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Eventuele extra’s
• Fotograaf
• Uitnodiging op maat
• T-shirts per team
• Natuurwandelingen met Jill Peeters
• Judo met Gella Vandecaveye
• Een voetbalinitiatie met Tessa Wullaert
www.outsider.be

event@outsider.be

The Outsider,

partner voor al uw events
www.outsider.be
Kajakken met Jens van de boekhouding of een
hoogteparcours bedwingen met Sarah van de
receptie? Dankzij The Outsider worden grenzen
verlegd, banden gesmeed en vooral geweldige
herinneringen gemaakt.
Samenwerken met The Outsider betekent dat u
terecht kan op één van onze vijf unieke domeinen:
in de Vlaamse Ardennen, aan de kust, in Aalst, in de
Ardennen en in Limburg. Deze locaties staan garant
voor onvergetelijke belevenissen volgens uw wensen.
Als expert in teambuildings & events realiseren we
uw idee op één van deze plekken in België of op een
zelf gekozen locatie.
Sinds 1987 is The Outsider aan de slag als partner
voor al uw evenementen op maat, met een sterke
nadruk op natuur & beleving in de buitenlucht. Van
één activiteit tot een uitgebreid programma met
catering en overnachting en alles er tussenin, alles
is mogelijk. The Outsider is daarom meer dan een
traditioneel eventbureau.
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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:

v
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THE OUTSIDER
STAAT VOOR :
• Kwaliteit
• Veiligheid
• Duurzaamheid
• Respect voor
natuur & milieu

>> ONZE LOCATIES
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The Outsider

Aalst

www.outsideraalst.be
Avonturenpark aan een
prachtig stukje Dender
De ideale ligging aan het sportcomplex Schotte, net
buiten het stadscentrum en vlak naast de Denderrivier
biedt een brede waaier aan mogelijkheden bij The
Outsider Aalst.
Ons domein heeft dankzij de drie spectaculaire
klimtorens een unieke skyline, waarbij je op een
klimschouw, een hoogtouwenpiste of een unieke via
ferrata de vergezichten van Aalst kan gaan verkennen.
Of kies voor de rust en geniet van een tocht op de
Denderrivier, een ongekende parel die enorm veel
te bieden heeft. Onze vloot bevat kajaks, kano’s,
reuzekano’s tot wel tien personen, riverbikes, sup’s,
vlotten die uw team zelf in elkaar moet knutselen en
fluistersloepen voor een pleziervaart over de Dender.
Voor elk wat wils om dit stukje natuur te ontdekken,
op eigen tempo van het team.

Van A tot Z,
voor kleine en grote groepen
Liever een workshop of een stadsrally? Niets is
onmogelijk.
Wij verzorgen meetings, teambuildings en feestjes
van A tot Z zodat u enkel alles hoeft te beleven

zonder zorgen. In samenwerking met andere lokale
feestzalen in Aalst kunnen wij onze capaciteit een
heel pak verhogen en organiseren we met gemak ook
grootschalige events. Liever een kleine en gezellige
teambuilding? Dan verwelkomen wij jullie graag
in onze eigen authentieke safaritent. Gezelligheid
gegarandeerd!

Catering en andere voorzieningen
Voor catering werken we met zorgvuldig uitgekozen
lokale partners, zowel bij grote als kleine groepen.
Catering tot 50 personen kan voorzien worden door
De Looyerij, de bistro in sportcomplex Schotte, maar
er zijn nog tal van andere mogelijkheden om uw
gasten te verwennen met lekkernijen.
In het sportcentrum zijn er ook mogelijkheden voor
meetings en seminaries: Er zijn 3 vergaderzalen
beschikbaar die elk 40 plaatsen tellen. De
vergaderzalen kunnen ook samen gereserveerd
worden en tot één grote ruimte worden gemaakt
dankzij de flexibele wanden. In dit gebouw zijn ook
alle sanitaire voorzieningen (WC en douches) en
verwarmde kleedkamers om voor of na een activiteit
nog even op te frissen.
Feestzalen in de buurt van het domein kunnen ook
gebruikt worden als eventlocatie tot 200 personen.
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The Outsider

