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Brochurewijzer :

€ = Tussen € 20,00 en € 40,00 / pers.
€€ = Tussen € 40,00 en € 65,00 / pers.
€€€ = Vanaf € 65,00 / pers.

Bovenvermelde prijzen zijn richtprijzen.
Prijzen excl. BTW en exclusief eventuele huur 
van externe terreinen of locaties.
Prijzen zijn exclusief catering & dranken, tenzij 
anders vermeld. 

Kajakken met Jens van de boekhouding of een blotevoe-
tentocht met Sarah van de receptie? Dankzij The Outsider 
kan het allemaal. Het evenementenbureau staat garant 
voor tot in de puntjes voorbereidde teambuildingsacti-
viteiten in een van ’s lands mooiste toeristische regio’s: 
De Vlaamse Ardennen. De prachtige omgeving van 
Domein De Donk zit er middenin. Uw personeel praat 
er gegarandeerd nog jaren over na. “We zorgen ervoor 
de doelstellingen van onze gasten te koppelen aan de 
ideale mix van ‘meet, eat en action’. Onze seminarie-
ruimtes zijn voorzien van alle faciliteiten,” legt Hendrik 
Vandermarliere uit. Samen met Joran Vuye en Patricia 
Laevens organiseert de zaakvoerder met plezier arran-
gementen op maat. “In onze gezellige Taverne en 
feestzaal Den Dronk heerst altijd een ontspannen sfeer. 
Bovendien laten we u graag kennismaken met één of 
meerdere van onze sportieve of ludieke ontspannings-
mogelijkheden, die we met plezier integreren in een 
aangepast programma. ” Wilt u Oudenaarde op een 
originele en speelse manier ontdekken, onze Aqua 
Death-Ride of touwenpiste Blue Diamond trotseren? 
Met het gamma van The Outsider kan u -letterlijk- alle 
kanten op. Het domein is erg gemakkelijk te bereiken, 
biedt gratis parkeermogelijkheden, beschikt over een 
evenementenweide waar in comfortabele tenten 500 à 
600 mensen kunnen worden ontvangen, en pakt zelfs 
uit met avontuurlijke overnachtingsformules. 

Patricia en Joran helpen  je graag verder bij het reali-
seren van jullie droomevent.

Voorwoord

Eventuele extra’s 

• Fotograaf 

• Uitnodiging op maat in de stijl van het feest

• T-shirts per team

• Judo met Gella Vandecaveye 

• Fietsen met Johan Museeuw 

Optioneel kan u ook genieten van een deugddoende 
lunch of verzorgd diner (op aanvraag). 
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The Outsider Vlaamse Ardennen

Donkvijver Oudenaarde, een oase van groen en rust met 
heerlijk verborgen avontuurlijke trekjes. 
Op dit unieke recreatiedomein (33ha) verwelkomen we u 
graag in onze taverne, feestzaal Den Dronk of in onze originele 
beachbar waar u zich meteen thuis voelt. Dus bent u met 10 
of 250 personen, wij hebben voor elk wat wils! 

Meeting, etentje, feestje, al dan niet met overnachting, het 
kan allemaal in onze eigen speeltuin !
Onze feestzaal biedt ruimte aan 140 personen voor een 
meeting in theaterstijl of 90 personen voor een seated dinner 
aan ronde tafels. Onze taverne biedt bijkomend plaats aan 
50 personen voor een zittende lunch of diner. Proef ook 
onze beachbar waar u met 40 genodigden volop geniet van 
een exclusieve avond. Op het terras kan je genieten van een 
idyllisch zicht over de Donkvijver en is er plaats voor 200 
personen. 

Wilt u ter plekke overnachten ? Ook dat is hier mogelijk! We 
bieden overnachting aan 96 personen, 72 personen kunnen 
overnachten in de slaapzalen van het Moerashuis en 24 in 
onze unieke thuisbuizen. 

YOU IMAGINE IT, 
WE MAKE IT HAPPEN !

In de Vlaamse Ardennen 
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Waar U maar wilt 

The Outsider Coast

Sinds 1996 beschikt The Outsider Coast over een heel uitge-
breid gamma outdoor groepsactiviteiten aan de Belgische 
Kust en in de Westhoek.

Aan de kust maar ook in en rond Brugge kunnen we u een heel 
aantal bedrijfsuitjes, teambuilding en incentives aanbieden, 
gaande van een activiteit ”just for the fun” tot teambuilding 
of een seminarie. Voor deze activiteiten vertrekken wij van 
een aantal locaties die stuk voor stuk uniek te noemen zijn. 
De bevoorrechte locaties zijn Westende beachclub, Fort 
Napoleon te Oostende, Casino Knokke.

The Outsider Ardennen 

The Outsider Ardennen ontstond 30 jaar geleden. We waren 
1 van de eerste spelers op het gebied van teambuildings. Het 
hart van deze locaties bevindt zich in Fairon. 

Temidden van deze oase van groen, aan de rand van een 
14 ha-groot bos, bevindt zich het ‘’Jachtpaviljoen’’ van The 
Outsider Ardennen. De chalet biedt plaats aan 60 personen. 

Natuurlijk hebben we ook hier enkele vaste partners voor het 
organiseren van uw evenementen. Denk maar aan Chateau 
du Harzé of een relaxerend evenement in SPA. 
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Waar U maar wilt 

Liever overnachten of meeting houden op een andere 
locatie? Wij organiseren het graag voor u, zodat u 
ontsnapt aan de administratieve rompslomp. Zo ligt 
het Leopold Hotel met 4 sterren en een capaciteit 
van 58 kamers op wandelafstand van de Donkvijver. 
Onze activiteiten kunnen ook op locatie doorgaan, 
van casual tot uitzonderlijke bestemmingen. Wij 
zoeken voor u de geschikte locatie met de passende 
invulling.
Zie hieronder enkele van onze favoriete plekjes waar 
we jullie graag ontvangen.

Boeckenberg Business 

Wilt U een evenement in Antwerpen? Geen probleem, wij 
werken nauw samen met Boeckenberg Business sport-
complex. Het complex ligt vlakbij de op- en afrit van E34 – 
313. Er zijn meerdere vergaderzalen, meerdere sportterreinen 
en een zeer gezellige foyer. 
Alle zalen beschikken over uitstekende businessfaciliteiten: 
geluidsinstallatie, WIFI, projector, scherm. 
Boeckenberg is de ideale locatie voor het combineren van het 
zakelijke aspect met het sportieve. Last but not least: er is 
een ruime gratis parking voorzien.
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De Boskabanne 

Gelegen in het idyllische Prullenbos te Laarne is een unieke 
locatie voor al uw bedrijfsevenementen. De Boskabanne 
heeft verschillende troeven: de groene omgeving rondom de 
Prullenbosvijver en de niet-alledaagse originele architectuur 
werken inspirerend. In het Prullenbol ontsnapt u aan de 
dagelijkse drukte en kan uw activiteit ongestoord doorgaan. 
De Boskabanne is gelegen op tien kilometer van Gent en 
beschikt over een ruime polyvalente zaal & overnachtingsca-
paciteit voor 36 personen.

CADX 

De polyvalente evenementenzaal van CadX is logistiek 
uitgerust en perfect geschikt voor evenementen zoals 
productlanceringen, beurzen, familiedagen of businesse-
vents.
Neem daar de gunstige ligging aan de Antwerpse stadsrand 
en de combinatiemogelijkheden met lasershoot en beachani-
matie bij, en je komt tot de kracht van CadX.

Waar U maar wilt 
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Andere locaties 

Wij hebben natuurlijk nog veel meer locaties 
waarmee we vaak samen werken. Denk maar 
aan: Kasteel Ooidonk, Kasteel van Brasschaat, 
De Schorre, Domein Huizingen, Topsporthal Gent, 
Puyenbroeck, …

Ghelamco Arena 

Scoren met uw evenement? Dat doet u in de Ghelamco Arena 
in Gent. De Ghelamco Arena biedt tal van mogelijkheden 
voor het organiseren van tal van evenementen. Of het nu een 
teambuilding is met 20 personen of 400 personen, alles is 
mogelijk. 

