
Interesse?

En we zijn vertrokken

Als je doet wat je deed,
dan krijg je wat je kreeg

Wat we doen?

Wie zijn we?



Wil je graag nieuwe horizonten
verkennen in het buitenland en vind je
het niet erg om voor een langere tijd je
thuisfront achter te laten, dan is dit iets
voor jou.

De horizon achterna

Den tour:

Dit is het open en meerdaagse aanbod van
DinamiX waarbij alle jongeren welkom zijn.
Avontuur en natuur staan centraal.

Data:
- 18 tem 20 mei: we trekken 3 dagen rond
   met paarden en honden. Met rugzak en
   tent gaan we de natuur in.   tent gaan we de natuur in.
- Op 4-daagse in de grote vakantie
   van 4 tem 8 juli 

Fiets er is uit

Trekets:

Op vraag: samen met 1 of meerdere
familieleden nemen we je mee op pad.
Verbinding en samenwerking staat centraal.

Vast aanbod: van 7 tot 9 oktober gaat ons
eerste familieweekend in de Ardennen
van start. Ga je graag mee met jou familie?
Jullie zijn heel welkom!Jullie zijn heel welkom!

Samen trappen, op stap met wie van tel is

Go-car:

Wil je graag met je leefgroep, team of een
combinatie een verbindende activiteit doen,
dan organiseren wij dit op maat voor jullie!
Dit kan een dagdeel zijn, in het weekend, op 
een avond ; meermaals of eenmalig.

In groep ets je sneller

Het peloton

Zit je vast en wil je er even tussenuit?
We zoeken naar de ideale plaats om tot rust
te komen of we gaan samen op meerdaagse.

Als je teveel tegenwind hebt, ets je
misschien de verkeerde kant op

De rem erop:

Je neemt de tijd om bezig te zijn met dingen
die jou verder kunnen helpen
- Bots je steeds tegen dezelfde lamp? Wil je
   graag sterker staan alleen of in groep? Dan is
   deze weerbaarheidstraining iets voor jou.
- Wil je jezelf beter leren kennen en ontdekken
   wat je graag doet? We gaan met jou op pad   wat je graag doet? We gaan met jou op pad
   om dit uit te zoeken

Schakel naar je eigen tempo

De schakelaar:

Jongere en contextbegeleider trekken er een 
dag op uit om elkaar beter te leren kennen.

Goed begonnen is half gewonnen

Het startschot:


