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The Outsider Coast
Ons aanbod
In deze brochure vindt u ons aanbod winterprogramma’s aan de kust en in 
de Westhoek. Deze brochure is een hulpmiddel om ideeën op te doen. Mocht u 
zelf een idee hebben, aarzel niet om dit mee te geven. Wij helpen u graag uw 
dromen te verwezenlijken.

De brochure is ingedeeld in 4 categorieën. Op de eerste pagina’s vindt u een kort 
overzicht van onze organisatie en onze activiteiten. 
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Laat u meeslepen door het enthousiasme van The Outsider Coast
The Outsider Coast is meer dan een traditioneel evenementenbureau.

All weather solution

Bij ongunstige weersomstandigheden zorgen we 
voor een alternatief programma zonder meerkost.  
 
Wilt u helemaal op zeker spelen? Sluit dan onze All 
Weather Solution af. Voor slechts €7,50 per persoon 
kunt u deze verzekering op voorhand afsluiten. Zo 
reserveert u een zaal in Ostend Sea p’lace. In overleg 
met u kiezen we een indoor programma die past bij 
uw groep. 

Bij mooi weer gaat alles zoals gepland buiten door.

Waarom?

Iedereen is welkom

Werkt u in een kleine KMO van 4 personen? Of wenst u 
het gezin van uw medewerkers erbij te betrekken? Van 
4 tot 1000 mensen … U bent aan het juiste adres!

We hebben een breed gamma programma’s die haal-
baar zijn voor iedereen, zowel sportief als niet sportief. 
Activiteiten voor kinderen vanaf 3 jaar tot ... jaar.

Eveneens hebben we een aantal outdoor activiteiten die 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit 
uiteraard ook met aangepaste begeleiding.

Wij het materiaal en de mensen - U kiest de proeven

Door onze eigen opleidingen voorzien we kwalitatieve 
begeleiders die uw event verzorgen. We zetten de 
juiste man op de juiste plaats. 

U bepaalt zelf welke proeven u doet! Zo kiest u zelf de 
opdrachten volgens uw doelstelling.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Omdat onze werkvloer de natuur is, proberen we daar 
zo goed mogelijk zorg voor te dragen. Zo behaalden we 
volgende certificaten: De Groene Sleutel en Duurzaam 
Ondernemen. 

Totaalpakket / kennis van de sector

Bent u op zoek naar een totaalpakket met overnachting, 
transport, catering, feestje? Of wenst u enkel deel te 
nemen aan een activiteit? Alles is mogelijk bij The 
Outsider Coast! 

Dankzij ons netwerk van leveranciers kunnen wij u 
verder helpen met organisatie van transport, catering, 
origineel cadeau, fotograaf… Wij werken samen met 
leveranciers die we vertrouwen.en die goed zijn in hun 
vak.
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Outdoor
Zeilwagenrijden 
Kiting / Kitebuggy 
Beachtrophy & Beachbuilding
One team, one goal
Laserbattle
Teambuilding
Go-cart Trophy (+ basicversie)
Electric golfcar tour
Door Vlaamse velden
Kings and queens
Highland games

Indoor + grotendeels outdoor
Operatie Fort Napoleon
Labyrinth
Fish and ships
Take the team to the top
Teamcooking (indoor)
Laserbattle op locatie
Escape game
Kraak de code

Specials 
Familiedagen 

Coaching: High Impact Teambuilding

Energizers: smovey, yoga, healthy teamcooking

Het goede doel 

Meet & Sleep
Meet@theoutsidercoast.be

Sleep@theoutsidercoast.be

Inhoud
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Outdoor
Tijdens de wintermaanden bieden wij nog enkele activiteiten aan die buiten 
doorgaan. Bij elke activiteit zorgen we voor een opwarmertje! Vraag gerust 
naar de mogelijkheden! 

Blijkt het toch geen ideale dag te zijn voor uw teamevent dan staan we al klaar 
met een plan B, zodat uw teamdag sowieso kan doorgaan. Voor elke groep is 
een plan B anders maar er wordt telkens overlegd met u wat haalbaar is. 

Wilt u liever helemaal op safe spelen? Dan kan u een all-weather solution 
nemen.