Vlaamse Ardennen
www.theoutsidervlaamseardennen.be
Fun op en rond de Donkvijver
De Donkvijver in Oudenaarde is een oase van groen
met heerlijk verborgen avontuurlijke trekjes. Dit
recreatiedomein (33ha) is dan ook de speeltuin van
The Outsider Vlaamse Ardennen. Het vakantiegevoel
komt je meteen tegemoet, waardoor ontspannen
hier zonder probleem lukt. De waterskikabelbaan,
de touwenpiste Blue Diamond en de via ferrata met
deathrides zijn dé eyecatchers als je toekomt op dit
domein, maar het heeft nog zoveel meer te bieden,
zowel op als naast de vijver.

Lakehouse waar ook grote groepen terecht kunnen.
Dus bestaat je groep uit 10 personen of 300 personen,
wij hebben voor elk wat wils en verzorgen jouw event
van A tot Z. De summerbar & rooftopbar maken in de
lente- en zomermaanden het plaatje compleet.

Alle nodige accommodatie voor uw
teambuilding, feest of vergadering
We verwelkomen u graag in onze taverne Den
Dronk of feestzaal Den Dronk voor kleinschaligere
evenementen, of in onze polyvalente feestzaal

The Outsider

Coast

www.theoutsidercoast.be
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Sinds 1996 organiseert The Outsider Coast tal
van outdoor groepsactiviteiten aan de Belgische
Kust en in de Westhoek. Denk aan bedrijfsuitjes,
teambuildings en incentives gaande van activiteiten
“just for fun” tot teambuildings of seminaries. Voor
deze activiteiten vertrekken we vanuit verschillende
locaties die stuk voor stuk uniek zijn waaronder het
Fort Napoleon in Oostende, de beachclub De Kwinte
in Westende en de Ostend Sailing & Phare East in
Oostende.

The Outsider

Ardennen
www.theoutsiderardennes.be
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.

The Outsider

Limburg

www.outsiderlimburg.be
Vanaf 2022 start The Outsider ook op in Lummen met
een eigen avonturendomein. Zo tellen we intussen
vijf eigen eventlocaties waar outdoor beleving
centraal staat. Laserbattle en tochten met de e-steps
zijn reeds mogelijk, en de andere plannen voor een
avontuurlijke locatie met die typische ‘Outsidertouch’ borrelen reeds op. Coming soon…

Nieuwe
locatie !
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Partners
www.outsider.be
du Parc

De Looyerij

Het historische gebouw van du Parc is een gevestigde
waarde in Aalst. Dit is de uitgelezen locatie voor
feestjes of workshops, met tal van mogelijkheden
dankzij de ruime polyvalente zalen. Gezien de
wandelafstand van onze eigen vestiging aan de
Dender zijn de events in du Parc perfect te combineren
met de activiteiten in ons avonturenpark.

In de legendarische Kapellekensbaan, ligt één van
de meest moderne sportsites van het land. Op de
voormalige site van leerlooierij Schotte werd een
hypermodern
multifunctioneel
sportcentrum
gebouwd waarin zich op de eerste verdieping, als
kloppend hart van het centrum, zich ‘de Looyerij’
bevindt.

Er is ook een sportzaal en een skatepark aanwezig aan
de zalen, en voor de jeugd is er een binnenspeeltuin
en een heus trampolinepark ‘Jumpsky’.

_ MET SEMINARIE RUIMTES

Feestzaal Bonneterie :
_ PLAATS VOOR 250 PERSONEN
_ ZOWEL FEESTEN ALS SEMINARIE

Sportcomplex Schotte
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Aan de bekende Kapellekensbaan in Erembodegem
werd de oude vervuilde fabriekssite van Leerlooyerij
Schotte de voorbije jaren omgetoverd tot een
site vol leven en sport, met een knipoog naar het
historisch verleden. Sportcentrum Schotte is een
multifunctioneel en hypermodern sportcentrum,
centraal gelegen en vlot bereikbaar via de E40 (afrit
Aalst) of het openbaar vervoer. Het complex omvat
een enorme sporthal. Daarnaast is er een Olympische
turnhal, een gevechts- en danszaal, een fitnessruimte,
vergaderzalen en een mooie horecaruimte met
terras. Het stadspark is op wandelafstand.

