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Nieuwsbrief februari 2020

Activiteiten in de winter
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op.
Wie denkt dat er in de winter weinig bij ONTDEKK te
doen is, heeft het mis. Ook in de winter hebben we
zowel binnen als buiten mooie programma's
beschikbaar die helemaal naar wens kunnen worden
samengesteld. Wat dacht je van een langlauf of biatlon
clinic (waarbij naast langlaufen met laser geweren op
doelen wordt geschoten) op de langlaufbaan in Uden als onderdeel van een
teamdag?
Dit jaar zijn er naast de bestaande activiteiten weer een aantal nieuwe activiteiten
aan het portfolio toegevoegd, waaronder verschillende varianten van
orientatielopen (waarbij je individueel of als team op zoek gaat naar de oranje met
witte checkpoints - wie maakt daarbij de meest strategische keuzes?).
Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan contact op via
katja@ontdekk.nl of 06-42884284.

Insights Outside
Insights Discovery geeft door middel van een
eenvoudige en toegankelijke 'kleurentaal' (gebaseerd
op de theorie van psycholoog Carl Jung) inzicht in
gedragsvoorkeuren van jezelf en anderen. Het biedt
concrete handvatten voor persoonlijke ontwikkeling en
team- en organisatieontwikkeling en wordt bij veel
organisaties gebruikt.
Uniek bij ONTDEKK is dat het theoretische Insights profiel direct gekoppeld wordt
aan de praktijk, door middel van actieve werkvormen in de buitenlucht - oftewel:
Insights Outside!
Wordt er binnen jouw organisatie gewerkt met Insights Discovery en willen jullie hier
meer uit halen of willen jullie binnen jullie organisatie op een actieve manier met
Insights Discovery gaan werken? Neem dan contact met ons op.

Sports event
Deze zomer werd er op het campusterrein van
Vanderlande in Veghel het Vanderlande sports event
georganiseerd. In teamverband konden collega's het in
7 verschillende onderdelen opnemen tegen andere
teams. ONTDEKK was hierbij van de partij en heeft 3
onderdelen op deze succesvolle dag gefaciliteerd.
Dus ook als je op zoek bent naar activiteiten waar plezier voorop staat, en die
minder in het teken van leren staan, kun je bij ONTDEKK terecht!
Foto credits: Heleen Tolido.

Geslaagde open dag
Het is al een tijdje geleden dat de open dag op
Landgoed Bleijendijk werd gehouden. Zoals elk jaar
was het een geslaagde dag en was ook ONTDEKK weer
van de partij bij het vlot bouwen en vlot varen.
Ook in 2020 wordt er weer een open dag op Landgoed
Bleijendijk in Vught georganiseerd.
Wil je dit niet missen?
Zet dan zondag 20 september 2020 alvast in jouw agenda!
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