varen ! Een spectaculaire activiteit
mogelijk als teambuilding, als outdooractiviteit of als avontuurlijke sportdag.

Vanaf 10 jaar
e 13,00 / persoon

Vanaf 16 jaar
e 19,50 / persoon (halve dag)

KICKBIKE

DuINoRIËNTATIE

Met deze kickbikes kan men vlot tochten
ondernemen op de dijk of in de polders.
Een nieuwe en vooral leuke outdoor
activiteit, toegankelijk voor iedereen.

Zelf de weg zoeken in de uitgestrekte
duinlandschappen van onze Belgische
kust: een niet zo eenvoudige maar wel
uitdagende en boeiende opdracht. We
leren het jullie graag!

Vanaf 10 jaar
e 15,00 / persoon

Vanaf 10 jaar
e 13,00 / persoon
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GoLFSuRFEN
Met een plank in de hand, kom je... ver
op de golven. Onder begeleiding van
een monitor probeer je de knepen van
het golfsurfen onder de knie te krijgen.
In samenwerking met Surfclub
Westende Nieuwpoort.
Vanaf 13 jaar
e 19,50 / persoon

AVoNTuuRLIJKE
DAG AAN ZEE
Zowel mogelijk in Westende als Oostende.
De leerlingen krijgen twee natte (zee)
activiteiten voorgeschoteld en twee
droge (strand) activiteiten. De sportdag
stelt u zelf samen, uiteraard afhankelijk
van de beschikbaarheid en locatie. Keuze
uit rafting, golfsurf, sup (standup paddle
board), brandingkajak voor het natte
gedeelte. Voor het droge gedeelte bestaat
de keuze uit strandsporten, kickbike,
duinoriëntatie en initiatie longboarden.
Een dag vol nieuwigheden waar iedereen
van kan proeven.
Vanaf 16 jaar
e 24,00 / persoon
Min. 40 personen

KITING
Of ook wel vliegeren op strand. Maar
dan wel met coole hedendaagse kites.
Vlot bestuurbaar kan men er de mooiste
figuren mee vormen. Kiting is leuk en
minder moeilijk dan je zou denken.
Vanaf 14 jaar
e 15,00 / 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 algauw een spectaculair effect.
Wie eens in een zeilwagen gereden heeft,
wil telkens weer.
Vanaf 14 jaar
e 380,00 / 5 wagens
Max. 15 personen

PIRATENPoTPouRRI
Was piraat worden één van uw kinderdromen? Nog niet te laat! Neem met je
groep deel aan het piratenspel en stap in
het avontuurlijke leven van echte piraten.
6 tot 10 jaar
e 13,00 / persoon (halve dag)
e 21,00 / persoon (hele dag)
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ENKELE VooRBEELDEN VAN
MEERDAAGSE PRoGRAMMA'S,
MET RICHTPRIJZEN.
ACTIEVE 3-DAAGSE
TE NIEuWPooRT

KuST 3-DAAGSE
Dag 1
NM Initiatie Kiting op strand

Dag 1
NM Kajak op binnenwater

Dag 2
VD Avontuurlijke dag aan zee

Dag 2
VM Vlottenbouw
NM Marinierspiste

Dag 3
VM Zeekajak

Dag 3
VM Island Trophy
Richtprijs :
Zelfkook :
e 73,00 / persoon.

Richtprijs :

Vol pension :
e 122,00 / persoon. (maaltijden
van avondmaal dag 1 tot en met
lunchpakket dag 3)

Zelfkook :
e 68,00 / persoon.
Vol pension :
e 118,00 / persoon. (maaltijden
van avondmaal dag 1 tot en met
lunchpakket dag 3)

Min 15 deelnemers overnachting in
’t Kraaienest of op een boot

Min 20 deelnemers overnachting in
’t Kraaienest of op een boot

Vanaf 16 jaar

Vanaf 12 jaar
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1914: DE WERELD IS IN OORLOG.

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

WESTFRONT
NIEUWPOORT

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.
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Open: dagelijks, behalve op maandag: 10 - 17u.

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.westfrontnieuwpoort.be - westfront@nieuwpoort.be

PEDAGoGISCHE
STuDIEDAG VooR
LEERKRACHTEN
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 hindernissenparkoers, 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 : e 60,00

e 23,00 / pers.
Teambuilders Oudenaarde

Min. 15 pers.
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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 : e 22,00 / pers.
Hele dag : e 24,00 / pers.
Min. 20 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.

Compaskeeper

TE NIEuWPooRT
Teambuilding

Compaskeeper

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.

Een ludiek spel in het Fort Napoleon te
Oostende, mogelijk voor maximaal 30
personen.
De groep wordt opgedeeld in een 5-tal
equipes. Elke equipe heeft een speelbord
waarbij je een element kan onthullen. De
opdracht komt tevoorschijn: een onheilsvakje, een bonus, een opdracht krijgt,
een compaskeeper…
Doel is om zo snel mogelijk alle compaskeepers op te lossen en zo de kluis/code
te kunnen kraken.
Dit programma is dus een ludieke mix
van groepsopdrachten, competitie, maar
ook het verkennen van het Fort Napoleon
zelf.

Halve dag : e 24,00 / pers.
1 drankje inbegrepen
Min. 10 pers.

Halve dag : e 29,50 / pers.
Min. 20 pers.

Teambuilding Nieuwpoort
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Nieuw:
ESCAPE GAME
In Nieuwpoort staat sinds kort Houdini’s
woonwagen geparkeerd.
Hier sluiten we jullie groep graag op.
Aan jullie 1u de tijd om te ontsnappen.
Rondkijken, raadsels oplossen, codes
kraken,... De spanning stijgt naarmate de
tijd wegtikt.
5 tot 8 personen per uur
e 23,00 / pers. (min. 5 pers.)

Donkstraat 50
9700 Oudenaarde
Tel. : 055 20 70 30
Fax : 055 20 90 30
scholen@outsider.be
www.theoutsidervlaamseardennen.be

Erembodegemstraat
9320 Aalst
Tel. 055 20 70 30
info@outsider.be
www.outsider.be

Brugsevaart 50
8620 Nieuwpoort
Tel.: 058 23 14 04
Fax: 058 24 21 80
info@theoutsidercoast.be
www.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@outsiderecoles.be
www.outsiderecoles.be