De outdooractiviteiten zijn:

Zeilwagenrijden 
Kiting / Kitebuggy 
Beachtrophy
Beachbuilding
One team, one goal
Laserbattle
Teambuilding

Go-cart trophy + basicversie
Electric golfcar tour
Door Vlaamse velden
Kings and queens
Highland Games
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Zeilwagenrijden Kiting / Kitebuggy
outdoor

Een unieke sensatie, enkel voortbewo-
gen door de wind zoeven we over het 
strand. 

Na het optuigen en een kleine initiatie 
passen we alles in de praktijk toe. 

Door de lage positie bij de grond geeft 
dit al gauw een spectaculair effect!

Doel Fun, adrenaline

Timing ca. 2 uur

Aantal 5 karren ( max. 15 p.)

Extra karren op aanvraag, tot  
max. 15 karren (tot 45 personen)

Prijs € 400 excl. BTW (per max.15 p.) 
€ 70 excl. BTW per extra kar 

Ideaal: 1 kar per 2 personen

Periode Het hele jaar door (bij laag water

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.

Terug naar de kindertijd en vliegeren maar? Toch niet helemaal. De benaming 
geeft al aan dat het hier een moderne variant betreft : de huidige kites zijn op 
geen enkel vlak te vergelijken met de “vliegers” van vroeger. Vlot bestuurbaar 
kan men er de mooiste figuren mee vormen.  
De durvers kunnen ook kitebuggy reserveren. Hier start men met een initiatie 
kiting. Pas als dit goed lukt, zetten we de buggy’s in. 

Doel Fun, initiatie

Kiting Timing ca 1,5 uur

Aantal Max. 50 personen

Prijs € 360  forfaitair excl. BTW per 15 personen

Kitebuggy Timing ca 3 uur

Aantal Max. 15 personen

Prijs € 400 forfaitair excl. BTW 

Periode Het ganse jaar door
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Beach Building & Trophy One Team One Goal
outdoor

Bij dit programma worden de deelnemers d.m.v. teamvestjes ingedeeld in ver-
schillende teams. Terwijl bij beachbuilding de focus op teambuilding ligt, is de 
focus bij beachtrophy eerder sport. U kiest zelf uw proeven uit onderstaande 
lijst. Liever een andere speciale proef? Vraag gerust naar onze mogelijkheden.

• Beachvolley of Flingo

• Zandkastelen bouwen

• Reuze Aardbal

• Strandhockey

• Koningsspel

• Wackitball

• Geblinddoeke puzzel

• Bakken & zakkenloop

• A-lopen

• Spinnenweb

• Trolleys

• Memory

Doel Fun, teambuilding & competitie

Timing ca 2,5 uur

Aantal 10-200 personen

Prijs 10 - 15 p € 750 excl. BTW

16 - 30 p € 48 p.p. excl. BTW

31 - 50 p € 45 p.p. excl. BTW

51 - 70 p € 43 p.p. excl. BTW

71 - 200 p € 41 p.p. excl. BTW

Periode Het hele jaar door

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.

Doel Fun, teambuilding & competitie

Timing ca 2,5 uur

Aantal 5-100 personen

Prijs 5 - 15 p € 750 excl. BTW

16 - 30 p € 48 p.p. excl. BTW

31 - 50 p € 45 p.p. excl. BTW

51 - 70 p € 43 p.p. excl. BTW

71 - 200 p € 41 p.p. excl. BTW

Periode Het hele jaar door

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.

Op  zoek  naar  een  programma  waar samenwerking  belangrijker is dan 
competitie?  Samen streven naar een einddoel waar je trots kan op zijn. Een 
uitdaging aanpakken, de beste strategie bepalen met de juiste mensen op de 
juiste plaats: daar draait het toch om? Niet?!  
Deze formule bestaat uit het aangaan van enkele uitdagingen als groep. Meer 
nog, we laten jullie zelf beslissen hoe moeilijk jullie het willen maken. De vraag 
is: hoe goed kent u uw team?