Bovendien is de Ghelamco Arena voorzien van een grote 
parking en een uitstekende bereikbaarheid. Dit alles in een 
uniek decor. Wat wilt een mens nog meer?

Event Brewery 

Brussels Event Brewery nv (BEB)zag het daglicht in de zomer 
2000. Een oude bottelarij van de vroegere Brouwerij Bellevue 
werd in korte tijd omgebouwd tot een ware tempel voor 
Corporate Events. Brussels Event Brewery opende zijn deuren 
in mei 2001. Het adagio van het bedrijf : ”de perfecte locatie 
voor uw creatie” is precies wat de Brussels Event Brewery 
werd : een plaats waar organisatoren van allerleisoortige 
evenementen hun eigen creativiteit kunnen botvieren. Ze 
lieten dan ook op zich niet wachten !

Waar U maar wilt 
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Congres

Heeft U uitgebreide hulp nodig bij het organiseren van een 
congres? Geen probleem! The Outsider kan U hierbij van 
dienst zijn. 

We kunnen U helpen bij het zoeken  naar een geschikte 
locatie voor een geslaagd congres. Maar natuurlijk zijn er veel 
meer zaken die wij kunnen regelen. Het zoeken naar hotels, 
cultureel programma, catering, tolkcabines. 

Ons team neemt de praktische organisatie van A tot Z op 
zich, met aandacht voor de kleinste details.. 
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Meeting & seminar

Uw vergaderingen zullen nooit meer dezelfde zijn door het 
authentieke karakter van The Outsider. Een geschikte locatie 
voor een seminarie / meeting, al dan niet in combinatie met 
een toeristisch of sportief programma.

Op onze eigen locaties hebben we alles ter beschikking om 
van uw seminarie een succes te maken. We beschikken over 
een uitstekende infrastructuur met de nodige voorzieningen 
(WIFI, projector, scherm, geluidsinstallatie). 

Wij organiseren natuurlijk ook graag uw meeting of seminarie 
op verrassende locaties, zowel in België als in het buitenland. 
Hiervoor werken we samen met een aantal vaste partners 
zoals het Centrum Ronde Van Vlaanderen, de Golf & County 
club te Oudenaarde, ….

Als lid van MeetinGent hebben we ook zeer goede relaties 
met meeting locaties in het Gentse. 

12



Team Fun

Aperitiefshooting
Deze ludieke activiteit is een combinatie van diverse schiet-
proeven : boogschieten - karabijnschieten - blaaspijpschieten 
- katapultschieten - elastiekschieten.

Bij iedere opdracht krijg je eerst een bondige uitleg over de 
veiligheid en de techniek. 
Daarna kunnen alle deelnemers alles even uitproberen. Als 
iedereen de kneepjes van het vak kent gaan we op zoek naar 
de echte ‘scherpschutter’ van de groep!

Terwijl de collega’s aan het schieten zijn, kunnen de andere 
deelnemers rustig aan een tafeltje genieten van een lekker 
aperitiefje. Zo voorziet iedereen zich van de nodige gezellige 
commentaar tot het hun beurt is.

Een voor een worden alle standen afgehandeld en wordt de 
uiteindelijke winnaar bekend gemaakt.

Wil je de genodigden een extra’tje aanbieden? Verras hen met 
het laserkleiduifschieten, onze topper! Laserkleiduifschieten 
lijkt op het traditionele kleiduifschieten. Met vijf speciale 
jachtgeweren schieten de deelnemers met infrarood licht 
(laser) op een reflecterende kleiduif, welke tot 50 meter door 
de lucht vliegen!

En het elektronische scorebord toont meteen ook het 
resultaat van je schietoefeningen.

Timing

Ca 1,5 u 

Locatie

De Donkvijver te 
Oudenaarde of 
andere locaties op 
aanvraag

Richtprijs

Oudenaarde : €

Andere locaties : €€ 
Bij externe locaties 
wordt bekeken welke 
schietopdrachten er 
veilig georganiseerd 
kunnen worden.
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Team Fun

Domino Day
Een tof en spannend teamevenement met één gemeen-
schappelijk doel : het bouwen van een spectaculair domino 
parcours. Bouwen met domino stenen vereist creativiteit, 
goede communicatie, concentratie en een vlotte samen-
werking van alle deelnemers. Eén steen misplaatsen kan het 
einde van het hele project betekenen. 

De deelnemers worden verdeeld in verschillende teams. 
Elk team ontwerpt een eigen project en om het spannend 
te houden worden er enkele afspraken gemaakt waar het 
ontwerp aan moet voldoen. Elk team moet minstent één 
speciaal element hebben. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere 
niveaus gebruikt worden of de domino stenen over een brug 
laten lopen, er zijn tal van mogelijkheden.

Hoe ingewikkelder het ontwerp, hoe meer tijd het team nodig 
zal hebben om hun project te testen. Als alle teams klaar zijn 
met hun project worden deze allemaal verbonden aan elkaar.
Het doel is pas bereikt als alle domino stenen omver liggen 
door maar één enkel duwtje.

De activiteit kan gecombineerd worden met een lunch en/of 
avondmaal voor of na.

Timing

Vanaf minimum 1 uur 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€
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Timing

Ca 2u 
incl drankenpauze  

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€

Team Fun

Workshop schermen
Een originele teamactiviteit waar uw medewerkers doorgaans 
nog niet mee vertrouwd zijn. 

De workshop schermen kan zowel outdoor als indoor georga-
niseerd worden, overal in België of ook in het buitenland. 

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers eerst een 
korte uitleg over de schermsport, de kledij en de materialen. 
Daarna krijgt iedereen een persoonlijke uitrusting: een vest, 
een masker, een handschoen en een sabel. 

Op een ludieke manier worden de elementaire schermtech-
nieken aangeleerd. Van zodra de deelnemers het voetenwerk 
en enkele aanval- en verdedigingstechnieken beheersen, kan 
er overgegaan worden naar “het duel”. Op het einde van de 
workshop sluiten we af met een heus ballonnengevecht 
tussen de teams. 

Concentratie, teamspirit en stressbestendigheid maar ook 
veel fun zijn hier de kernwoorden.
En garde !
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Team Fun

DROPPING 
Waar zijn we in godsnaam ??
De groep wordt opgesplitst in subteams. Samen met de 
teamgenoten stap je in een bus en zodra die halthoudt op 
een onbekende bestemming, ben je op stafkaart en op elkaar 
aangewezen…
Elk team ontvangt een gepersonaliseerd roadboek, met een 
eigen apart traject. De andere teams blindelings volgen is 
dus geen goed idee. 

Binnen de opgegeven tijd moet je met het team verschillende 
bakens terugvinden, waar je de antwoorden op de vragen uit 
je roadboek kan vinden. En neen… je kan deze antwoorden 
niet googlen want ze zijn enkel ter plekke te vinden. Als bijko-
mende opdracht dient je team onderweg bepaalde foto’s 
terug te vinden langs het parcours. Op de reservestafkaart 
kan je aanduiden waar de foto genomen is. De foto’s staan ad 
random in het roadbook vermeld. En er is een addertje onder 
het gras: een van de foto’s is nl niet op het parcours genomen 
en is dus een vreemde eend in de bijt… Aandachtig rondkijken 
en taken verdelen zal absoluut noodzakelijk zijn! Bovendien 
mag je met je team gedurende de dropping ook een moord-
verhaal oplossen. Benieuwd of jullie de moordenaar kunnen 
ontmaskeren J. 

Timing

Ca 2 u 30 à 3 u.  

Locatie

Oude  naarde of 
eender welke andere 
locatie   

Richtprijs

€

Hopelijk vinden jullie op tijd de eindbestemming 
zodat je de winnaarsceremonie kan mee maken ! 
Een ideale teamactiviteit die toegankelijk is voor 
iedereen en waarbij samenwerking en teamspirit 
letterlijk op de proef gesteld worden! De droppings 
kunnen zowel overdag als ’s avonds georgani-
seerd worden. Bovendien is quasi elke omgeving 
hiervoor geschikt: de Vlaamse Ardennen, Gent, 
Genval, Louvain-La-Neuve, …
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Team Fun

Golf Clinic
Golfwedstrijd, initiatie golf, teambuilding, of gewoon gezellig 
genieten...

