Programma
OUTDOOR 2020
18 t/m 23 oktober

Bergen
vol avontuur
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Een groepje jongens en mannen op weg naar de top. Hun kreten als ze de top halen galmen door de bergen.
Iedereen vol trots op eigen doorzettingsvermogen en op het teamwerk. Op de top is het uitzicht mooi. Nu nog
1200 meter naar beneden. Eenmaal in de berghut: het vuur maakt ons warm, 12 lepels tikken er in 1 pan. Daarna de
slaapzak in. Totale stilte, alleen de wind rond de hut.
Gaat jouw bloed sneller stromen?
Ben jij tussen 12 en 18 jaar? Dan kun jij mee om dit avontuur zelf te beleven!

Dag tot dag Programma Outdoor 2020 Duits- Oostenrijkse Alpen
Met de rugzak op trekken we drie dagen de bergen in. Overnachten we in verlaten berghutten, zwemmen we
in een bergmeer en beklimmen we een bergtop. Avontuur, natuur, vriendschap en uitdagingen vormen samen
de ingrediënten voor een onvergetelijke tocht met evt. als laatste hoogtepunt een spectaculaire activiteit zoals
canyoning of Via Ferrata. De laatste avond gebruiken we voor een vet feest. Chillen rond het vuur, lol maken en
nagenieten van de topprestaties, vriendschap en teamspirit. En dan weer naar huis om uit te slapen en te chillen.3

Praktische informatie
Tijdstip:
zondag 18 t/m vrijdag
23 oktober (herfstvakantie).
Kosten:
€650,- per persoon incl. reis- en
verblijfkosten, eten & drinken
(vroegboekkorting €25,- mits
aangemeld voor 15 september)
Meld je nu meteen aan,
dan is je deelname verzekerd!
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Open XperienceDag 6 september 2020
Wil je misschien mee op Outdoor of ga je sowieso mee en wil je alvast in de stemming komen? Kom dan naar de
open dag. De open dag is op zondag 6 september van 9:30-13:00.

Wat kan je verwachten van deze dag?
Op een prachtige buitenlocatie ontmoeten alle (mogelijke) deelnemers en begeleiders elkaar. Op het programma:
kennismaken, foto en videopresentatie eerdere jaren, programma 2020, teamactiviteiten, voetballen en evt. zwemmen in een natuurven. En volop gelegenheid om je vragen te stellen en jouw ideeën en wensen te bespreken.
De open dag is ook voor ouders het moment om, in een andere ruimte, kennis te maken met begeleiders en het
programma en vragen te stellen.
Adres: Landgoed Ottermeer, Hopmeerweg 8, 4725 PX Wouwse Plantage (routebeschrijving op www.ottermeerhoeve.nl)
Meld je nu gelijk aan door een mail te sturen naar info@thinline-adventures.nl (als je je aanmeldt voor de Outdoor
is dat automatisch ook je aanmelding voor de open dag).
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Overige informatie
•

Bijgaand ontvang je een lijst met de uitrusting die je nodig hebt. Vooral goede bergschoenen en een goede
rugzak zijn essentieel! Indien je bepaalde materialen niet hebt, kun je ze ook huren. Als je speciaal voor deze
tocht nieuw materiaal gaat aanschaffen, of je hebt andere vragen over je uitrusting, neem dan contact op met
Ynze Alkema.

•

Na je aanmelding ontvang je een e-mail waarin wij je deelname bevestigen aan de Outdoor, inclusief verdere
informatie over het programma, het reisschema en het reisschema.

•

Tijdens de Outdoor ben jij in de eerste plaats verantwoordelijk voor jezelf. De begeleiders dragen de eindverantwoordelijkheid voor de Outdoor. Aanwijzingen van de begeleiders moeten worden opgevolgd. Het niet
opvolgen hiervan betekent dat jouw eigen veiligheid en die van anderen in gevaar kan komen. Je aanmelding
voor de Outdoor betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarde.
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Meerdaagse outdoor avonturen voor jongens van 12 tot 18 jaar

Bob
Ynze

Pepijn

Wouter
Simone

Willem

Thinline Adventures bestaat uit (van links naar rechts):
Bob Stadelmaier, Ynze Alkema, Pepijn Hagenaar, Simone Matarazzi, Wouter Hagenaar en Willem van
Eijk.

Praktische informatie en contact:
Kijk voor algemene informatie op onze Facebook pagina (www.facebook.com/thinlineadventures)
Voor persoonlijk contact kun je bellen met:
Bob Stadelmaier: 06 - 129 697 53
Ynze Alkema: 06 - 261 663 63
Of mail naar: info@thinline-adventures.nl

Ontwerp: Speechlessdesign - Susan Penninks

Begeleiders:

