Zomerse teamdagen, uitbreiding activiteiten, open dag
landgoed Bleijendijk en meer...!
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Leerzame teamdagen
Inmiddels zit de zomervakantie er voor de meeste mensen weer op. We kunnen terugkijken op
een geslaagde zomer met enthousiaste deelnemers aan onze ervaringsgerichte en leerzame
teamdagen.
Het was een perfecte zomer voor onze buitenactiviteiten en we hopen dat er na de
vakantieperiode ook weer een mooie periode aanbreekt.
Wil jij ook op een leuke manier werken aan teamontwikkeling?
Kijk op onze website wat we te bieden hebben!
Het hele jaar door bieden we passende activiteiten aan, afgestemd op de thema's die er in het
team spelen. Ook bij minder mooi weer kunnen we een mooi programma aanbieden.
Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Afronding opleidingen
Naast een mooie zomer was het voor Katja ook een erg drukke zomer omdat zij deze zomer 2
opleidingen succesvol heeft afgerond: de tweejarige Belgische postgraduaat opleiding
'Adventure Education' (ervaringsleren in buitenactiviteiten) en de rolski/langlauf
instructeursopleiding van de Nederlandse Ski Vereniging.
Met het behalen van deze diploma's wordt ook het aanbod aan diensten uitgebreid. Benieuwd?
Lees verder in deze nieuwsbrief of kijk op de website!

Uitbreiding activiteiten

Nu Katja officieel door de Nederlandse Ski Vereniging
gecertificeerd rolski- en langlauf instructeur is, biedt
ONTDEKK nog meer activiteiten aan, die ook erg geschikt
zijn voor de aankomende herfst- en winterperiode.
Zo is het mogelijk om met uw team te komen langlaufen
op de kunstloipe (bij langlaufvereniging Bedaf) en
daarnaast nog te werken aan teamontwikkeling tijdens een
of meerdere andere activiteiten rondom de Bedafse
Bergen in Uden. Wat dacht u van het samenwerkingsspel 'Let's connect' (een game die onlangs
is toegevoegd aan ons diensten portfolio)?
Tevens is het mogelijk om familiefeestjes of kinderfeestjes te vieren op en rondom de
langlaufbaan, of om te komen rolskiën. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Open dag Landgoed Bleijendijk

Op zondag 16 september wordt er van 11-16 uur weer een
open dag op Landgoed Bleijendijk in Vught georganiseerd.
Er zijn tal van activiteiten. Net als vorig jaar zal ONTDEKK
ook weer met vlot bouwen en vlot varen op de Essche
Stroom van de partij zijn.
Meer informatie is in de flyer (Bleijendijk Opendag
2018_Flyer.pdf) of op de website van Landgoed Bleijendijk
te vinden.

Nieuwe kleding

Tijdens de open dag van Landgoed Bleijendijk zullen we
herkenbaar met onze nieuwe ONTDEKK kleding voor de dag
komen.
Hopelijk tot ziens!

Nieuwsbrief
Vanaf nu zal er op regelmatige basis (ongeveer 1 keer per 2 maanden) een ONTDEKK
nieuwsbrief worden verstuurd.
Kent u mensen die interesse hebben in deze nieuwsbrief, laat hen dan weten dat ze zich voor
de nieuwsbrief kunnen aanmelden via onze website.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ontdekk.nl toe aan uw adresboek.