>> MEETINGS & SEMINARS
Uw vergaderingen zullen nooit meer dezelfde zijn door het authentieke
karakter van The Outsider. Wij bieden de 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 zorgen steeds voor een uitstekende
infrastructuur met de nodige voorzieningen, zowel op eigen locaties als op
andere verrassende locaties.
We zorgen ook dat alles naar wens is qua eten en dranken en garanderen
zo dat u volledig kunt focussen op het doel van uw vergadering. Van
kleinschalige bijeenkomsten tot uitgebreide seminaries, netwerkavonden
of andere businessmeetings: Wij zorgen dat u op ons kan rekenen voor de
organisatie van A tot Z.
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>> PERSONEELSFEESTEN
& FAMILY DAYS
Uw personeel belonen voor hun harde werk & tegelijk werken aan hun tevredenheid, cohesie
en groepsgevoel, dat kan het allerbest met een personeelsfeest of een heuse family day.
Bij een familyday werken we aan een actieve themadag voor uw werknemers en hun partner
of gezin, waar plezier en avontuur centraal staan. 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 hebben we een brede waaier aan avontuurlijke activiteiten. Op externe locaties
zijn ook tal van mogelijkheden.
10

Het uitwerken van de familiedag die het best tegemoetkomt aan uw verwachtingen, dat is
voor ons telkens opnieuw een leuke uitdaging waar we 100% voor gaan!
Op een personeelsfeest focussen we puur op ontspanning en staat de hele avond volledig in
teken van het verwennen van uw medewerkers, waarbij het werkleven even helemaal vergeten
mag worden. Dankzij deze bedankingsmomenten staat uw personeel ongetwijfeld weer met
volle energie op de werkvloer, en daar dragen wij graag ons steentje tot bij.

>> TEAMBUILDINGS
Een sterk team dat weet wat ze aan elkaar hebben is een enorme aanwinst
voor eender welk bedrijf. Haal uw teamleden uit de comfortzone van hun
werkplek en daag hen uit tijdens een actieve dag vol avontuur. Ook rustigere
workshops, laagdrempelige sporten of denkactiviteiten behoren tot het
aanbod, waardoor we aan elk type team een passend programma kunnen
aanbieden.
Als het nu gaat over een tweetal uurtjes samen ontspannen of een volledige
dag werken aan die teamgeest, alles kan perfect ingevuld worden zoals
u het wilt. Zelfs meerdaagsen zijn mogelijk als u echt voor een complete
onderdompeling wilt gaan voor uw medewerkers.
11

>> EVENTS

Brochurewijzer
12

€ = 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.

Offroad steps
>> ACTIO

N

&
SUPER

NIEUW
Ca 2 u.
Eender waar
€ 45 p.p. (2 u.)
Begeleider (optioneel) :
€ 245,00

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

Op eigen initiatief of met Outsider-monitor
Kies zelf het tempo van de steps: Maak er een rustig plezierritje van of
ga voor meer uitdaging op volle snelheid. Een Outsidermonitor kan jullie
begeleiden bij deze avontuurlijke rit. Een fietshelm is voorzien en verplicht
te dragen. Extra regenkledij kan voorzien worden zodat uw eigen kledij niet
vuil wordt bij de rit. Houd er alvast rekening mee dat opspattende modder
kan zorgen voor een vlekje hier en daar. Sportieve outdoor kledij is dus zeker
aan te raden.

Laagdrempelig avontuur
Aangezien het om elektrische steps gaat, is deze activiteit fysiek zeer
laagdrempelig en hoef je geen enorme inspanningen te leveren om de tocht
te maken.
We hebben 16 steps in Aalst, 25 steps in Oudenaarde, 15 steps in Lummen en
10 steps in Nieuwpoort.

www.outsider.be

event@outsider.be

13

Stadsrally
E
>> IN TH
CITY

Ca 2,5 u - 3 u
Aalst
Andere locaties op
aanvraag
€ 30 p.p. - vanaf 15 pers.

