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OudenaardeGPS : 
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Donkstraat 50 - Tel. : 055 30 31 81

K  Krokusvakantie

P  Paasvakantie

Z  Zomervakantie

H  Herfstvakantie



Trek je laarzen en je bolletjessjaaltje maar aan! 
Deze week gaan we op stap naar de boerderij en 
leren we hoe de boer en boerin voor de dieren 
zorgen. Maak je handen vuil in de moestuin en 
bereid je alvast voor op een ritje met de tractor!
Knor Knor! = tot snel in het varkens ;) 

Welkom bij de indianenstam van The Outsider 
Club. Omdat je nog nieuw bent, zullen wij jou 
alles leren om een echte indiaan te worden. Pijl 
& boogschieten, een totempaal ontwerpen, tipi’s 
bouwen… Niets is te gek! Ons opperhoofd kijkt al 
uit naar jouw komst…

Ahoi maatjes! Heb jij zin om samen met onze 
kapitein op avontuur te gaan? We overwinnen 
het mistige moeras, gaan op zoek naar een 
verborgen schat en wie weet veroveren we een 
andere kajak! Zet je ooglapje op, doe je beste 
piratenkledij aan en hijs de zeilen! 

Ben jij zo snel als een leeuw, zo sterk als een 
olifant of zo sierlijk als een paradijsvogel? Dan is 
dit kamp echt iets voor jou. Samen met de rangers 
duik jij een spannend avontuur in. Je beklimt 
de hoogste bomen en steekt de gevaarlijke 
piranharivier over op het moeras. Neem je pijl 
en boog alvast mee, dan beginnen we er meteen 
aan! 

Pas op… Daar sluipen onze soldaten… Ze zijn op 
weg naar hun volgende missie en daar hebben 
ze jou voor nodig! In het bos leren we onszelf 
camoufleren, kruipen we de hoogte in en maak 
jij een echt legerwapen. Ben je er klaar voor? 
Vooorrrwaartsss MARS!!

Boerderijkamp
Oudenaarde

Indianenkamp
Oudenaarde

Piratenkamp
Oudenaarde

Outsider safari
Oudenaarde

Legerkamp
Oudenaarde

Z  Ma. 24 / Vr. 28 juli

P  Ma. 10 / Vr. 14 april

Z  Ma. 31 juli / Vr. 4 aug.

Z  Ma. 3 / Vr. 7 juli 
 Ma. 21 / Vr. 25 aug.

€ 120

€ 120 € 140

€ 120

externaat

externaatexternaat

externaat externaat

externaat

Voor het eerst op kamp? Wow, dat is super 
spannend. Gelukkig heeft onze circusdirecteur 
alles klaargemaakt voor jouw bezoek. Samen 
met de acrobaten leer je het moeras oversteken, 
daarna staan de clowns al klaar voor een act. Zet 
je gekke hoed maar op, tot snel! 

Mijn eerste kamp bij het 
circus
Oudenaarde

€ 120 € 120
externaat externaat

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli

5/6
jaar

6/8
jaar

6/8
jaar

6/8
jaar

6/8
jaar

6/8
jaar

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli 
 Ma. 14 / Vr. 18 aug.

P  Ma. 3 / Vr. 7 april

Z  Ma. 17 / Vr. 21 juli



Voel jij het kriebelen in je benen en hou jij je 
armen amper in bedwang? Gelukkig is dat deze 
week niet nodig! Samen met je mede dansers 
en danseressen oefen jij jouw dansskills en 
bereiden we ons voor op een groot optreden. Gooi 
je benen alvast los, dan vliegen we erin.

Kom jouw portie avontuur beleven tijdens het 
bush adventure kamp. Klim van touwenbrug 
naar touwenbrug en ga door het slijk van het 
moerasparcours. Ga op in de natuur en leer er 
mee werken. Kan jij een eigen hut maken van 
dode stronken en takken ? Kom het ons maar 
tonen !

De hoogte trotseren? Dat is niet voor iedereen 
weggelegd! Gelukkig ben jij een echte klauteraar. 
Tijdens dit avontuur leer je klimmen, slinger je 
op het indrukwekkende hoogteparcours en slier 
je van de ene paal naar de andere op de Hoge 
Tarzans.