Verwen uw genodigden met een exclusief en uniek golfevent 
op Golfclub Oudenaarde. Met 2x18 holes kunnen wij u er heel 
wat mogelijkheden bieden om uw golfwedstrijd te organi-
seren. Een gunstart op course Anker of course Kasteel is 
bijvoorbeeld een unieke manier om uw mensen bij elkaar te 
hebben op de momenten dat u het wenst.

Op zoek naar een origineel en klassevol event voor uw 
management-team, personeelsuitstap, sportploeg, vrienden-
kring of familie? Een introductie tot de golfsport met een golfi-
nitiatie op Golf Oudenaarde onder begeleiding van gepassio-
neerde golfprofessionals.

De golfinitiatie duurt idealiter ca 2u. We voorzien 1 golfpro 
per 10 à 12 personen. Het maximum aantal personen op een 
namiddag is ca 40 personen. Wenst u een grotere groep te 
animeren, dan kan dit perfect door aan te vullen met bv ons 
laserkleiduifschieten, een workshop schermen,…. Of u kan 
de golfinitiatie combineren met een halve dag fietsevent of 
teamactiviteiten in aan de Donkvijver. 

Aangepaste kledij gewenst. 

Combineerbaar met een voorafgaand seminarie en/of een 
gezellige receptie, walking dinner of uitgebreide maaltijd.

Timing

Ca 2 u 

Locatie

Oudenaarde

Op aanvraag ook in 
Oostende, Westende, 
Knokke,…   

Richtprijs

€
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Team Fun

Percussie workshop
Tijdens deze interactieve workshop met behulp van instru-
menten van over de hele wereld (djembé, doun douns, 
shakers) krijgen de deelnemers allerlei technieken en wetens-
waardigheden aangereikt die een professionele muzikant 
dagelijks gebruikt. Het doel gedurende de workshop is om 
met z’n allen het publiek van een fictief gevuld fictief stadium 
volledig uit z’n dak te laten gaan. Het verhaal gaat over de 
zoektocht naar ‘drummers van over de hele wereld” voor de 
opening van een internationaal concert met de deelnemers 
als hoofdact. We komen in Australië, Afrika, Noord & Zuid 
Amerika, Europa…

Timing

Ca 1,5 u à 2 u 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€
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Team Fun

Workshop salsa
Onder begeleiding van een professionele Salsa-leraar leren 
allen de basispassen aan; deze kunnen van pas komen tijdens 
een aansluitende party of bij een volgende feestgelegenheid.

We voorzien een sessie van ca anderhalf uur, waarbij een 
professioneel danskoppel een zwoele initiatie Salsa-dansen 
aanbiedt. Deze workshop kan in open lucht doorgaan, of 
indoor bij minder mooi weer. 

In deze actieve workshop kom je alles te weten over salsa 
als dans en de bijhorende muziek. Je leert de basispassen 
van enkele verschillende stijlen zoals Merengue, Bachata, 
Cubaanse salsa, streetsalsa en reagaeton. 
Er wordt soms met een partner gedanst, maar we wisselen 
regelmatig om het plezier en de interactie te vergroten. 

Timing

Ca 1,5 u 

Locatie

Eender waar  

Richtprijs

€
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Team Fun

Curling
Curling is een sport geschikt voor jong en oud, mannen en 
vrouwen. Het komt erop aan om geconcentreerd en volgens 
een bepaalde techniek met je steen van net geen 20 kilo de 
stenen van de tegenpartij weg te spelen en die van jouw 
team zo dicht mogelijk bij de ‘dolly’ te krijgen, het centrum 
van de cirkels. Spelen doe je in een team van ongeveer 4 à 6 
personen.
Geen nood wanneer dit op het eerste zicht wat moeilijk lijkt. 
De professionele curling monitor legt je tijdens de initiatie 
alle kneepjes van het vak uit. Hij zal je eerst instrueren over 
de veiligheid van het ijs en aanleren hoe je een ‘sliding’ moet 
uitvoeren. Natuurlijk toont hij ook je hoe je de befaamde 
bezem moet hanteren. Een goede bezemtechniek kan immers 
het verschil maken tijdens de wedstrijd.

Heb je de sliding onder de knie en weet je hoe je moet 
‘bezemen’? Dan volgen nog de spelregels en kan het echte 
werk beginnen. Voor curling draagt u beste gemakkelijke 
platte wandel- of loopschoenen. Per uur curling-initiatie 
kunnen er een 80-tal personen deelnemen.

Een unieke teamactiviteit met een hoog fungehalte.

Timing

Ca 2 u. 
Enkel mogelijk van 
november tot februari.

Locatie

CADX  

Richtprijs

€€
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Team Fun

Segwaytour
De Segway Human Transporter (HT) : het eerste voertuig, 
dat je bestuurt op basis van je intuïtie. Geen remmen, geen 
pedalen,… Je leunt voorover en de Segway bolt vooruit. 
Stoppen kan door je gewicht achterwaarts te verplaatsen… 
Een nieuwe, sensationele ervaring, zowel voor de meer als 
minder sportievelingen !
We voorzien een initiatie-sessie, waarbij de deelnemers hun 
eerste Segway-ervaring opdoen.

Op een autovrij terrein leren de deelnemers op een veilige 
manier omgang met de Segway. We voorzien ca een half 
uur voor deze training, zodat iedereen rustig vertrouwd kan 
geraken met deze activiteit. Vervolgens trekken we er met de 
segways op uit en maken we een leuke tocht in de omgeving. 
De segwaytour kan in de Vlaamse Ardennen georganiseerd 
worden of op eender welke andere locatie. Plezier gegaran-
deerd !

Timing

Ca 2 u 

Locatie

Eender waar  

Richtprijs

€€€
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Team Fun

2pk challenge 
Een ludieke verkenning van Vlaanderens mooiste landschap. 
De deelnemers worden in teams van 4 personen ingedeeld. 
Gewapend met roadbook ontdekken ze de mooie Vlaamse 
Ardennen, waarbij ze gedeeltelijk het parcours van de Ronde 
volgen. Onderweg moeten de teams vragen en raadsels 
oplossen en wacht hen enkele praktische proeven. 

Benieuwd wie als sterkste team zal eindigen ! Tijdens de prijs-
uitreiking is er een prijs voorzien voor het winnende team, 
alsook een drankje voor alle deelnemers. 
Wenst u een 2PKrally in een andere omgeving ? Ook dat kan ! 
We komen naar u toe en werken een op maat gemaakt traject 
uit.

Timing

Ca 3 u

Locatie

Vlaamse Ardennen 
of andere locatie   

Richtprijs

€€
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In the city

Graff iti & rap-workshop 
We starten met de Graffiti-workshop, waarbij de deelnemers 
een bepaalde boodschap verwerken en naar voren brengen 
op een kunstzinnige en creatieve manier in de vorm van een 
graffiti ontwerp. 
Er zal natuurlijk eerst geschetst worden. Vervolgens zullen 
wij een aantal basis tips en trucs geven en demonstreren 
zodat de artiesten op een leuke en relatief makkelijke manier 
hun schets om kunnen zetten naar een heus graffiti ontwerp. 

We voorzien de nodige materialen, schilderpakken en 
handschoenen voor alle deelnemers. 

Terwijl de kunstwerken rustig drogen, wacht de creatieve-
lingen de volgende challenge: een passende Rap maken. Rap 
is een van de elementen van de Hiphopcultuur & sluit perfect 
aan bij de Graffiti-wereld. De Raps worden opgenomen met 
behulp van een mobiele studio, zodat de teams nadien hun 
Rap mee kunnen nemen op CD. 