De stad verkennen met de roadbook in de hand
Een originele, ludieke verkenning van onze mooie kunststeden!
Met Oudenaarde, Aalst of Gent als decor ga je met je team op weg voor een
leuke stadsrally. Bij de briefing ontvangt elk team een roadbook waarmee
de tocht tot een goed einde moet gebracht worden. Deze handleiding zal
hen helpen het juiste parcours te vinden aan de hand van verschillende
oriëntatietechnieken, zoals blinde kaart, fotozoektocht, enzoverder.

Extra uitdagingen onderweg voor extra competitie-element
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Tijdens hun tocht door de stad zullen de teams nu en dan een Outsidermonitor tegen het lijf lopen, bij wie ze zich mogen verwachten aan ludieke
uitdagingen zoals blaaspijpschieten, memory-run, tangrams, toren bouwen,
urban golf,… En tussenin moet er ook nog dringend een moord opgelost
worden. Een goeie coördinatie en communicatie is dus broodnodig
zodat alles op het einde opgelost is. Voor elke opdracht worden er scores
bijgehouden zodat er op het einde van het stadsspel een ranking en winnend
team bekendgemaakt kan worden.

Toegankelijk voor iedereen
Dit stadsspel is 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!

www.outsider.be

event@outsider.be
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Dropping

Ca 2,5 u - 3 u
Aalst
€ 35 p.p. - vanaf 15 pers.

Gedropt op een onbekende locatie
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…

Het roadbook toont jullie de weg terug
Elk team ontvangt een roadbook en een kompas.
Jullie zullen de instructies op de voet moeten volgen om de eindbestemming
te halen.
Gebruik hiervoor al jouw oriëntatie-skills, want anders zou het wel eens een
hele lange tocht kunnen worden!

Verdeel en heers
Als bijkomende taak dient je team onderweg een aantal vragen te
beantwoorden en opdrachten te voltooien.
Zet jouw team dus aan het werk om zo veel mogelijk punten te scoren. Taken
verdelen en de aandacht erbij houden tijdens de volledige route zal cruciaal
zijn.

Een activiteit voor iedereen
De dropping is een ideale teamactiviteit die toegankelijk is voor iedereen,
waarbij samenwerking en teamspirit letterlijk op de proef gesteld worden!
De droppings kunnen zowel overdag als ’s avonds georganiseerd worden.
Daag je team uit en haal ze volledig uit hun comfortzone met deze
top-teambuilding.

www.outsider.be

event@outsider.be
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Elektrische fluistersloepen
op de Dender
>>

L

IA
C
O
S

Halve dag of volledige
dag
Aalst
€ 200 per twee uur - tot
12 deelnemers per boot

Ontspannen op het water
Het mag ook eens puur genieten zijn…
Onze fluistersloepen liggen klaar om jouw groep te ontvangen. Met een
capaciteit van 12 personen per boot kan je er een heus groepsgebeuren van
maken en geniet je met z’n allen samen van een tochtje op de Denderrivier.
Geen stress, zalig glijden op het water, comfortabel in de zetel met collega’s
en vrienden, rustig genieten van de fauna en flora op en rond de Dender,
een glaasje in de hand… Dat zijn de ingrediënten van een tocht met de
fluistersloepen.

Een extra uitdaging op de boot
16

En voor wie toch net iets meer wil is er de waterscrabble. Of moeten we
detective spelen en de Dendermoord oplossen?

Wie neemt het roer in handen?
Na een basisinstructie kan iemand (18+) kapitein spelen en wordt de Dender
zelfstandig verkend. Ook de sluizen passeren is mogelijk, je krijgt hiervoor
de nodige instructies. Je kan niet sneller dan 9 km/h en kan zonder probleem
een halve of volledige dag varen met een opgeladen batterij. Wil je niet zelf
varen en heb je liever een Outsider-kapitein aan boord? Ook dat behoort tot
de mogelijkheden

www.outsider.be

event@outsider.be

Moorddiner
>> SOCIAL

Ca 3 u.
Aalst
€ 40 p.p. excl. menu
vanaf 20 personen

Een inleefspel met improvisatie als belangrijkste leidraad
Elke deelnemer speelt zelf actief een rol die hij/zij vooraf kreeg. Iedereen
krijgt vooraf duidelijke instructies omtrent de kledij die bij hun personage
past, zodat de avond onmiddellijk de juiste sfeer krijgt. Tijdens het aperitief
maken de deelnemers kennis met hun medespelers…

Het einde van Prins Carnaval in Aalst…
Allen zijn ze even verdacht in de gruwelijke moordzaak van Prins Carnaval
die dood werd teruggevonden. Aan ieder om zijn of haar onschuld te
bewijzen, maar vooral… om de koelbloedige moordenaar te identificeren!
Een hilarische activiteit waarbij niemand te vertrouwen is! En dit in
combinatie met een lekker diner, dat kan variëren van een lichte maaltijd tot
een uitgebreid diner in De Looyerij of in een zaal op verplaatsing.

