Kom op zondag 8 of zondag 15 oktober
ATB-fietsen
Shoot Out
Fort Inca
Klimtoren
Trapezesprong
Boogschieten
Touwbruggen

Deelname is voor leden van groep 6, 7,
8 en de 1e klas. Op beide dagen sluit de
inschrijving bij 200 deelnemers. Het is niet
mogelijk plaatsen te reserveren.Vol = vol!
Opgeven kan tot twee weken van te
voren via PION. Informeer bij de contactpersoon ledenadministratie naar de inloggegevens. Let op bij het kiezen van de
juiste Outdoordag, dat je de goede datum
kiest. Geef aan wie de contactpersoon is,
selecteer de groep die je wilt opgeven en
vink de deelnemers aan. Geef wijzigingen
in de deelnemerslijst, na aanmelding, per
mail door. Let op! Inschrijven is ook
betalen.
Voor de prijs hoeven jullie het niet te laten;
€ 17,00 voor kinderen en € 9,50 voor
leiding. Per ongeveer 8 deelnemers
vragen we 1 leider of leidster mee te
komen.

Let op!
Er zijn een beperkt aantal ATB-fietsen van
klein formaat. De kans bestaat dat 'kleine'
kinderen niet kunnen ATB-fietsen! Deze
kinderen mogen een andere activiteit
kiezen onder begeleiding van eigen
leiding.

Na inschrijving
ontvang je aanvullende informatie per
mail. Bel voor vragen met 0475 520020.

SPECTACULAIR PROGRAMMA
De Outdoordagen van JongNL Limburg
zijn leuk, ontspannend EN uitdagend.
Deelnemers hebben plezier en zijn SAMEN
actief bezig. Kijk maar eens op de website
van JongNL naar het filmpje over de
Outdoordagen.

Vernieuwd en verbeterd programma
Op veler verzoek staat ATB-fietsen sinds
2015 weer op het programma. Daarnaast is
ShootOut een nieuwe activiteit. ShootOut
is een variatie op paintbal. Terugkerende
avonturen zijn een bezoek aan Fort Inca
(een labyrint), hoog in de lucht een
Trapezesprong maken, Klimmen, via
het Touwparcours het water oversteken
en Boogschieten.
De locatie is Break Out in Swalmen. We
beginnen 's morgens om 10.30 uur en rond
de klok van 17.00 uur kan iedereen
vermoeid, maar voldaan naar huis.
Tussen de middag wordt een zelf
meegenomen lunchpakket opgegeten. Koffie/thee, fris, broodjes
en zelfs een frietje met frikandel
of kroket zijn verkrijgbaar.