Deze activiteit is ook geschikt voor grotere groepen. Dan werken we een pro-
gramma voor uw team uit bestaande uit proeven van de beachbuilding mét de 
insteek van samenwerken in plaats van competitie. 
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outdoor

Laserbattle
Laser Battle is een superspannend spel. Het wordt gespeeld in teamverband, 
met verschillende laserwapens die accuraat kunnen mikken tot 200 meter. 
Bovendien zijn de laserstralen helemaal niet pijnlijk en is het heel wat milieu-
vriendelijker ook! 

Na een korte instructie van de monitor, gaan we van start: we proberen elkaars 
basis te overmeesteren, of een VIP te beschermen, of bepaalde zaken te sabote-
ren en zoveel meer... 

Verschillende opdrachten zijn mogelijk tijdens één spelsessie. Spanning & fun 
gegarandeerd! 

Doel Teambuilding, fun

Tim ca. 2 uur

Aan 12 - 50 personen

Prijs  € 40 p.p. excl. BTW

Locatie Nieuwpoort & Oostende 
Andere locaties op aanvraag 

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.

Periode Het hele jaar door

Teambuilding
In groepjes wordt er gevraagd 
om samen een katapult te sjor-
ren. Als dit gebeurd is, kunt u 
door middel van verschillende 
ludieke teambuildingsproeven 
een aantal pogingen verza-
melen om met die katapult 
een projectiel richting doel te 
schieten. 

Samenwerking, fun en veel 
lachen gegarandeerd!

Doel Teambuilding

Timing ca 2,5 uur

Aantal 12- 50 personen

Prijs € 29 p.p. excl. BTW (min. 12 p.)

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.
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outdoor

Go-cart Trophy 
   Basic versie
Kiest u voor de basisversie, dat kan! De tocht zelf wijzigt niet

Dan zijn er 2 praktische proeven inbegrepen in plaats van vier en is er 1 drank-
je voorzien.

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2,5 uur

Aantal 20 - 100 personen

Prijs (budget) 20 - 100 p € 40 p.p. excl. BTW

Periode Het ganse jaar door

Go-cart Trophy 
Elk team stapt op een grote go-cart en krijgt aan het startpunt een roadbook 
mee. Hierin staat de tocht beschreven en staan er 4 controlepunten vermeld. Op 
deze punten is er een ludieke praktische proef voorzien.

Daarnaast vind je er ook nog enkele vragen over de stad en bezienswaardigheden 
tijdens de tocht. En tenslotte ook nog wat denk-vragen.

Een drankenpauze halverwege de tocht en een slotdrink na de tocht zijn inbe-
grepen in de prijs.

U kiest zelf 4 proeven: Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2,5 uur

Aantal 10 - 100 personen

Prijs  < 15 p € 1.095 excl. BTW

16 - 20 p € 73 p.p. excl. BTW

21 - 30 p € 70 p.p. excl. BTW

31 - 40 p € 68 p.p. excl. BTW

41 - 50 p € 62 p.p. excl. BTW

> 50 p € 55 p.p. excl. BTW

Periode Het ganse jaar door

• Funslang

• Geblinddoekte proef

• Memory

• Blaaspijpschieten

• Parachute

• Toxic Waste

• Garnalen pellen 

• Bierproeven

• Funslang

• Geblinddoekte proef

• Memory

• Blaaspijpschieten

• Parachute

• Toxic Waste

U kiest zelf 2 proeven: 
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Electric golfcar tour
outdoor

De elektrische golfkarren zijn represen-
tatief, milieuvriendelijk en één met de 
natuur. Zelfs bij regenweer zit je be-
schermd. Een all- weather programma 
dus.

Elk team krijgt een kaart met daarop de 
controlepunten waar 4 praktische proe-
ven zich bevinden. De bundel bevat ook 
een vragenblad met vragen die moeten 
opgelost worden tijdens de tocht.

De golfwagens bieden plaats voor 2 tot 4 
personen, en zijn een comfortabel, 

alternatief & ecologisch vervoersmiddel!

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 3 uur

Aantal 12 - 50 personen

Prijs € 65 p.p. excl. BTW (min. 12 p.)

+ € 120 forfaitair per golfwa-
gen van max. 4p.

Periode Het hele jaar door

Extra All weather solution:  
€ 7,5 p.p.