Timing

Ca 1,5 à 2u per 
workshop, de 
workshops kunnen 
ook apart geboekt 
worden 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€
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In the city

Stadsrally
Een originele, ludieke verkenning van onze mooie kunst-
steden! 
Met Oudenaarde, Ronse, Gent, Antwerpen, Brussel, of een 
andere stad als decor ga je met je team op weg voor een leuke 
stadsrally. Bij de briefing ontvangt elk team een roadboek. Dit 
zal hen helpen het juiste parcours te vinden aan de hand van 
verschillende oriëntatietechnieken, zoals bolleke-pijl, blinde 
kaart, fotozoektocht, … 

Onderweg mogen ze zich verwachten ludieke uitdagingen, 
zoals blaaspijpschieten, memory-run, tangrams, toren 
bouwen, urban golf,… En tussenin moet er ook nog dringend 
een moord opgelost worden. Voor elke opdracht worden er 
scores bijgehouden zodat er op het einde van het stadsspel 
een ranking en winnend team bekendgemaakt kan worden. 
Een ideale activiteit die toegankelijk is voor iedereen en zeer 
geschikt voor gemengde leeftijdsgroepen, buitenlandse 
genodigden maar ook om je eigen stad vanuit een andere 
invalshoek te ontdekken !

Timing

Ca 3 u 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€
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In the city

Kraak de code
Uw team bestaat uit een deel sportievere, actieve personen 
en een deel iets rustiger collega’s ? Altijd moeilijk om het 
juiste evenwicht te vinden, maar Kraak De Code kan voor uw 
team beslist de juiste activiteit betekenen ! 

De deelnemers worden in subteams van minsten 4 personen 
ingedeeld. Per team zijn er 2 of meer lopers en 2 denkers. 
Samen dienen ze sleutels te verdienen om een tekst in 
geheimschrift te kunnen ontcijferen… 

De lopers krijgen een stadsplan van het centrum van Ouden-
aarde mee en vertrekken… 
De denkers blijven centraal in het hoofdkwartier aan de 
Donkvijver en moet 5 praktische opdrachten rond de zintuigen 
doen. Met deze opdrachten kunnen ze coördinaten en tips 
verdienen over locaties in het stadscentrum, waar de sleutels 
verborgen liggen. Per opdracht zijn telkens 2 antwoorden 
mogelijk en slechts 1 is uiteraard het juiste antwoord! Dus als 
ze verkeerd scoren, dan sturen ze hun lopers eerst naar een 
foutieve locatie….

Spanning, fysieke inzet van de lopers, denk-, voel- en 
smaakwerk van de denkers en vooral onderlinge communi-
catie en samenwerking gegarandeerd !
Per team dienen 2 voldoende opgeladen GSMs voorzien te 
worden om de communicatie tussen de lopers en het hoofd-
kwartier te verzekeren. 
We voorzien een flesje water voor alle deelnemers. 

Timing

Ca 2,5 u 

Locatie

De Donkvijver te 
Oudenaarde   

Richtprijs

€
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In the city

Teamcooking
Heb je zin in een leerrijke en vooral plezante kookervaring?
Met de workshop Teamcooking ontdekken uw collega’s een 
nieuwe samenwerkingsvorm. Handen uit de mouwen! In 
kleine subteams gaat iedereen aan de slag. Iedereen dient op 
elkaar afgestemd te zijn om het volledige menu op tafel te 
krijgen. Ontdek de verborgen kwaliteiten van je collega’s met 
deze culinaire uitspatting!

Niet enkel de Belgische, maar ook de wereldkeuken behoort 
tot de mogelijkheden. 
Zeer zeker iets wat op uw smaak is afgestemd ! 

Gloednieuw is onze BBQ-teamcooking. Niet zo maar een 
worstje, patatje in de pel en wat groentjes, maar een kleurrijk 
assortiment van verrassend heerlijke gerechtjes waarmee u 
later ook bij thuis uw genodigden het water in de mond kan 
doen krijgen. Njamie !

Timing

Ca 3 u à 4 u 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€€

26



In the city

Parfumdegustatie

Een unieke parfumdegustatie in groep vergezeld van 
champagne, wijn of andere frisdranken en versnaperingen 
(chocolade en zoutjes). Hét perfecte aperitief moment.   
Prettige sfeer met collega’s,…  
De deelnemers  krijgen een uitgebreide introductie over de 
parfumerie, het belang van geuren, connectie met persoon-
lijkheid. Vervolgens maken ze een boeiende geurreis 
doorheen de unieke parfumwereld. Elke deelnemer zal zijn 
eigen persoonlijke parfum vinden en ontdekken waarom je 
parfumkeuze een spiegel is van jezelf. 
Ervaring leert dat onze neus ons nooit bedriegt ... 
De deelnemers  kiezen een parfums uit de collectie, los van 
het vaste parfummerk dat ze gebruiken. De keuzes worden 
in detail in groep besproken , een zeer ludiek en verrassend 
moment. Een exclusieve belevenis  in groep! Elke persoon 
ontvangt een 50 ml parfum om als aandenken mee te nemen 
naar huis. De parfumdegustatie kan overal georganiseerd 
worden en ook voor grote groepen.

Workshop kleur en stijl 

De workshop wordt ingeleid met een doelgerichte introductie 
over kleuren- en/of stijlanalyse. 

De eerste indruk is steeds belangrijk, zeker in een zakelijke 
omgeving of bijvoorbeeld sollicitaties. De aanwezigen worden 
constant betrokken in het geheel zodat deze workshop zeer 
boeiend blijft en inspirerend is. Iedere aanwezige zal zijn of 
haar kleurentype en/of figuurtype en gelaatsvorm kennen. 

Op het einde van de workshop is er mogelijkheid tot het 
aanschaffen van een persoonlijk kleur-of stijlpaspoort.

Timing

Ca 2 u 

Locatie

Gent

Richtprijs

€€€

Timing

Ca 2 u 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€

27



In the city

Safety First
Veiligheid – een thema waar elk bedrijf belang aan hecht! 
Ongeacht de bedrijfssector wordt iedereen hier dagelijks mee 
geconfronteerd. Het thema leent zich uitstekend rode draad 
binnen een personeelsevent of familiedag. 
Veiligheid is ook het stokpaardje van The Outsider en we 
kunnen heel diverse invullingen voorzien. 
Zo verhoogt een antislipcursus  de rijvaardigheid van uw 
medewerkers.
Of een personeelsdag waarbij uw medewerkers in een 
tolwagen ervaren wat het betekent om over kop te gaan, een 
fire-truck waarin men in de praktijk handige tips krijgt over het 
voorkomen en bestrijden van brand, interactieve sessie rond 
EHBO en re-animatie. Een aparte ervaring is een opdracht 
met alcoholbrillen: deze zien er uit als skibrillen, maar als je ze 
opzet heb je effect alsof je gedronken hebt. De brillen variëren 
qua effect van 2 tot 18 gedronken pintjes. Onthutsend om het 
effect als nuchtere persoon te ervaren!

Wil je toch liever wat meer actie? Geen probleem, we kunnen 
bij elke sportactiviteit de link bespreken naar veiligheid, 
gaande van procedures, materialen tot het maken van heuse 
risico-analyses.

Timing

Van 2 u tot volledige 
dag 

Locatie

Oudenaarde

Richtprijs

€€
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In the city

The Great Gatsby
The roaring 20’s, de periode waarin korte rokken in de mode 
kwamen. Een periode waar het korset verdween en het haar 
kort werd geknipt. Mannen liepen vaak rond in mooi maatpak. 
In de hogere klassen waren er vaak themafeesten.

Hit me, 21, hold – casino time 
Bij het onthaal ontvangt elke genodigde een vooraf bepaald 
aantal speeldollars en dan gaat de actie van start. Wie haalt 
het grote lot binnen? Of wie verliest er zijn totale inzet? Deze 
ludieke avondanimatie kan op eender welke locatie doorgaan. 
Met onze casino tafels wordt een feestzaal of een kantoor 
omgetoverd tot glamourous casino. Een leuke aanvullende 
formule is dat de casino - avond doorgaat in het thema van 
de ”roaring - twenties”. Elke genodigde leedt zich in het thema 
van Charleston, Maffia, ... en de toon is meteen gezet. Ideaal 
als opwarmer voor een bruisend dansfeest.
U kan samen met ons kiezen hoeveel en welke soort tafels 
u wenst. Het concept is volledig in overeenstemming met 
uw wensen: tien gasten of driehonderd? Een teambuilding 
of een chic diner? Voor dummies of doorgewinterde spelers? 
Werkelijk alles is mogelijk.

