
 
 

 
 
 

                              DURF en DOE 
Vrijdag 3 OKTOBER tot zondag 5 OKTOBER 2014 

Doelgroep: vanaf 14 jaar 
 

 
Thema 
DARE AND DO of DURF EN DOE! 
Een weekend rond uitdagingen: cognitief, emotioneel, fysiek, sociaal. 
Wie durft?? 
Vrijdagavond staat in teken van kennis maken, gezellig samenzijn, een hapje en een 
drankje, verhalen ophalen en bijkletsen. Maar dan vliegen we er in met een moordspel, 
een Cluedo ‘onder ons’, een whodunit?  
Zaterdag worden we fysiek uitgedaagd via initiatie rugby, cognitief via een cursus 
sexuologie (aangepast aan de leeftijd) en psychologie met daring topics. Wie durft 
daarna de ethische discussie aan en laat zich kennen? We sluiten de avond af met 
karaoke: wie heeft de moed om te zingen? Alleen? Met twee? In groep? 
Zondag dagen we de wetten van de fysica uit, proberen we de eerste beginselen van 
bridge ( hét kaartspel voor intelectuelen) onder de knie te krijgen, gaan we er voor en 
nemen het op tegen elkaar in ‘oude spelen’. We ronden  af met een partijtje rugby. 
 
Natuurlijk  voorzien we jullie dit weekend met lekkere en voldoende culinaire 
heerlijkheden, een rijke keuze aan natjes en een pleïade aan strategische spellen. Het 
samenzijn staat op de voorgrond, maar hart, lichaam, ziel en natuurlijk hersenen 
worden weerom uitgedaagd. 
 
Concreet 

We starten vrijdagavond 3 oktober om 18.30 uur en eindigen zondagavond  5 
februari om 16.30 u.  
Verblijf: Domein Heibrand 

          Wijngaardstraat 32, 2390 Westmalle 
03 312 05 60 
Wegbeschrijving: www.heibrand.be 
 
 

IMPACT 

IMPACT 
Ado’s 

IMPACT 



Inschrijven  
via mail naar Marc Mertens met vermelding van je naam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum.  

 Laat ook weten indien je vegetarisch wenst te eten.  
+ 

door storting van het bedrag op de rekening van Marc Mertens: 
BE80 9730 8836 1677.Vermeld naam van de deelnemer en ‘ Durf en Doe’ 
kostprijs: 110€ 
Broer/zus: ieder – 10€ 
De prijs omvat het volledige verblijf in volpension en alle activiteiten. 
Bij inschrijving ontvang je een medische fiche, wegbeschrijving en het 
onmisbare, onvermijdelijke lijstje van noodzakelijke benodigdheden. 

 
Uitkijkend naar jullie komst, zenden we alvast onze hartelijke groeten: 
 
Pascale De Min                                      Anke Goovaerts 
Pascale.demin@telenet.be                    anke.goovaerts@telenet.be 
 
Annick  Mertens                                     Marc Mertens                    
mertens.annick@skynet.be                   mertens.mtw@skynet.be                  
0485.35.82.82                                               0485.76.09.67 
 
 
 
Afbeelding:lawlogix 