Door Vlaamse velden
Nieuwpoort-Diksmuide zijn getekend door Wereldoorlog I, en werden lange tijd 
bezet door Duitse troepen. Ze vormden de frontlinie: de Duitse bezetter is na de 
slag van Tervate door de Belgische troepen teruggedrongen achter de Ijzer. 

De deelnemers worden net zoals 100 jaar terug, onderweg geconfronteerd met 
5 beproevingen. De tocht door de Vlaamse velden kan per fiets of per electric 
golf car. 

Herbeleef de slag van Tervaete en laat u meeslepen in dit historische verhaal!

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 3 uren per fiets en 
ca. 2,5 uren met electric golfwagen 

Aantal 12 - 100 personen

Prijs < 15 p. € 1.095 excl. BTW

16 - 20 p. € 73 p.p. excl. BTW

21 - 30 p. € 70 p.p. excl. BTW

31 - 40 p € 68 p.p. excl. BTW

41 - 50 p € 62 p.p. excl. BTW

> 50 p. € 55 p.p. excl. BTW

Prijs (budget) 20 - 100 p. € 40 p.p. excl. BTW

Prijs met 
golfwagens

12 - 60 p. € 65 p.p. excl. BTW

+ € 120 forfaitair bedrag per golfwa-
gen van max. 4 p.

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.
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Kings and queens
De koning van het kasteel ligt op 
sterven en heeft geen erfgenamen. 
Opvolging is noodzakelijk en daarom 
worden alle edellieden (deelnemers) 
samengeroepen bij het kasteel. Elke 
volksgroep (team) duid een moge-
lijke opvolger voor de koning aan. 
Doorheen het spel zal hij/zij zijn volk 
moet leiden om alle opdrachten tot 
een goed einde te brengen.  
 
De teams moeten zo snel moge-
lijk een trebuchet (middeleeuwse 
katapult) bouwen en een eigen vlag 
maken dat de trots van hun her-
komst weergeeft. Punten worden 
verzameld doorheen het spel die 
we dan omzetten naar tijd of aantal 
pogingen voor het eindspel. 

 - Levend schaakbord  
 - Ringsteken   
 - Harnasproef    
 - Heksenverbranding 
 - Boogschieten

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2,5 uur

Aantal 15 - 50 personen

Prijs 15 - 20 p € 1590 excl. BTW

21 - 30p   € 77 excl. BTW

31 - 50 p € 67 excl. BTW

Locatie-
kost

Tot 30 p € 750 forfaitair

31 - 50 p € 21  p.p. excl. BTW

Periode Het hele jaar door

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.

outdoor
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Highland games
outdoor

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2 uur

Aantal 10 - 25 personen 

Prijs € 32 p.p. excl. BTW (min. 12p) 

Periode Het hele jaar door

Extra All weather solution: € 7,5 p.p.

Reis samen met ons naar de Schotse hooglanden en beleef de traditionele clan-
spelen uit deze streek. 

Tijdens deze superleuke activiteit trek je als team ten strijde tegen een andere clan. 
Een reeks spannende proeven zal uitwijzen wie de sterkste is! Met een stijlvolle, 
schots geruite kilt zit iedereen meteen in de juiste sfeer! 
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Indoor + outdoor
De IJzertoren, Fort Napoleon en De Mercator zijn stuk voor stuk unieke loca-
ties. Laat u charmeren door de aparte sfeer die er heerst tijdens onze thema-
programma’s.  

De volgende programma’s gaan grotendeels binnen door. Een paar opdrachten 
gaan buiten door, maar 70% van de tijd zit u binnen. 

Operatie Fort Napoleon
Labyrinth
Fish & Ships
Take the team to the top
Teamcooking (indoor)
Laserbattle op locatie
Escape game
Kraak de code
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indoor + outdoor

Operatie Fort Napoleon

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2,5 uur of 1 dag

Aantal 15 - 150 personen

Prijs 15 - 20 p € 1535 forf. excl. BTW

21 - 30p € 75 p.p. excl. BTW

31 - 50 p € 66 p.p. excl. BTW

51 - 70 p € 62 p.p. excl. BTW

71 - 100 p € 53 p.p. excl. BTW

+ 100 p € 53 p.p. excl. BTW

Dagactiviteit  
10 proeven

+ € 31 p.p. excl. BTW

Locatiekost 
(excl. BTW)

Tot 35 pers. € 800 forfaitair

35 - 50 p € 950 forfaitair

50 - 75 p € 1.100 forfaitair

75 p - 100 p € 1.250 forfaitair 

+ 100 p € 1.350  forfaitair

Periode Het ganse jaar door

Napoleon Bonaparte heeft de opdracht gegeven voor de bouw van het Fort 
Napoleon in Oostende. Maar geen fort zonder leger ter bescherming natuurlijk. 

De deelnemers van dit programma behoren vanaf nu tot het Fort Napoleon 
Bataljon en worden in verschillende compagnies opgedeeld. 

Elke compagnie krijgt een passende legeropleiding met volgende opdrachten:

• Verdedigingsdossier

• Strategie

• Ravitaillering

• Kalibreren van het geschut

• Aanleggen van booby-traps

• Evacuatie

• Drill

• Ontsnapping 
(+ € 250 excl. BTW)

• Laserbattle 
(+ € 900 forfaitair bedrag 
excl. BTW /max 60 p.)
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indoor + outdoor

Labyrinth
‘Het Labyrinth’ neemt u mee doorheen de geheime gangen van het Fort 
Napoleon. Via doordenkers, ‘mystery solvers’ en grensverleggende opdrachten 
moet men zich een weg uit het doolhof banen. Kennis, handigheid, sportiviteit, 
durf en geluk zijn dé cruciale factoren om dit levensecht gezelschapsspel 
perfect te spelen.

Mogelijke proeven:

• Music from the coffin
• Do not tremble
• A walk in the dark
• Climb the rope
• Fear factor

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2 uur

Aantal 10 -100 personen

Prijs 10 - 20 p € 1590 forf. excl. BTW

21 - 30p € 77 p.p. excl. BTW

31 - 50 p € 67 p.p. excl. BTW

51 - 70 p € 62 p.p. excl. BTW

> 70 p € 54 p.p. excl. BTW

Locatiekost 
(excl. BTW)-

Tot 35 pers. € 800 forfaitair

35 - 50 p € 950 forfaitair

50 - 75 p € 1.100 forfaitair

75 p - 100 p € 1.250 forfaitair 

+ 100 p € 1.350  forfaitair

Periode Het ganse jaar door

Fish & Ships
Tijdens de winterperiode is het vaak guur weer aan zee. Leuk om eens uit te 
waaien, maar ook ideaal om gezellig binnen in een mooi kader een teambuil-
ding te doen.  
Voor deze periode hebben we 2 mooie binnenlocaties gezocht in Oostende. De 
deelnemers worden ingeleid in het boeiende, voor vele ongekende, leven van 
zeemanschap en visserijkunde.

Aan boord van de Mercator en De Amandine, 2 unieke museumschepen, leggen 
de teams talrijke ludieke en originele proeven af. Deze teambuilding kan af-
gesloten worden met een receptie aan boord van de Mercator of Amandine 
(afhankelijk van de periode en beschikbaarheid).

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2 uur

Aantal 15 - 70 personen

Prijs 15-20 p  € 1535 forfaitair excl. BTW

21-30 p  € 75 p.p. excl. BTW

31-50 p  € 66 p.p. excl. BTW

51-70 p  € 62 p.p. excl. BTW

Locatiekost € 15 p.p. (min. € 250) excl. BTW 
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indoor + outdoor

Take the team to the top
Een uniek spel op een exclusieve locatie nl. aan de IJzertoren. Dit spel neemt u 
mee in de herinnering en herdenking van WO I. Tijdens deze uitdaging verza-
mel je met je groep de juiste attributen om de bom te ontmantelen die binnen 
2u30min afgaat!  
Het verzamelen van deze attributen gaat natuurlijk niet zomaar. De saboteur 
heeft op jullie zoektocht opdrachten en hindernissen geplaatst zodat jullie alle 
vaardigheden als een team zullen moeten inzetten om de klok te stoppen. Com-
municatie, teamplay en beslissingsgericht zijn staan hier centraal!