Danskamp
Oudenaarde

Bush adventure
Oudenaarde

Slinger- & klauteravontuur
Oudenaarde

Z  Ma. 3 / Vr. 7 juli  Ma. 7 / Vr. 11 aug.

€ 140 / € 330 

€ 140

€ 140

€ 140 / € 330
externaat
internaat

externaat

externaat

externaat
internaat

9/11
jaar

9/11
jaar

9/11
jaar

9/11
jaar

Z  Ma. 3 / Vr. 7 juli (ext.) 
 Ma. 14 / Vr. 18 aug. (ext./int.)

Ben jij een snelheidsduivel en niet bang om in de 
lucht te slingeren ?
Cool ! Klimmen, rolschaatsen, hoogteparcours… 
Bij The Outsider Club doe je het allemaal.
Klaar voor het avontuur ?

Play adventure
Oudenaarde

K  Ma. 20 / Vr. 24 feb.
H  Ma. 30 okt. / Vr. 3 nov.

€ 125
externaat

7/12
jaar

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli

 Ma. 24 / Vr. 28 juli

Ben jij klaar voor een week avontuur? We leren 
overleven in de woeste natuur, maken vuur op 
een primitieve manier en trotseren de hoogte. 
Bereid je voor op onverwachte obstakels en 
moeilijkheden. Strijd voor de titel en wordt 
survivor of the fittest!

Survival of the fittest 
Oudenaarde

P  Ma. 10 / Vr. 14 april (ext.)

Z  Ma. 17 / Vr. 21 juli (ext./int.) 

 Ma. 14 / Vr. 18 aug. (ext./int.)

Wil jij ook zo graag deel zijn van een echt 
superheldenteam ? Deze zomer kan het ! Zwier 
je cape rond je nek, trek je geheime masker aan 
en haal jouw superkrachten boven. Bundel jullie 
krachten en ga de strijd aan. 
De bandieten staan al te trillen… Tot snel !

Superhelden op kamp
Oudenaarde

€ 120
externaat

6/8
jaar

Z  Ma. 7 / Vr. 11 aug.



De ultieme combinatie van avontuur en 
wakeboarden ligt deze week op je te wachten. 
Dit kamp is weggelegd voor beginnende en 
gevorderde wakeboarders. We gaan 4 voor -
middagen op het water, zodat jij je skills kan 
trainen. Maar dat is niet alles: samen trotseren we 
het moerasparcours, gaan we op teambuilding 
en nog zoveel meer… 

Dit kamp is speciaal ontworpen voor echte 
durvers. Los de mysteries op, overwin de 
challanges en overleef een nacht in onze 
thuisbuizen. De hele week staat in het teken van 
survival. Ga het absolute avontuur tegemoet en 
ontdek of jij een echte Robinson bent! 

Outsider wake adventure 
Oudenaarde

Robinson adventure
Oudenaarde

Is buiten dé plek voor jou om je uit te leven? 
Super! Dan ben je aan het juiste adres. Kom een 
hele week je skills tonen op de blue diamond, 
race met rolschaatsen, klauter omhoog op de 
klimmuur en leer kajakken op het water.
Schrijf je snel in en duik in een week vol avontuur. 

Ter land, ter zee en in de lucht 
Oudenaarde

Z  Ma. 14 / Vr. 18 aug. (ext./int.)

Z  Ma. 31 juli  / Vr. 4 aug. 

 Ma. 21 / Vr. 25 aug.

Z  Ma. 3 / Vr. 7 juli 

 Ma. 24 / Vr. 28 juli 

 Ma. 21 / Vr. 25 aug. 

Wie graag zijn grenzen opzoekt, moet met ons 
mee op avontuur! Deze week leef je op adrenaline, 
ga je de uitdaging aan en laat je jouw energie los 
op het hoogteparcours. Samen maken we vuur en 
leren we constructies sjorren. See you soon!

Word een pro in laserbattle. Leer je tegenstander 
geluidloos te benaderen of lok hem in de val. Wie 
wint de meeste battles op het einde van de week? 
Kom het snel ontdekken bij The Outsider Club! 