…Of het verdacht overlijden van een wielerheld in Oudenaarde
Mario Maertens, de wereldkampioen mountainbike, werd vermoord
aangetroffen in het moeras, en de moordenaar is nog onder de genodigden…
Wie is echt onschuldig en wie blijft liegen tot hij of zij erbij neervalt? En
bovenal: Wie kan de moordenaar uit de tafelgasten halen? Amusement en
hilariteit gegarandeerd, in combinatie met een heerlijke maaltijd die naar
eigen wens kan worden uitgekozen in onze taverne Den Dronk.

www.outsider.be

event@outsider.be
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Indoor e-game ‘Operation
Mindfall’ voor grote groepen
>> SOCIAL

Ca 2 u.
Eender waar
€ 25 p.p.
Vanaf 20 personen
Exclusief zaal

Werk samen en red de wereld
Als internationale inlichtingenorganisatie W.I.S.E. opereert jouw team op
het hoogste niveau van geheimhouding om de wereld te beschermen tegen
gevaar. Onze bronnen melden dat het geheime onderzoeksbedrijf, Spider
Technologies, een virus heeft ontwikkeld voor mind control en al 20% van
de wereldbevolking heeft besmet. Of het nu gaat om winkelgedrag, politieke
attitudes, of zelfs moordaanslagen - mensen kunnen tegen hun wil worden
beïnvloed. Het spreekt voor zich dat dit een ongelofelijke macht is. Om
Spider Tech te stoppen, hebben we ‘Operation Mindfall’ opgezet en jullie
gekozen als onze agenten. Jullie taak: Verkrijg het tegengif om Spider Tech
te stoppen! Je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd.

Kruip met jouw speurteam in een augmented reality
18

Je krijgt als team 1 tablet ter beschikking samen met de notities van Dokter
Bergmann. Aan de hand van deze notities zal je de verspreiding van het
virus kunnen tegengaan.
Dit spel wordt gespeeld in groepjes van een vier à vijf deelnemers, die hun
krachten bundelen om in een zo kort mogelijke tijd de raadsels te ontrafelen.

Volg live je scores mee
Iedereen kan de scores volgen op het grote scorebord in de zaal, en zo zie je
ook makkelijk hoe hoog uw team scoort tegenover de anderen.
Wie wordt de redder des mensheid…?

www.outsider.be

event@outsider.be

Teamtrophy
>> ACTION

Halve dag
of volledige dag
Eender waar
€€

Ga de strijd aan tegen je collega’s
Bij een teamtrophy nemen verschillende subteams het tegen elkaar op in
een spannende competitie. Via een doorschuifsysteem doorlopen de teams
verschillende activiteiten, waarbij ze hun beste beentje voor moeten zetten.

Outsider-monitoren als juryleden
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.

Trophy op maat

19

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: shooting, bamboesjorren, teambuilders,
memory-run, ...
Het aantal opdrachten dat aan bod komt is afhankelijk van de duurtijd van
de trophy en van het aantal deelnemers.

www.outsider.be

event@outsider.be

Laserbattle
>> ACTION

Ca 2,5 u.
Alle locaties
van The Outsider
Andere locaties op
aanvraag
€ 30 p.p. - vanaf 10 pers.

Leef je in in deze real life gaming experience
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.

Breng de verschillende missies tot een goed einde
Teamwork, overleg en communicatie zijn de belangrijkste factoren om te
overleven. Er worden verschillende missies gespeeld, voor ieder wat wils.
Laser Battle is ook mogelijk met verschillende kleinere teams.
20

Tover elk terrein om tot battlefield
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 ?
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Black Tower
IT ON
C
A
>>

2,5 u.
Aalst
€€

Op zoek naar een echte uitdaging ? Trotseer dan onze metalen
klimconstructie helemaal tot boven en geniet van een prachtig uitzicht.
De stalen kabels en ijzeren grepen zullen je de nodige steun geven om de top
op eigen kracht te bereiken.

21

www.outsider.be

event@outsider.be

High in the Sky
N

O
>> ACTI

Halve dag
of volledige dag
Aalst
€€

48 touwenbruggen in de lucht
Bewonder de skyline van de Vlaamse Ardennen of Aalst vanop 16 meter
hoogte. De Blue Diamond is een echte stalen mastodont met 48 unieke
touwenbruggen, waarbij de ene brug al wat meer durf en spierkracht vraagt
dan de andere. Over, door en langs touwen en andere hindernissen baan je
je eigen weg naar de top.

Klimplezier voor elk niveau
Het parcours is toegankelijk voor iedereen. Iemand die niet echt houdt van
hoogte kan ervoor kiezen om op het onderste circuit te blijven, tegelijk kan de
echte waaghals zijn eigen grenzen verleggen op de bovenste verdiepingen.
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Het moeras uit & de kajak in
Er wacht ons de avontuurlijke verkenning van het moerasparcours: We
banen onze weg door het woelige moeras doorspekt met teamopdrachten.
Hopelijk komen we droog aan! Deelnemers die een onderdeel minder zien
zitten, kunnen via sluippaadjes de belevenissen van hun collega’s vanop een
veilige afstand meevolgen en vervolgens weer aansluiten.
Een wedstrijdje kajakpolo is een ideale afsluiter waarbij overleg en
samenwerking essentieel zijn.
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Reuzekano by night
>> ACTIO

N

1,5 u.
Aalst
Andere locaties op
aanvraag
€ 150 voor 10 personen
+ € 5 per fakkel

De Dender verkennen, overdag of in het donker? Als originele activiteit kan
dit zeker en vast tellen. Met het team nemen jullie plaats in een reuzekano.
Je stapt heel makkelijk in deze stabiele boten en zit twee aan twee met
maximaal 12 personen per kano. Bij nacht vertrekken we met enkele fakkels
die sfeervol weerspiegeld worden in het water. Dit alles zorgt voor een
heerlijk rustig en feeëriek gevoel. Met een heerlijk jenevertje of ander drankje
op een rustpunt wordt dit een onvergetelijke ervaring. De hoofdroeiers
bepalen het ritme en de rest van de ploeg gaat soepel mee. Echt teamwerk is
hier noodzakelijk of de peddels worden spaghetti’s … Nadien aan wal kan dan
nog gekozen worden voor een moment aan een vuurtje, al dan niet met een
lekkere hamburger of BBQ erbij.
Een topervaring die zonder twijfel bijdraagt aan de sfeer in het team !
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Outdoor escape walk
‘Operation Mindfall’
>> TEAM
FUN

Ca. 2,5u
Aalst
€ 30 p.p. - vanaf 10 pers.

Sla de handen in elkaar & voltooi de missie als team
Als internationale inlichtingenorganisatie W.I.S.E. opereert jouw team op
het hoogste niveau van geheimhouding om de wereld te beschermen tegen
gevaar. Onze bronnen melden dat het geheime onderzoeksbedrijf, Spider
Technologies, een virus heeft ontwikkeld voor mind control en al 20% van
de wereldbevolking heeft besmet. Of het nu gaat om winkelgedrag, politieke
attitudes, of zelfs moordaanslagen - mensen kunnen tegen hun wil worden
beïnvloed. Het spreekt voor zich dat dit een ongelofelijke macht is. Om
Spider Tech te stoppen, hebben we ‘Operation Mindfall’ opgezet en jullie
gekozen als onze agenten. Jullie taak: Verkrijg het tegengif om Spider Tech
te stoppen! Je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd.