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2,5 uur

Aantal 10 - 50 personen

Prijs Min. forfaitair bedrag € 900 

14 - 30 p € 66 p.p. excl. BTW 

31 - 50 p € 63 p.p. excl. BTW

Prijs met coaching op aanvraag

Locatiekost € 250 excl. BTW

Vanaf 18p: €15 p.p. (excl. BTW)

Periode Het hele jaar door

Teamcooking
Heb je zin in een leerrijke en vooral 
plezante kookervaring? Niet enkel 
de Belgische, maar ook de Franse, 
Spaanse, Mexicaanse, Japanse, Thaise, 
Italiaanse en Marokkaanse keuken 
behoren tot de mogelijkheden.

Heb je liever iets dat echt op jouw 
smaak wordt afgestemd? Contacteer 
ons en we overlopen de mogelijkhe-
den. De locatie bij uitstek in de winter 
is de Phare East in Oostende.

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 3 uur

Aantal 12 - 50 personen

Prijs Vanaf € 66 p.p. excl. BTW 

Periode Het hele jaar door

Locatie Phare East in Oostende
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indoor + outdoor

Laserbattle op locatie
Laserbattle is een superspannend spel. Het wordt gespeeld in teamverband, 
met verschillende laserwapens die accuraat kunnen mikken tot 200 meter. 
Bovendien zijn de laserstralen helemaal niet pijnlijk en is het heel wat milieu-
vriendelijker ook! 

Na een korte instructie van de monitor, gaan we van start: we proberen el-
kaars basis te overmeesteren, of een VIP te beschermen, of bepaalde zaken te 
saboteren en zoveel meer... Verschillende opdrachten zijn mogelijk tijdens één 
spelsessie. Spanning & fun gegarandeerd! 

De laserbattle kan ook op locatie doorgaan vb. Fort Napoleon maar ook  
indoor (indien voldoende ruimte).

Puzzel Escape game
Laat je opsluiten in Houdini’s woon-
wagen en tracht de code te kraken om 
te kunnen ontsnappen! 
Door te zoeken achter de juiste hints en 
het oplossen van allerlei raadsels kom 
je stap per stap dichterbij de uitgang. 
Teamwork staat bij deze activiteit 
centraal. 

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 1 uur

Aantal Per groep van 5 à 8 personen

Prijs Vanaf € 25 p.p. excl. BTW  
(min. 5 p.)

Periode Het hele jaar door

Locatie Aan ‘t Kraaienest in Nieuw-
poort 

Doel Teambuilding, fun

Tim ca. 2 uur

Aan 12 - 50 personen

Prijs € 40 p.p. excl. BTW

Nieuwpoort & Oostende. Andere 
locaties mogelijk op aanvraag.

Periode Het hele jaar door.
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indoor + outdoor

Kraak de code
Deze teambuilding heeft zowel het denkvermogen als het loopvermogen nodig 
van uw team! De sportievere collega’s worden lopers en andere worden de 
denkers.   
De denkers blijven op een centrale plaats en voeren verschillende proeven uit 
die al hun zintuigen zullen prikkelen. Vandaaruit sturen zij ook hun lopers op 
pad met een plan.  
Samenwerking, overleg, fysieke inzet en denk-, voel- en smaakwerk vormen de 
basis om het moordmysterie te ontcijferen.

Doel Teambuilding, fun

Timing ca. 2,5 uur

Aantal 8- 60 personen

Prijs Min. forfaitair bedrag € 692 

16 - 60 p € 45 p.p. excl. BTW 

Periode Het hele jaar door

Deze activiteit kan gecombineerd 
worden met een heerlijke lunch en/of 
avondmaal.   
In Oostende werken we vanop Ooster-
oever, vanuit de Phare  East (bar-bis-
tro aan de Ostend Sailing) of in het 
centrum van de stad.
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Specials
Naast onze standaardprogramma’s maken wij ook graag uw event op maat. 

In het volgende hoofdstuk zetten we een paar mogelijkheden in de verf 
zetten. Hebt u zelf een tof idee? Laat het ons zeker weten. We brainstormen 
samen en creëren de dag volledig naar uw wens.