X-Treem
Oudenaarde

Battlestrike live
Oudenaarde

€ 170 / € 330
externaat

€ 140

€ 170 € 170

€ 175

externaat

externaat externaat

externaat

9/11
jaar

12/14
jaar

12/14
jaar

12/14
jaar

12/14
jaar

P  Ma. 3 / Vr. 7 april

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli 

 Ma. 31 juli / Vr. 4 aug.

P  Ma. 10 / Vr. 14 april (ext.)
Z  Ma. 17  / Vr. 21 juli (ext./int.)

Hopelijk ben jij niet bang om nat te worden, want 
deze week staat in het teken van water! Onze 
animatoren leren jou de basics van het zeilen 
met een Laser Pico zeilboot. Maar dat is niet 
alles, we hebben nog meer voor jou in petto. Zo 
trosteren we het Donkmeer met de megasup en 
een zelf gesjord vlot. Ligt jou zwemkledij al klaar? 

Zeil & splash
Oudenaarde

Z  Ma. 7 / Vr. 11 aug.

12/14
jaar

internaat

€ 170 / € 330
externaat
internaat



Heb jij een hart voor kinderen en 
wil jij hen graag een onverge-
telijke vakantie boordevol 
avontuur bezorgen ? Dan zoeken we jou! 
Tijdens de tweede week van de paasvakantie leren onze ervaren 
instructoren jou hoe jij een TOP animator kan worden. We leven 
ons in in de leefwereld van kinderen, leren spellen maken, 
samenwerken als team, feedback geven en nog veel meer. 

We verblijven gedurende de opleiding 
in het gezellige moerashuis en 
ontdekken alle kneepjes van het 
animatorvak. 
Begint het al te kriebelen ? 
Schrijf je dan snel in via 
onze website!

Animatoropleiding 
Oudenaarde

€ 240
internaat

Voor deze waterskistages zijn wij op zoek naar echte waterratten! 
Van maandag tot en met vrijdag krijg jij 2 uur per dag les van onze 
waterski-initiators. Zij leren jou alles aan van basics tot de zotste 
tricks! Op vrijdag kan je zelfs een brevet van de federatie halen. 
Ben je minimum 10 jaar, kan je zwemmen en heb je veel zin om iets 
nieuws te leren? Dan is dit de kans van je leven!  
Binnen de stages zijn er twee niveaus :
Beginners : Je hebt weinig tot geen ervaring. De kabel draait 

hier trager (26 km/u). Kan je al skiën maar wil je leren 
wakeboarden? Schrijf je dan hier in!

Gevorderden : Je kan skiën en/of wakeboarden EN je hebt ski/
wake 1 behaald? Dan is deze stage ideaal voor jou. De kabel 
draait hier op volle snelheid (30 km/u), waardoor jij je niveau 
nog kan verhogen.

Waterski/wakeboard 
stages 
Oudenaarde

Data en inschrijven via de website:  

AVLAR.org/vakantie-stages

€ 120
externaat

vanaf 
het jaar dat

je 16
wordt

vanaf 

10
jaar

P  Ma. 10 / Za. 15 april



Meer info & online reserveren via

Beleef de gekste avonturen bij avonturenpark
Welkom bij

✔ Vanaf 8 jaar

✔ Geen ervaring vereist

✔ Kneeboard, waterski & wakeboard

✔ Start to wake (elke donderdagavond tijdens het seizoen)

Meer info & online reserveren via

THE

The 7 SummitsThe 7 Summits
The OutsiderThe Outsider

CableparkCablepark

www.the7summits.be

✔ Uitdagingen voor groot en klein

✔ Familieuitstap, vriendenuitje, teambuilding, … 

✔ Moerasparcours, blotevoetenpad, hoogteparcours, 
Blue Diamond, kajak, pedalo, speleotempel, SUP

Vragen? 
info@outsider.be

Vragen? 
info@outsider.be

www.outsidercablepark.be



Harelbeke GPS : 

50.838567, 

3.320983

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Tel. 055 30 31 81Z  Zomervakantie



Ben jij zo snel als een leeuw, zo sterk als een 
olifant of zo sierlijk als een paradijsvogel? Dan is 
dit kamp echt iets voor jou. Samen met de rangers 
duik jij een spannend avontuur in. Je beklimt 
de hoogtste bomen en steekt de gevaarlijke 
piranharivier over met een reuzekano. Neem 
je pijl en boog alvast mee, dan beginnen we er 
meteen aan!