Gin ‘o’ clock
Whisky en Gin het is niet weg te denken uit de jaren 20. En 
vandaag terug een echte hype !
Spelen met smaken en kruiden en degusteren. Door de handen 
uit de mouwen te steken krijg je inzicht in de actuele gin-hype 
en zie je hoe jenever gebruikt kan worden in even smaakvolle 
cocktails. Wat is het verschil tussen gin en jenever? Of tussen 
bitters en tonics? Hoe verlopen de productieprocessen en 
uiteraard... hoe maak je lekkere cocktails met gin en jenever? 
Of een gin tonic?
Tijdens de workshop ‘Gin Ever’ staan gin en jenever broederlijk 
naast elkaar om de lekkerste smaakcombinaties te leveren 
en te zorgen voor een geslaagde gin-tasting.

Locatie

Overal in België 

Richtprijs

€€
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In the city

Chocoladeworkshop
Laat u inwijden in de wereld van de chocolade en zet de eerste 
stappen in uw chocoladecarrière. 
Onder leiding van een chocolademeester maken we samen 
heerlijke krokante rotsjes op basis van melkchocolade, 
hazelnootpasta en krokante rice poppers. Nadien werken 
we deze af met een pure originele chocolade die eerst onder 
vakkundige begeleiding op de juiste temperatuur en structuur 
wordt gebracht.
Hoe productiever we werken, hoe meer chocolade we 
achteraf mee kunnen nemen om het thuisfront te verrassen !

Timing

ca 2 u 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€€
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In the city

Cocktailworkshop
Onze exclusieve cocktailcatering brengt nieuwe en klassieke 
cocktails, gemaakt met de beste ingrediënten, naar de 
intimiteit van uw thuis of evenement. Wij staan in voor de 
fruitigste, sappigste, meest uitgebalanceerde cocktails, 
mocktails & smoothies. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers splitsen we de groep 
over meerdere  cocktaileilanden en voorzien telkens één 
professionele cocktailinstructeur per eiland, alsook een 
all-round instructeur.

Onze cocktailinstructeurs demonstreren enkele cocktails per 
eiland, daarna kunnen de gasten de cocktails bereiden en 
uiteraard ook degusteren, vervolgens schuift de groep door 
naar het volgende eiland om daar kennis te maken met de 
andere cocktails, ...

Tijdens de cocktailworkshop voorzien wij alle bartools, zoals 
snijplanken, shakers, stampers, doseermaatjes, handdoekjes, 
... Daarnaast voorzien wij ook alle aangepaste cocktailglazen, 
dranken, sappen, fruit, ijs.

Een zeer leuke formule waarbij de deelnemers hun eigen 
aperitief bereiden!

Timing

ca 1 u à 1,5 u 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€
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Social

Casino-avond
Altijd al eens een gokje willen wagen in het Casino? Dan 
is dit uw kans! Met Black Jack, Roulette of het immens 
populaire Pokerspel kan iedereen zich helemaal uitleven. U 
kent de regels niet? Geen nood, want onze ervaren en vrien-
delijke croupiers maken u graag wegwijs in de wereld van het 
gokken. We spelen uitsluitend met speeldollars; deze kunnen 
gepersonaliseerd worden met uw bedrijfslogo. 
Bij het onthaal ontvangt elke genodigde een vooraf bepaald 
aantal speeldollars en dan gaat de actie van start. Wie haalt 
het grote lot binnen? Of verliest zijn totale inzet? 

Deze ludieke avondanimatie kan op eender welke locatie 
doorgaan. Met onze casino-tafels wordt een feestzaal, uw 
kantoor,… omgetoverd in de sfeer van een glamourvol casino. 

Een leuke aanvullende formule is dat de casino-avond 
doorgaat in het thema van de ‘Roaring Twenties’. Elke 
genodigde kleedt zich in het thema van Charleston, Maffia,… 
en de toon is meteen gezet! Ideaal als opwarmer voor een 
bruisend dansfeest! 

Timing

Variabel, bij voorkeur 
minimum 1,5 u

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€€
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Social

Bierebollen met 
streekproeverijen
Zin in puur volksvermaak? Dan is ons bierebollen wat je zoekt: 
gegarandeerd plezier voor jong en oud. Bij een groepsspel als 
bolletra wordt iedereen betrokken, waardoor dit spel ideaal is 
voor een teambuildingactiviteit.

Bolletra lijkt een beetje op petanque. Met behulp van grote 
bolle schijven (bollen) moet je zo dicht mogelijk bij de stake 
(rond merkpunt in een cirkel) proberen te eindigen. Eerst 
tracht de verdedigende ploeg haar bollen zo dicht mogelijk 
bij de stake te rollen. Daarna probeert de aanvallende ploeg 
haar eigen bollen dichter bij het doel te brengen, dit tussen de 
bollen van de tegenstander. Dit doet ze door gebruik te maken 
van de ronding van de baan. De ploeg met het meeste aantal 
bollen dicht bij de stake wint het spel.

Tijdens het spelen kan een stand voorzien worden, waar 
de deelnemers kunnen proeven van lekkere streekpro-
ducten, zoals een plaatselijk gebrouwen biertje van Roman, 
Liefmans, Cnudde of Smisje, een jeneverke van graanstokerij 
Braeckman. Maar ook minder gekende delicatessen kunnen 
aan bod komen: Ename abdijham, een Adriaen Brouwer-
taartje, een lekker stukje heerlijke Adriaen Brouwer kaas. En 
de  ‘lekkies’, de bekendste snoepjes uit het gamma van Jan 
van Gent, een artisanale suikerbakkerij in Kerselare mogen 
zeker niet ontbreken! 

Kom dus zeker eens spelen en proeven !

Timing

Kan per uur gereser-
veerd worden. 

Locatie

De Donkvijver te 
Oudenaarde.

Richtprijs

€
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Social

Recreatieve f ietstocht
Genieten van de prachtige panorama’s in de Vlaamse 
Ardennen? 
Wij stippelden een ontspannende tocht uit in de Schel-
devallei. Zo rijden we langs enkele bekende heuvels (oa. 
Koppenberg), door Oudenaarde en langs vergeten, schil-
derachtige dorpjes. Onderweg rusten we even uit in een 
authentiek café en genieten van een verfrissend drankje. De 
tocht is vlak en haalbaar voor iedereen. Er wordt op een rustig 
tempo gereden.

De Vlaamse Ardennen “inside” zoals u ze nog niet eerder zag. 

Ook op andere locaties organiseren we fietstochten: St-Mar-
tens-Latem, Laarne, Gent, Damme,… 
Naast gewone stadsfietsen kunnen tegen meerprijs ook 
tandems of elektrische fietsen ingeschakeld worden.

Timing

Halve dag   

Locatie

Eender waar     

Richtprijs

€
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Social

Music maestro !
Op zoek naar een gezellige avond met de vrienden of collega’s? 
Geniet van een lekker etentje in onze gezellige taverne of 
feestzaal en daarna swingt de avond los! 

Nadien verdelen we de groep in subteams en laten hen 
proeven van een interactieve muzikale quiz. Wie herkent de 
gemixte nummers? Welke groep kan perfect verder zingen 
eens de muziek stopt? Slaagt de groep erin om een muziek-
nummer uit te beelden zonder te praten? Is het nummer dat 
speelt uit de jaren 60, 70, 80??

Wedden dat de groep nog voor het einde van de quiz de 
dansvloer al onveilig maakt? 
Ambiance en fun fun fun! 

Hou je het graag veilig? Dan kan je nadien ter plekke of vlakbij 
blijven overnachten. 

Timing

Avondprogramma. 

Locatie

Eender waar

Richtprijs

€
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Social

Moorddiner
Elke deelnemer speelt zelf actief een rol die hij/zij vooraf door 
kreeg. Hij/zij krijgen ook vooraf duidelijke instructies omtrent 
de kledij die bij hun personage past.
Tijdens het aperitief maken de deelnemers kennis met hun 
medespelers… 

Hilarische momenten gegarandeerd.

Maar allen zijn ze even verdacht in de gruwelijke moordzaak 
van Mario Maertens, de wereldkampioen MTB die ‘s ochtends 
vermoord werd aangetroffen in het moeras. Aan ieder om 
zijn/haar onschuld te bewijzen en vooral… om de koelbloedige 
moordenaar te identificeren!
Een leuke activiteit waarbij niemand te vertrouwen is!

En dit in combinatie met een doodgewoon lekker diner in 
onze gezellige Taverne den Dronk. Het diner kan variëren van 
een lichte maaltijd tot een uitgebreid diner.

Timing

ca 3 u 

Locatie

De Donkvijver te 
Oudenaarde 

Richtprijs

€
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Social

Puur Natuur
Een dag weg van kantoor en genieten van wat de natuur ons 
te bieden heeft. Inspiratie op doen en geprikkeld worden door 
onze zintuigen.
 
We geven jullie graag wat idee’tjes:

• Een wandeling met een natuurgids. Dit kan rond diverse 
thema’s uitgewerkt worden. En als het iets actiever mag, 
dan nemen we de Nordic Walking stokken mee en leren de 
deelnemers onderweg de basistechnieken aan. 

• Een workshop natuurfotografie, vol met tips en trucs om op 
een eenvoudige manier mooiere foto’s te kunnen maken. 
Een leuke doe-dag voor iedereen en waarbij men steevast 
verrast is wat je kan ontdekken op een paar meter natuur – 
zelfs in een stadsomgeving! 

• Een unieke kruidenwandeling waarbij je alles leert over 
het kweken, gebruiken en verzorgen van kruiden. De 
kruidenexpert neemt jullie mee doorheen de kruidentuin, 
langs een showtuin met heel bijzondere kruidachtige 
bomen, struiken en planten.

Timing

Ca 2 u.

Locatie

Oudenaarde

Richtprijs

€€
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Action

Teamtrophy
Bij een teamtrophy nemen verschillende subteams het 
tegen elkaar op in een spannende competitie. Via een 
doorschuifsysteem doorlopen de teams verschillende activi-
teiten, waarbij ze hun beste beentje voor moeten zetten. 
Elke activiteit wordt door vaste professionele monitoren 
begeleid. Elke opdracht  bevat een competitie-element. De 
scores worden door de monitoren bijgehouden. 

Op het einde van de teamtrophy wordt de ranking en het 
winnende team bekend gemaakt. We voorzien een ludieke 
attentie voor het winnende team. 

Welke opdrachten er concreet aan bod komen, wordt in 
onderling overleg bepaald. U kan kiezen voor een hele actieve 
trophy of voor een mix van avontuurlijke en denkopdrachten. 
Een greep uit de mogelijkheden: Bike & run, shooting, lage 
touwenpiste, bamboesjorren, Reuzetafelvoetbalspel ,water-
scrabble. mobiele teambuilders, moerasparcours, blote 
voetenpad, LaserBattle, memory-run, petanque, urban golf, 
beachvolley, gocart-race..
Het aantal opdrachten dat aan bod komt is afhankelijk van de 
duurtijd van de trophy en van het aantal deelnemers. 

Timing

Halve dag of volle dag

Locatie

Eender waar  

Richtprijs

€€
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Action

Adrenaline met topsporters
Push your event to the top ! 

Wil je graag je event een exclusief tintje geven ? Op zoek naar 
een unieke beleving voor uw directie-comité ? Contacteer 
ons dan beslist voor een teambuilding onder begeleiding van 
een topsporter!

Ze hebben allen hun persoonlijk palmares verdiend door 
inzet, opoffering, concentratie, volharding en vertalen deze 
ervaringen tijdens uw event op een zeer praktische wijze, 
zodat iedereen ervan kan bijleren. 

De deelnemers hoeven zelf niet sportief aangelegd te zijn om 
toch actief te kunnen deelnemen; een basis-conditie volstaat. 

Een greep uit de mogelijkheden:
• Fietstocht met Johan Museeuw
• Workshop zelfverdediging met Gella Vandecaveye
• Unieke workshop Trial-initiatie of demonstratie met het 

team van Kenny Belaey
• en zo veel meer! 

Wedden dat uw genodigden lang met veel plezier aan uw 
event zullen terugdenken?

Timing

Te bespreken

Locatie

Te bespreken     

Richtprijs

Op aanvraag
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Action

Action @ de Donk
Een dag vol adrenaline!
De LaserBattle lijkt wel een computerspel maar dan in real 
life. De teams bekampen elkaar met wapens die infrarood-
stralen afvuren. Tactiek, terreinkennis en inzicht zijn de nodige 
vereisten om de strijd te winnen. Of je nu beginner of expert 
bent, er zijn steeds spannende missies te volbrengen. Heuvels, 
bos, moeras, open vlaktes, water en talloze verschansingen 
maken van iedere missie een uitdaging. De setting van deze 
Laser Battle in de wilde natuur, met tal van mogelijkheden om 
je te verschuilen en de tegenstander te verschalken.

Een volgende uitdaging is onze Via Ferrata, gebouwd rondom 
de-9-meter-hoge-klimtoren hoge-klimtoren. Als evenwichts-
kunstenaars klimmen wij zijwaarts de toren op en zoeken ons 
een weg naar boven. Wie er niet in slaagt, hangt gelukkig in 
zijn gordel aan de leeflijn. 

Nadat we dankzij de Via Ferrata zijn bovengekomen, wacht 
de deelnemers een volgende uitdaging: de spectaculaire 
aqua-deathride over de Donkvijvers tot op het eiland! Deze 
deathride doet je bij de afsprong misschien even aarzelen, 
maar eenmaal die ene stap is gezet, geeft de versnelling je 
echt wel extra adrenaline !

Timing

Halve dag of volledige 
dag. Bij halve dag is 
er keuze tussen ofwel 
laserbattle ofwel 
Via Ferrata, Aqua -
deathride en kajaktaxi 

Locatie

Donkvijver te 
Oudenaarde     

Richtprijs

€€

De deelnemers komen terug naar de oever via de kajaktaxi; 
deze wordt door de deelnemers zelf georganiseerd zodat de 
wachttijden beperkt worden.
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Action

Teambuilding @ de Donk
Een onvergetelijke teambuilding, waarbij we starten met 
een teamtocht rond de Donkvijver. Onderweg wachten 
ons verschillende teamopdrachten. De opdrachten zijn zo 
opgebouwd dat ze enkel lukken indien het team goed commu-
niceert en overlegt.

Vervolgens duikelen we het moeras in. Zo moeten we over 
een wiegelbrugje; via paaltjes kunnen we doorheen het 
moeras, maar wie een paaltje mist…

We sluiten het actieve deel van de teambuilding af met een 
gezamenlijke, ludieke waterrace op een zelf gesjord vlot. 
Eerst zien wie een waterbestendige constructie kan bouwen 
en wie vervolgens als eerste eerste op het eiland geraakt en 
terug?

Timing

Halve dag of volle 
dag. Bij halve dag is 
er keuze tussen ofwel 
teamtocht ofwel 
moerasparcours en 
vlottenactiviteit 

Locatie

Donkvijver te 
Oudenaarde     

Richtprijs

€€
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Action

Road to Rio
De Olympische spelen komen eraan, een leuke kapstok om 
een sportieve en / of exotische teambuilding aan te koppelen. 

Er zijn tal van mogelijkheden qua Olympische disciplines. We 
sommen er graag enkele voor u op: schermen, kanovaren, 
handbal, boogschieten, atletiek, voetbal, wielersport, tafel-
tennis, schietsport
Natuurlijk bent u niet verplicht om u strikt aan deze disci-
plines te houden en kunnen we hierin andere sporten imple-
menteren. 