All Weather Solution
U hebt de perfecte dag voor ogen met prachtig weer. Twee dagen op voorhand 
zien de voorspellingen er niet goed uit. Wat nu?

Als enige partner aan de kust bieden wij de ‘all-weather solution’.  Dit houdt in dat 
we bij slecht weer uitwijken naar Ostend Sea p’lace. Zij beschikken over gigantische 
zalen waar we een alternatief programma indoor organiseren. 

Voor slechts 7,50 eur per persoon kun je deze 
verzekering op voorhand afsluiten. Zo reser-
veer je een zaal in Ostende Sea p’lace. Mocht 
het weer dan tegenvallen, dan heb je een plan 
B. In overleg kiezen we een indoor programma 
dat past bij jouw groep. Bij mooi weer gaat 
alles zoals gepland buiten door.



20

Familiedagen
Gelukkige kinderen = gelukkige ouders = gelukkige werknemers

We organiseren ook familiedagen voor uw werknemers en hun gezin. Een fami-
liedag wordt altijd georganiseerd op een kindvriendelijke locatie.  
Verschillende concepten zijn mogelijk voor uw familiedag. We toetsen af met u 
hoe jullie het zien.  
Wenst u de typische zee-activiteiten of wenst u een carrousel van initiaties en 
attracties waar iedereen vrij aan kan deelnemen? Zo doet iedereen waar hij/zij 
zin in heeft. We zorgen voor activiteiten voor alle leeftijden, ook voor de aller-
kleinsten! Terwijl u met uw collega’s een glaasje drinkt, spelen de kinderen met 
onze piraten. Onze motivatie van de dag? Ervoor zorgen dat iedereen zich thuis 
voelt en een leuke tijd beleeft op uw familiedag. 

Coaching: 
High Impact Teambuilding
Teambuilding is en blijft bij ons ook fun. Maar met de aanwezigheid van een 
coach levert het dagje fun een immense meerwaarde op voor uw organisatie. 
The Outsider Coast werkt bij deze vorm van teambuilding met ervaren incom-
pany coaches van Katmandu die gecertificeerd zijn bij de International Coa-
ching Federation. De coaches hebben oog voor dynamieken binnen een team. 
Zo kunnen ze een sfeer creëren die iedereen in staat stelt om openlijk over de 
sterktes en zwaktes van het team én zichzelf te communiceren.  
Het is deze unieke aanpak, de combi teambuilding-coaching, die onze pro-
gramma’s onderscheidt van andere teambuildings en er voor zorgt dat er na het 
event er een échte impact is op de werkvloer.

De Phare East, de nieuwe bar-bistro aan de Ostend Sailing club, in Oostende is 
de ideale locatie voor uw volgende familiedag. Het horecagedeelte ligt vlakbij 
alle activiteiten in de duinen en op het strand. Informeer zeker ook naar onze 
andere locaties.

In onderlinge afstemming leggen we die activiteiten vast die het best aansluiten 
bij het realiseren van uw doelstelling.

Programma’s waarbij high impact teambuilding mogelijk is: beachbuilding, take 
the team to the top en adventure island. 

specials
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specials

Het goede doel
Uw teambuilding koppelen aan een goed doel? Het kan! 
Toon uw medewerkers dat u maatschappelijk en sociaal 
betrokken bent, en steun het Rode Kruis. 

Wat houdt dit in?  
Bij het eindbedrag van uw teambuilding komt 10 % 
extra voor het Rode Kruis. De dag zelf overhandigen 
wij u een cheque met het bedrag dat geschonken wordt 
aan Rode Kruis-Vlaanderen.

Voor wie?  
U kan twee projecten steunen.

• Vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen 
http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/vakantiekampen

• Levens redden met veilig water 
http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ 
ontwikkelingssamenwerking/veilig-water-redt

Ons engagement? Ook wij storten nog eens 5% door naar Rode Kruis-Vlaan-
deren. Informeer naar de mogelijkheden.

Energizers
Thuis hebben we niet altijd de tijd om een 
gezonde levenstijl aan te nemen. We moe-
ten snel nog wat mails afwerken, vlug iets 
eten voor we de kids naar school brengen, 
tussendoor een maaltijd klaarmaken...  
 