Vind de weg met een tablet & de juiste gadgets in de hand
Je krijgt per team een tablet en een koffertje met allerlei attributen die je
zullen helpen om het mysterie rond Spider Tech op te lossen. Na een korte
briefing vertrek je voor een tocht vol spanning, rond de Donkvijver in
Oudenaarde of op het domein van The Outsider Aalst. Aan jullie om zo snel
mogelijk de verschillende locaties te vinden en de opdrachten op de juiste
knooppunten tot een goed einde te brengen. Dankzij de augmented reality
op de tablet komt het spel als het ware tot leven.
Het team wordt opgedeeld in groepjes van vier à vijf deelnemers en elk
groepje gaat apart op stap om de tocht tot een goed einde te brengen.
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Highland Games
>> TEAM
FUN

2,5 u
Aalst
Andere locaties op
aanvraag
€ 35 p.p. - vanaf 12 pers.

Een traditionele strijd tussen clans
Reis samen met ons naar de Schotse hooglanden en beleef de traditionele
clanspelen uit deze streek. Tijdens deze knotsgekke activiteit trek je als
team ten strijde tegen de vijandige clans. Een reeks spannende proeven zal
uitwijzen wie de winnaar is!
De clans nemen het tegen elkaar op en voeren een aantal opdrachten uit die
de sterkte, het doorzettingsvermogen en de samenwerking van de groep op
de proef stellen.
Een greep uit mogelijke uitdagingen:
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Boogschieten
Touwtrekken
Boomstam-estafette
Hooizak werpen
Sleetjes race
Zwaardproef
Boomstam-werpen
….
Zo intensief als je zelf wil
Doorgaans worden de Highlandgames vrij intensief/actief uitgewerkt, maar
The Outsider koos heel bewust voor een formule die toegankelijk is voor
iedereen en waarbij geen pure krachtproeven aan bod komen. Zo wordt het
een leuke groepsformule die voor elk teamlid plezant blijft.
We voorzien kilts en de typische mutsen voor alle deelnemers. Deze kunnen
perfect boven de kleren aangetrokken worden. Amusement is alvast
gegarandeerd bij deze activiteit.
www.outsider.be
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Fotografie workshop
>> TEAM
FUN

Ca 2 u
Aalst
Andere locaties op
aanvraag
€€

Licht, camera, actie
De focus van deze fotowandeling ligt op het amuseren met de camera.
We wandelen een vast traject af en fotograferen wat we op onze weg
tegenkomen. Daarbij geeft de trainer natuurlijk de nodige tips over hoe je
een bepaalde lichtsituatie inschat, welke compositie de situatie ten goede
komt, hoe we ons toestel instellen, etc.

Geslaagde foto’s, ook met een smartphone
Fotografie gaat niet over de duurste en de beste camera, het gaat over
compositie en visie! En deze twee laatste worden je aangeleerd op deze
workshop. We zijn van mening dat een goede fotograaf met elk toestel een
mooi beeld moet kunnen afleveren, dus ook met een smartphone.
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Cocktail workshop

M
A
E
T
>> N
FU

Ca 1 u à 1,5 u
Eender waar
€€€

Voor elk wat wils in het cocktailglas
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.

Doorschuiven en proeven maar!
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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, ...

Van Aardbei tot Zeef, wij voorzien het allemaal
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!
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Teamcooking | BBQ workshop
>> TEAM
FUN

Ca 3 u à 4 u
Eender waar
€€€

Zet samen een volledig menu op tafel
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!

Nieuwe gerechten en smaken ontdekken
Niet enkel de Belgische, maar ook de wereldkeuken behoort tot de
mogelijkheden.
Zeer zeker iets wat op uw smaak is afgestemd !
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De kneepjes van het vak in de BBQ-wereld
Wat ook kan 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 !
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Dans workshop

>> TE
AM
FUN
2u
Eender waar
€€

Ga swingen met je collega’s
Een dans-workshop staat garant voor gezelligheid, genieten, en een heleboel
plezier!
De vorm van de workshop wordt volledig afgestemd op de gelegenheid en
het doel van de activiteit. Of het nu gaat om teambuilding of gewoon een
dagje weg met collega’s, alles is mogelijk.

Breakdance
Salsa
Capoeira
Haka
Linedance
…

Rap workshop

>> TEAM
FUN
Ca 1,5u-2u
Eender waar
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€€

Kies voor een unieke vorm van samenwerken
Mensen zijn te vergelijken met muziekinstrumenten, wanneer ze allemaal
hun eigen gang gaan is het eindresultaat niet om aan te horen maar wanneer
ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd door de juiste dirigent, vormen ze een
prachtig orkest!