Wil jij ook zo graag deel zijn van een echt 
superheldenteam? Deze zomer kan het! Zwier 
je cape rond je nek, trek je geheime masker aan 
en haal jouw superkrachten boven. Bundel jullie 
krachten en ga de strijd aan. 
De bandieten staan al te trillen… Tot snel !

Safarikamp
Harelbeke

Superhelden op kamp
Harelbeke

Z  Ma. 7 / Vr. 11 aug.
Z  Ma. 3 / Vr. 7 juli 

 Ma. 21 / Vr. 25 aug.

Z  Ma. 3 / Vr. 7 juli  Ma. 21 / Vr. 25 aug.

€ 120

€ 120

externaat

externaat

Ben jij klaar voor een week avontuur? We leren 
overleven in de woeste natuur, maken vuur op 
een primitieve manier en trotseren de hoogte. 
Bereid je voor op onverwachte obstakels en 
moeilijkheden. Strijd voor de titel en wordt 
survivor of the fittest!

Ben jij een snelheidsduivel en niet bang om 
in de lucht te slingeren? Cool! Mountainbiken, 
klimmen, rolschaatsen, hoogteparcours… Bij 
The Outsider Club doe je het allemaal. Klaar voor 
het avontuur?

Survival of the fittest 
Harelbeke

Play adventure
Harelbeke

€ 140

€ 140

externaat

externaat

9/11
jaar

9/11
jaar

€ 140
externaat

Z  Ma. 7 / Vr. 11 aug. 

 Ma. 14 / Vr. 18 aug.

6/8
jaar

6/8
jaar

6/8
jaar

Pas op… Daar sluipen onze soldaten… Ze zijn op 
weg naar hun volgende missie en daar hebben 
ze jou voor nodig! In het bos leren we onszelf 
camoufleren, kruipen we de hoogte in en maak 
jij een echt legerwapen. Ben je er klaar voor? 
Vooorrrwaartsss MARS!!

Legerkamp
Harelbeke

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli 

 Ma. 14 / Vr. 18 aug.

€ 120
externaat

Is buiten dé plek voor jou om je uit te leven? 
Super! Dan ben je aan het juiste adres. Kom een 
hele week je skills tonen op het touwenparcours, 
race over het mountainbike parcours, klauter 
omhoog op de klimmuur en leer kajakken op het 
water.

Ter land, ter zee en in de lucht 
Harelbeke

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli

9/11
jaar



Overzicht zomer- en herfstkampen 2023

   Krokusvakantie
Ma. 20 / Vr. 24 feb Play Adventure Oudenaarde Externaat 7 / 12 j € 125

   Paasvakantie
Ma. 3 / Vr. 7 april Outsider safari Oudenaarde Externaat 6 / 9 j € 120

Ma. 3 / Vr. 7 april Wake Adventure Oudenaarde Externaat 10 / 14 j € 175

Ma. 10 / Vr. 14 april Indianenkamp Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 10 / Vr. 14 april Survival of the fittest Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 10 / Vr. 14 april X-treem Oudenaarde Externaat 12 / 14 j € 170

Ma. 10 / Zat. 15 april Animatoropleiding Oudenaarde Externaat Jaar dat je 16 wordt € 240    Herfstvakantie
Ma. 30 /Vrij. 34 okt Play adventure Oudenaarde Externaat 7-12 j € 125

Za 28 okt Halloweentocht Oudenaarde Alle leeftijden gratis

   Zomervakantie
Ma. 3 / Vr. 7 juli Legerkamp Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 3 / Vr. 7 juli Danskamp Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 3 / Vr. 7 juli Bush Adventure Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 3 / Vr. 7 juli Robinson Adventure Oudenaarde Externaat 12 / 14 j € 170

Ma. 3 / Vr. 7 juli Superhelden op kamp  Harelbeke Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 3 / Vr. 7 juli Survival of the fittest Harelbeke Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 10 / Vr. 14 juli Mijn eerste kamp bij het circus Oudenaarde Externaat 5 / 6 j € 120