Vele van uw werknemers (uzelf misschien 
ook?!) zullen zich hierin herkennen.  
Daarom willen wij u de mogelijkheid 
schenken om op uw volgende teambuil-
ding of meeting uzelf en uw collega’s te 
verwennen met gezond eten en gezonde 
buitenlucht.

Wij organiseerden al healthy kookworkshops, yoga sessies als tussendoortje bij 
meetings of een smoovey wandeling op events. 

Interesse in deze Energizers? Vraag dan zeker meer info, want het is het waard!

http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/vakantiekampen
http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ontwikkelingssamenwerking/veilig-water-redt
http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ontwikkelingssamenwerking/veilig-water-redt
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Meet & Sleep
The Outsider Coast is niet enkel een organisatie die uw event kan invullen 
met sportieve of minder sportieve programma’s. Wij kunnen u ook helpen 
bij uw totaalpakket.  
Wilt u uw teambuilding koppelen aan een meeting en overnachting? Indien 
u opteert voor een hotel, dan hebben wij de juiste contacten aan de kust om 
de juiste leverancier voor u te kiezen. Bent u de klassieke hotelkamers beu, 
dan kunnen we u helpen met uniekere overnachtingen in vakantiehoeves of 
op onze eigen site in onze back-to-basic accommodaties. 

Sleep @theoutsidercoast

Meet @theoutsidercoast

’t Kraaienest
Het centrum ‘t Kraaienest biedt u de moge-
lijkheid om in alle rust met groepen tot 20 
personen te overnachten met een schitterend 
zicht op de polders.

Als één van de eerste Vlaamse jeugdcentra 
behaalde ’t Kraaienest elk jaar sinds 2008 de 
Groene Sleutel. 
’t Kraaienest kan ook gehuurd worden voor 
uw bedrijfsfeest. Het gebouw beschikt over 
een grote bar met terras en nog een extra 
leefruimte dat kan dienen voor vergaderin-
gen. 

De Jeanne Panne & Karel Cogge
Vlak naast ’t Kraaienest liggen de Jeanne 
Panne en de Karel Cogge. Deze logeersche-
pen zijn elk voorzien van een grote kombuis 
met keuken. De Jeanne Panne heeft een 
overnachtinscapaciteit van 18 personen en de 
Karel Cogge van 24 personen. 

U kan ook combineren en meerdere accom-
modaties tegelijk huren. 

U plant uw volgende meeting aan de kust... maar u bent 
op zoek naar een unieke locatie?

Wij hebben verschillende mogelijkheden voor u. 

In het gebouw Westhoek Marina op het eilandje hebben 
we de ‘Bella Vista’. een vergaderruimte tot 50 personen, 
voorzien van alle nodige comfort. Dit alles met een 
prachtig uitzicht op de waterwegen en de polders.
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Reacties van klanten
Het blijft gonzen van positieve reacties vanuit alle sites. 
De voorbereiding was perfect en het resultaat was uitermate goed. 
Ajinomoto - omnichem  

 
Het was gewoonweg SUPER. 
BNP Paribas Fortis  

 
Het was een groot succes, de mensen zijn allen vol lof 
over de manier waarop alles naadloos geregeld werd. 
TESA 

 
Het weer zat ons niet echt mee, maar is zeker geen spelbreker geweest. 
Fijn dat jullie zo flexibel wilden/konden zijn om de trophy te verlengen 
en het kiten weg te laten. 
MEDIAHUIS 

 
I think this has been one of my best teambuilding events done. 
TOM TOM

The Outsider Coast 
Brugsevaart 50  -  8620 Nieuwpoort 
Tel. 058 23 14 04 
info@theoutsidercoast.be - www.theoutsidercoast.be

Deelnemingsvoorwaarden voor de watersporten  
Kunnen zwemmen.  Zwemvest wordt door ons voorzien. Voor zee-activiteiten 

is er voor elke deelnemer een zwemvest en surfpak voorzien.

Inclusief in de prijs 
Professionele begeleiding door eigen opgeleide monitoren.

Het nodige materiaal, 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Exclusief in de prijs 
Verzekering persoonlijke ongevallen, catering, BTW.

mailto:info@theoutsidercoast.be
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