Is uw team minder sportief ? Geen probleem, we voorzien 
dan een totaal andere aanpak. Denk maar aan een djembé 
workshop, cocktailworkshop, salsa initiatie, ….
Na de activiteiten is het natuurlijk tijd voor de slotceremonie 
en prijsuitreiking. 

Wenst U een extra dimensie aan dit concept te koppelen? 
Schakel een Olympisch topatleet in, bv Gella Vandecaveye of 
andere topsporters zoals Johan Museeuw, Kenny Bellaey.

Locatie

Overal in België 

Richtprijs

€€
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Action

Laserbattle
Dit supertoffe spel komt rechtstreeks uit Australië en geeft 
je het gevoel in een real-time actiespel terecht te komen! 
Gewapend met een wapen dat accuraat kan mikken tot 100 
meter strijden de ploegen tegen elkaar. Maar geen paniek, er 
worden enkel pijnloze infraroodstralen afgevuurd.

Teamwork, overleg en communicatie zijn de belangrijkste 
factoren om te overleven. Er worden verschillende missie’s 
gespeeld, voor ieder wat wils. 

Laser Battle is ook mogelijk met verschillende kleinere teams. 
Ook op verplaatsing is de laserbattle mogelijk: in een sporthal, 
in een ondergrondse parking, in uw eigen tuin voor een 
communiefeest of waarom niet op eigen bedrijfsterreinen? 
Met onze opblaasbare structuren bouwen we elke locatie om 
tot een avontuurlijk speelterrein. 
Voel je de adrenaline al stromen ?

Timing

Ca 2u à 2u30 
(moduleerbaar)

Locatie

Overal mits 
toestemming   

Richtprijs

€
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Action

Teamtocht by night
We nemen de deelnemers mee op een ontspannende 
maar ook avontuurlijke verkenning rondom de Donkvijver. 
Onderweg wachten ons enkele ludieke teamopdrachten. 
De opdrachten zijn zo opgebouwd dat ze enkel lukken indien 
het team goed communiceert en overlegt.

Een verrassende tocht, die gegarandeerd voor de nodige 
ambiance zal zorgen. 
Fakkels en een jenevertje maken het geheel af en zorgen voor 
een unieke aparte sfeer, waar de deelnemers nog met plezier 
lang aan zullen terug denken !
Voor de echte avonturiers kunnen we optioneel afsluiten met 
onze spannende moeraspiste. Overdag al geen sinecure, dus 
in het donker een extra uitdaging! 

Timing

Avond  

Locatie

Donkvijver te 
Oudenaarde     

Richtprijs

€
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Action

High in the Sky
Beeld je even in dat je de Vlaamse Ardennen vanop 16 meter 
kan bewonderen. De Blue Diamond wordt niet alleen de ster 
van de Vlaamse Ardennen genoemd, het beklimmen van deze 
stervormige constructie zorgt voor pure sensatie. Over, door 
en langs touwen en andere hindernissen baan je je eigen weg 
naar de top. 

De piste is tegelijk toegankelijk voor iedereen. Iemand die 
niet echt houdt van hoogte kan ervoor kiezen om op het 
onderste circuit te blijven en kan zichzelf het gevoel van 
klimmen en klauteren toch eigen maken. En tegelijk kan de 
echte waaghals zich vastbijten in de klimtouwen en zijn eigen 
grenzen nog net iets meer verleggen. 

Vervolgens wacht ons de avontuurlijke verkenning van de 
moeraspiste : een unieke ervaring. We banen onze weg 
over een wiegelbrugje, via paaltjes en zo geraken we door 
het woelige moeras via allerlei uitdagende hindernissen - 
doorspekt met teamopdrachten - komen we hopelijk droog 
aan! Een helpende hand van het team zal hier en daar nodig 
zijn om de hindernissen te overwinnen! 

Deelnemers die een onderdeel minder zien zitten, kunnen via 
sluippaadjes de belevenissen van hun collega’s van dichtbij 
volgen en vervolgens terug aansluiten bij de groep.

Als afsluiter is er nog een leuk wedstrijdje kajakpolo. Overleg 
en samenwerking zijn essentieel.
Uiteraard is het succes en het plezier van de overwinning een 
extra troef: “Making winners is our job”!

Timing

Halve dag of volle 
dag. Bij een halve dag 
kan u kiezen voor 2 
van de 3 activiteiten 

Locatie

Donkvijver te 
Oudenaarde     

Richtprijs

€€
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Action

Mountainbike
De Vlaamse Ardennen, het mekka voor liefhebbers van 
mountainbike! Alvorens we vertrekken, krijg je van de monitor 
de nodige instructies. Nadien warmen we nog even op en 
vertrekken we voor het stevigere werk. 
Afhankelijk van het niveau van de groep verkennen we de 
Vlaamse Ardennen. We hebben parcours voor alle niveaus, 
gaande van absolute beginner tot expert. Ieder bospad, 
kasseistrook of heuvel van de streek zal er moeten aan 
geloven!

Uiteraard is dit een wat sportievere activiteit. Maar het 
uitzicht, de ervaring en het zweet maken hier van jou even 
een echte Flandrien!
Ook op andere locaties stippelen we met plezier een parcours 
op maat voor jullie uit. 

Timing

Halve dag 

Locatie

Eender waar     

Richtprijs

€€
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Action

Far West
Een bedrijfsfeest in de country en westernstijl geheel verzorgd 
met aankleding, entertainment, catering.
Zet je cowboyhoed op en stap binnen in de Saloon. Beleef 
het ultieme gevoel van het Wilde Westen en maak kennis met 
enkele typische activiteiten uit die periode. 

Billy The Kid 
Samen met Jesse James, Calamity Jane uitgegroeid tot 
een van de meest legendarisch revolverhelden uit het Wilde 
Westen. Hij stond beroemd om zijn snelle handeling met 
wapens. Denk je dat jij Billy The Kid bent? Probeer het dan 
uit tijdens een laserkleiduifschieten activiteit. Als je liever aan 
de kant van de Indianen staat dan moet je misschien opteren 
voor het boogschieten, katapultschieten, blaaspijpschieten. 

El Rodeo
Wil je overleven in deze harde wereld? Wil je een echte 
cowboy zijn? Test je capaciteiten op onze rodeo stier. Kan jij 
hem temmen?

Doe de line dance 
Krijg je maar niet genoeg van het cowboy thema? Koppel er 
line dance initiatie aan. Trek je cowboy laarzen aan en we 
kunnen beginnen. De Line dance staat onder begeleiding 
van ervaren line dancers die je dus meenemen in hun aparte 
leefwereld. Ambiance gegarandeerd. 
We kunnen dit thema aankleden tot in de puntjes met de juiste 
look & feel voor dit thema. Denk maar aan cowboyhoeden, 
saloon decoratie, de typische eet en drankgewoontes. Andere 
activiteiten zoals lasso gooien, hoefijzerwerpen, huifkar-
tochten zijn eveneens mogelijk.

Locatie

Overal in België 

Richtprijs

€€
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Coaching

The Outsider stelt u graag haar 2 partners in coaching 
voor ; Goalpartner en Prana. Door onze intensieve 
samenwerking zijn we perfect om mekaar ingespeeld 
en kunnen actieve doe-opleidingen en teambuildings 
met resultaat aanbieden. We werken graag samen 
uw doe-traject op!

Goalpartner
Doe-opleidingen
• Unieke aanpak door volop voor de praktijk te gaan.
• Ervaren professionals met elk hun eigen speciali-

satie in sleuteldomeinen voor het bedrijfsleven.
• Inspirerende locaties zorgen ervoor dat u loskomt 

van de dagdagelijkse werkdrukte en volop kan gaan 
voor het leermoment.

• Concrete actiepunten waarmee u onmiddellijk aan 
de slag kunt.

• Met ons opvolgmoment bieden we u een unieke 
service waarbij we uw acties en vooruitgang 
evalueren zodat uw investering ook werkelijk 
opbrengt.

Teambuildings
• Op actieve wijze werken aan uw onderneming.
• Samen met uw team aan de slag gaan. Stevige dosis 

praktijk gebaseerd op beproefde theorie.
• Begeleid door ervaren coaches die samen met u en 

uw team werken aan uw gewenst resultaat.
• Concrete actiepunten worden opgemaakt die 

effectief kunnen toegepast worden op de werkvloer.
• Ons opvolgmoment zal ervoor zorgen dat u en uw 

team scherp blijft en het leermoment levendig wordt 
gehouden binnen uw onderneming.

Prana
Prana bedrijfsfilosofie :
• elkeen heeft meer in zich dan hij benut
• vertrek vanuit de kwaliteiten van de deelnemers en 

haal hun sterktes naar boven
• laat deelnemers ontdekken en ervaren hoe het 

anders kan
• elke training dient rekening te houden met de 

verschillende types deelnemers
• laat mensen de vaardigheden inoefenen, en hou de 

theorie beperkt, concreet en begrijpbaar
• benut de ervaringen van de deelnemers om van 

elkaar te leren
Elke Prana-trainer heeft zijn eigen expertise die werd 
aangevuld met een grondige opleiding in Selfcoa-
ching® en TeamEffeciency™ training. Hierdoor creëert 
Prana de mogelijkheid om zich, met deze trainers, 
flexibel en ruimdenkend op te stellen binnen het 
complexe bedrijfsleven.

Work & play :
• Uitdagende & ludieke (outdoor) opdrachten
• Ontwikkelen van zelfkennis
• Persoonlijkheidsanalyse
• Concrete praktijkgerichte feedback momenten
• Vertaling naar de concrete werkrealiteit
• Eventueel gecombineerd met een begeleide brain-

storm
• Een concreet actieplan als resultaat
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Familydays

U bent op zoek naar een originele familiedag, waarbij u uw 
medewerkers met partners en kinderen eens extra in de 
watten wil leggen?

Dan bent u bij The Outsider aan het juiste adres! Wij organi-
seren jaarlijks verschillende familydays, en dit zowel voor 
groepen van 50 deelnemers als 1000 deelnemers.

Wij nemen graag de organisatie van uw evenement van a tot 
z in handen, zodat de familiedag een onvergetelijke belevenis 
wordt voor jong en oud.

Misschien heeft u al een locatie vastgelegd of wenst u net dat 
wij u daarin adviseren?
Op onze eigen locaties in Oudenaarde, de Ardennen en aan de 
kust bieden we een brede waaier aan 
avontuurlijke activiteiten. Op externe locaties kunnen de 
deelnemers zich uitleven op onze mobiele attracties. Uiteraard 
kunnen er ook culturele activiteiten aangeboden worden.

Het uitwerken van de familiedag die het best tegemoet komt 
aan uw verwachtingen, dat is voor ons telkens opnieuw een 
leuke uitdaging waar we 100% voor gaan !

Special Events
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Special Events

Personeelsfeest

Het bedanken van je personeel met een personeelsfeest? 
Toelichten van de toekomst van het bedrijf?  Een personeels-
feest is hiervoor perfect geschikt. 
Onze eigen feestzaal ‘Den Dronk’ biedt heel wat potentieel 
voor het organiseren van een personeelsfeest. 

De feestzaal ‘Den Dronk’ heef een capaciteit van 90 man bij 
een seated dinner en 120 bij een walking dinner. 

Maar ook op andere unieke locaties is veel mogelijk; zoals bv. 
De terreinen van 1e klasse voetbalclub Zulte-Waregem, Het 
kasteel van Braschaet...
Contacteer ons vrijblijvend om samen de mogelijkheden te 
bespreken.
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Incentives 

U wenst uw klanten of medewerkers te belonen met 
een originele incentive ? 
The Outsider helpt u graag om een uniek programma 
uit te werken waarbij de beleving 
centraal staat, weg van de begane paden.

Ons professioneel en dynamisch team neemt uw 
incentive van begin tot eind in handen en biedt u 
een totaalconcept dat tot in de puntjes is verzorgd en 
uitgewerkt.
Als reisagentschap beschikken wij over licentie 6241.

Binnenland
• Gent

Schermen, stadsrally, reuzekano

• Brugge
Diamond cocktail, chocoloadeworkshop, 
culturele bezoeken

• Antwerpen
Petanquetoernooi, stadsrally, seminarie+activi-
teiten i/h Kasteel van Braschaet

• Kortrijk
Karting, fotozoektocht, hippodroom, seminarie 
bij SV Zulte-Waregem

• en zoveel meer ...

Contacteer ons voor een voorstel op maat ! 
info@outsider.be

Buitenland
• Barcelona

Go-Carts, beachfun, teamcooking

• Lapland
Sneeuwscooters, huskytocht, ijshotel, formule 1 
op ijs

• Lyon
Citygame, wineworkshop, canyoning, 2CV trip

• Marseille
Zodiacrally, rally Aix-en-Provence, teamcooking, 
winetasting

• Chamonix
Skiing, sneeuwrakettentocht, ijsklimmen, 
gletsjerverkenning

• Marokko
Moto-avontuur rond de hoge Atlas

• Reims
Druivenplukken, bezoek champagnehuis, fiets-
tocht met pick nick i/d wijngaarden

• Spanje
Fietsincentives met Kenny Belaey in Cumbra Del 
Sol, 
Fietsincentives in Calpe met Kortweg cycling

• en zoveel meer ...
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Special Events

Communiefeesten

Communiefeesten zijn mogelijk op onze locatie aan de 
Donkvijver in Oudenaarde of bij jou thuis met onze mobiele 
attracties. 
Avontuur, animatie, catering en nog zoveel meer...
We zorgen voor een onvergetelijke dag die jullie en de  
genodigden lang zullen koesteren!
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Sinds 1987 staat The Outsider in voor de organi-
satie van tal van bedrijfsevenementen, seminaries, 
teambuildings, incentives, trophy’s en familydays. 
Ons professioneel en dynamisch team neemt uw 
evenement in handen van begin tot einde en biedt u 
een totaalconcept dat tot in de puntjes is verzorgd 
en uitgewerkt. Samenwerken met The Outsider 
betekent dat u voor uw teamevent terecht kan op 
drie uiteenlopende locaties in de Vlaamse Ardennen, 
aan de kust of in de Ardennen. Drie eigen locaties die 
garant staan voor onvergetelijke belevenissen. Deze 
brochure is een hulpmiddel om op ideeën te komen. 
Mocht u zelf een ander idee hebben, aarzel dan 
niet om dit mee te geven. Wij helpen graag om uw 
dromen te verwezenlijken. Bent u op zoek naar een 
totaalconcept met overnachting, transport, catering, 
feestje ? Of wenst u enkel beroep te doen op ons voor 
een activiteit ? Alles is mogelijk ! The Outsider is meer 
dan een traditioneel eventbureau.

Waarom? 

Eigen materiaal en mensen :
 geen meerkost voor het inhuren van externe 

partijen.

Iedereen welkom :
 groepen vanaf 4 personen tot 1000, u bent aan het 

juiste adres ! 

Keuze van opdrachten :
 deze bepalen we samen met u. U kent de 

voorkeuren/profielen, wij kennen de mogelijkheden 
en passen ons graag aan.

Kennis van de sector :
 dankzij ons netwerk van vaste leveranciers kunnen 

wij u verder helpen met de organisatie van transport, 
catering, origineel aandenken, ... Wij werken samen 
met leveranciers die we vertrouwen. Wij weten wie 
goed is in zijn vak!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen :
 Omdat onze werkvloer de natuur is, proberen we 

daar zo goed mogelijk zorg voor te dragen. Zo 
behaalden we volgende certificaten:

The Outsider 
Uw partner voor al uw events

PART 
3
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PART 
4

REFERENTIES

ONZE MISSIE :
 

Our motivated and dynamic team offers you 
a unique experience.We confront you with 

yourself and your team in an adventurous and 
exclusive setting, with equal consideration of 

personality, culture and nature.
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Enkele referenties ...

V E R A N D A ’S
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Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde
Tel. : 055 20 70 30 - Fax : 055 20 90 30 

info@outsider.be
www.outsider.be w
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