Ma. 10 / Vr. 14 juli Piratenkamp Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 10 / Vr. 14 juli Slinger- & klauteravontuur Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 10 / Vr. 14 juli Outsider Wake Oudenaarde Externaat 12 / 14 j € 175

Ma. 10 / Vr. 14 juli Legerkamp   Harelbeke Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 10 / Vr. 14 juli Ter land, ter zee en in de lucht  Harelbeke Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 10 / Vr. 14 juli X-treem Harelbeke Externaat 12 / 14 j € 170

Ma. 17 / Vr. 21 juli Outsider Safari Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 17 / Vr. 21 juli Survival of the fittest Oudenaarde Exter-/Internaat 9 / 11 j € 140 / € 330

Ma. 17 / Vr. 21 juli X-treem Oudenaarde Exter-/Internaat 12 / 14 j € 170 / € 330

Ma. 24 / Vr. 28 juli Boerderijkamp Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 140

Ma. 24 / Vr. 28 juli Slinger- & klauteravontuur Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 24 / Vr. 28 juli Robinson Adventure  Oudenaarde Exter-/Internaat 12 / 14 j € 170 / € 330

Ma. 31 juli / Vr. 4 aug. Indianenkamp  Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 31 juli / Vr. 4 aug. Ter land, ter zee en in de lucht Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 31 juli / Vr. 4 aug. Outsider Wake Adventure   Oudenaarde Externaat 12 / 14 j € 175

Ma. 7 / Vr. 11 aug. Superhelden op kamp Oudenaarde Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 7 / Vr. 11 aug. Bush Adventure Oudenaarde Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 7 / Vr. 11 aug. Zeil & Splash Oudenaarde Externaat 12 / 14 j € 170

Ma. 7 / Vr. 11 aug. Safarikamp  Harelbeke Externaat 6 / 8 j € 120

Ma. 7 / Vr. 11 aug. Play Adventure  Harelbeke Externaat 9 / 11 j € 140

Ma. 14 / Vr. 18 aug. Piratenkamp Oudenaarde Externaat 6-8 j € 120

Ma. 14 / Vr.  18 aug. Danskamp Oudenaarde Exter-/Internaat 9-11 j € 140 / € 330

Ma. 14 / Vr. 18 aug. Survival of the fittest Oudenaarde Exter-/Internaat 9-11 j € 140 / € 330

Ma. 14 / Vr. 18 aug. Battlestrike Live Oudenaarde Exter-/Internaat 12-14 j € 170 / € 330

Ma. 14 / Vr. 18 aug. Legerkamp   Harelbeke Externaat 6-8 j € 120

Ma. 14 / Vr. 18 aug. Play Adventure   Harelbeke Externaat 9-11 j € 140

Ma. 14 / Vr. 18 aug. X-treem Harelbeke Externaat 12-14 j € 170

Ma. 21 / Vr. 25 aug. Legerkamp Oudenaarde Externaat 6-8 j € 120

Ma. 21 / Vr. 25 aug. Ter land, ter zee en in de lucht Oudenaarde Externaat 9-11 j € 140

Ma. 21 / Vr. 25 aug. Robinson Adventure  Oudenaarde Externaat 12-14 j € 170

Ma. 21 / Vr. 25 aug. Superhelden op kamp   Harelbeke Externaat 6-8 j € 120

Ma. 21 / Vr. 25 aug. Survival of the fittest   Harelbeke Externaat 9-11 j € 140

Overzicht kampen 2023 
Krokus- en Paasvakantie

K

P

H

Z

Wijzigingen in programma en prijzen zijn steeds mogelijk.
Raadpleeg www.theoutsiderclub.be om alle up-to-date info te vinden.

Wie graag zijn grenzen opzoekt, moet met ons 
mee op avontuur! Deze week leef je op adrenaline, 
ga ja de uitdaging aan en laat je jouw energie los 
op het touwenparcours. Samen maken we vuur en 
leren we constructies sjorren. See you soon!

X-treem
Harelbeke

€ 170
externaat

12/14
jaar

Z  Ma. 10 / Vr. 14 juli  Ma. 14 / Vr. 18 aug.



  Inschrijven via

www.theoutsiderclub.be

 Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde 
 The Outsider Club 

 055 30 31 81 - info@theoutsiderclub.be 

  Inschrijven via

www.theoutsiderclub.be
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