Eén eindresultaat met het hele team
Met het hele team wordt er gewerkt aan 1 gezamenlijk eindresultaat. Net
als op de werkvloer werkt het team dus aan een gezamenlijk doel waarbij
men afhankelijk van elkaar is. Om met een heel team samen een geheel
rapnummer te maken is samenwerken, overleggen en elkaar aanvoelen
enorm belangrijk.

Percussie workshop
>> TEAM
FUN

Ca 1,5u-2u
Eender waar
€€

De wereld rond tijdens een jamsessie
Tijdens deze interactieve workshop met behulp van instrumenten van over
de hele wereld (djembé, doun douns, shakers, ...) krijgen de deelnemers
allerlei technieken en wetenswaardigheden aangereikt die een professionele
muzikant dagelijks gebruikt. Het doel is om zich met z’n allen volledig uit
te leven met de beschikbare instrumenten en tegelijk een mooi hoorspel te
creëren. We komen in Australië, Afrika, Noord & Zuid Amerika, Europa… en
ontdekken alle instrumenten door ze gewoon zelf uit te testen.

Graffiti workshop
M
A
E
T
>> UN
F
Ca 1,5 à 2u per workshop,
de workshops kunnen
ook apart geboekt
worden
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Eender waar
€€

Een boodschap overbrengen in ware streetart
De deelnemers verwerken een bepaalde boodschap op een kunstzinnige
en creatieve manier in de vorm van een graffiti ontwerp. Er zal natuurlijk
eerst geschetst worden. Vervolgens zullen de graffiti-artiesten een aantal
basistips en trucs geven en demonstreren zodat de teams op een leuke
en relatief makkelijke manier hun schets kunnen omzetten naar een heus
graffiti ontwerp.
We voorzien de nodige materialen, schilderpakken en handschoenen voor
alle deelnemers.

Drone workshop

AM
E
T
>> UN
F

Ca 2u
Eender waar
(afhankelijk van
weersomstandigheden
of grootte van ruimte)
€€€

Aan de slag met de nieuwste technologie
Na een korte uitleg hoe een drone te bedienen nemen jullie al dadelijk de
joysticks in eigen handen. Wij voorzien voldoende drones en batterijen, dus
vliegen maar!
Vervolgens nemen jullie het in team tegen mekaar op in een carroussel
van leuke challenges. Bijvoorbeeld een wedstrijdje om ter meeste pizza’s
vervoeren met je drone.
Onze dronefun challenge is een ludieke competitie, die toegankelijk is voor
een breed publiek. De nadruk ligt op het plezier en op de samenwerking in
de teams, niet op de techniek.

Virtual Reality workshop

AM
E
T
>> UN
F
Ca 2u-2,5u
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Eender waar
€€

Maak kennis met een virtuele wereld en alle mogelijkheden ervan
We beginnen onze VR fun workshop met een hilarisch kat- en muisspelletje,
waarbij je het in team tegen elkaar opneemt. Een heel toegankelijke
kennismaking met VR, voor jong en oud!
Vervolgens is het tijd om samen met je team zo snel mogelijk een bom
onschadelijk te maken. Jij ziet de bom in de VR bril, je teamgenoten hebben
de handleiding. De klok tikt…
Waarna we typisch afsluiten met een ludieke uitdaging. Laat alle remmen
los en probeer met je team een unieke podiumplaats te bemachtigen. Wie
heeft het meeste gevoel voor ritme?

Workshop schermen
>> TEAM
FUN

Ca 2u
incl drankenpauze
Eender waar
€€

En garde, met alles erop en eraan
Een originele teamactiviteit waar uw medewerkers doorgaans nog niet mee
vertrouwd zijn.
De workshop schermen kan zowel outdoor als indoor georganiseerd 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.

Oefenen voor het ultieme duel
Op een ludieke manier worden de elementaire schermtechnieken
aangeleerd. Van zodra de deelnemers het voetenwerk en enkele aanvalen 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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>> REFERENTIES

VOLVO GROUP
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