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HERFSTPROGRAMMA 2020  

 

ZATERDAG: 
 
Ochtend (10:00-13:00) Klimmen & Abseilen    32,50  
Komen jullie ook gezellig klimmen & abseilen in steengroeve Dieupart in 
Aywaille? Wij klimmen hier op een rotswand van blauwsteen, verschillende 
routes met allemaal andere hoogtes en moeilijkheid. Het abseilen ga je doen van 
een hoogte van zeker 20 meter. (va 10 jr, 1.30m). 
 
Middag (14:00-16:00) Via Ferrata    30,00 
Een super gave klettersteigroute langs de rotswanden in steengroeve Dieupart, 
met staalkabels en beugels. Klimmen & klauteren, onderweg kom je 
verschillende obstakels tegen zoals bruggen en zelfs 2* een ravijnoversteek met 
een zipline (va 12 jr. 1.30m). 
 
 
 
 
 
 

 
ZONDAG: 
 
Ochtend (10:00-13:00) Speleologie    35,00  
Ga mee en ontdek de wondere wereld onder de grond! Hierbij gaan we 
klauterend en kruipend door de grot. Je krijgt van ons een helm met lampje en 
een overal om je kleren te beschermen. (va 10 jr, 1.30m, niet aan te raden voor 
mensen met claustrofobie).  
 
Middag (14:00-17:00) Kajakken   19,00  
We varen een traject over de Ourthe van +- 8,5 km. Super mooi om de Ardennen 
vanaf het water te beleven. Zorg voor schoenen die nat mogen worden (géén 
teenslippers) en neem droge kleren mee voor na de activiteit. Je wordt met de 
bus vanaf Remouchamps naar Hamoir gebracht, en vanaf het eindpunt weer 
teruggebracht naar Remouchamps. (Zwemdiploma verplicht) 
 
Middag (14:00-17:00) Challenge Parcours & Tokkelen   32,50  
Klaar voor een uitdaging? Doe dan mee! Test je evenwicht en voer te gekke 
opdrachten uit op verschillend touwbruggen over de rivier. Als kers op de taart 
eindigen we met een super gave tokkelbaan. (va 10 jr, 1.30m).  
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MAANDAG: 
 

Ochtend (10:00-12:00) Via Ferrata   30,00 
Een super gave klettersteigroute langs de rotswanden in de steengroeve Dieupart, 
met staalkabels en beugels. Klimmen & Klauteren, onderweg kom je verschillende 
obstakels tegen zoals bruggen en zelfs 2* een ravijnoversteek met een zipline. (va 
12 jr, 1.30m).   
 
Middag (14:00-17:00) Klimmen & Abseilen    32,50  
Komen jullie ook gezellig klimmen & abseilen in steengroeve Dieupart in Aywaille? 
Wij klimmen hier op een rotswand van blauwsteen, verschillende routes met allemaal 
andere hoogtes en moeilijkheid. Het abseilen ga je doen van een hoogte van zeker 
20 meter. (va 10 jr, 1.30m). 
 
Middag (14:00-17:00) Challenge Parcours & Tokkelen    32,50  
Klaar voor een uitdaging? Doe dan mee! Test je evenwicht en voer te gekke 
opdrachten uit op verschillend touwbruggen over de rivier. Als kers op de taart 
eindigen we met een super gave tokkelbaan.(va 10 jr, 1.30m). 
 
Middag (14:00-17:00) Mountainbiken    25,00  
Bospaden en veldwegen, verhard en onverhard, klimmen en dalen: we komen van 
alles tegen in deze tocht door de Ardennen. De instructeur neemt jullie mee op pad 
en past de route aan op het niveau van de groep. De Ardennen zijn natuurlijk niet 
plat maar what goes up, must go down! Vertrekplaats: Remouchamps (va 13 jr)  
 

DINSDAG: 
 
Ochtend (10:00-13:00) Hike Ninlingspo met gids    7,50  
Ervaar deze prachtige natuur en ga samen met een gids op pad! We passeren 
spannende paadjes en mooie vergezichten. Je ontvangt een flesje water en een 
snack voor onderweg. Zorg voor goede, stevige schoenen.  
 
Middag (14:00-17:00) Kajakken    19,00 
We varen een traject over de Ourthe van +- 8,5 km. Super mooi om de Ardennen 
vanaf het water te beleven. Zorg voor schoenen die nat mogen worden (géén 
teenslippers) en neem droge kleren mee voor na de activiteit. Je wordt met de bus 
vanaf Remouchamps naar Hamoir gebracht, en vanaf het eindpunt weer 
teruggebracht naar Remouchamps. (Zwemdiploma verplicht) 
 
Middag (14:00-17:00) Speleologie    35,00 
Ga mee en ontdek de wondere wereld onder de grond! Hierbij gaan we klauterend 
en kruipend door de grot. Je krijgt van ons een helm met lampje en een overal om je 
kleren te beschermen. (va 10 jr, 1.30m, niet aan te raden voor mensen met 
claustrofobie).  
 
Avond (19:00-22:00) Night Challenge & Tokkelen    32,50  
Het Challenge parcours met een extra dimensie: in de avond!! 
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WOENSDAG: 
 
Ochtend (10:00-13:00) Mountainbiken    25,00  
Bospaden en veldwegen, verhard en onverhard, klimmen en dalen: we komen van 
alles tegen in deze tocht door de Ardennen. De instructeur neemt jullie mee op pad 
en past de route aan op het niveau van de groep. De Ardennen zijn natuurlijk niet 
plat maar what goes up, must go down! (va 13 jr) 
 
Middag (14:00-17:00) Kajakken    19,00  
We varen een traject over de Ourthe van +- 8,5 km. Super mooi om de Ardennen 
vanaf het water te beleven. Zorg voor schoenen die nat mogen worden (géén 
teenslippers) en neem droge kleren mee voor na de activiteit. Je wordt met de bus 
vanaf Remouchamps naar Hamoir gebracht, en vanaf het eindpunt weer 
teruggebracht naar Remouchamps. (Zwemdiploma verplicht) 
 
Avond (19:00-21:00) Lasertag  15,00  
Een supergave Game op een uitdagend Outdoorterrein! Strijd met je team voor de 
overwinning en schakel je tegenstanders een voor een uit.  
 

DONDERDAG: 

 
Ochtend (10:00-13:00) Challenge Parcours & Tokkelen    32,50  
Klaar voor een uitdaging? Doe dan mee! Test je evenwicht en voer te gekke 
opdrachten uit op verschillend touwbruggen over de rivier. Als kers op de taart 
eindigen we met een super gave tokkelbaan. (va 10 jr, 1.30m). 
 
Middag (14:00-16:00) Vlotbouwen en -varen    20,00  
Laat je knoop kunsten zien en blouw samen met je familie of vrienden een vlot! En 
hoe beter je hem maakt hoe verder je komt tijdens het varen. Een echte 
teamactiviteit.  
 
Middag (14:00-17:00) Kajakken  19,00 
We varen een traject over de Ourthe van +- 8,5 km. Super mooi om de Ardennen 
vanaf het water te beleven. Zorg voor schoenen die nat mogen worden (géén 
teenslippers) en neem droge kleren mee voor na de activiteit. Je wordt met de bus 
vanaf Remouchamps naar Hamoir gebracht, en vanaf het eindpunt weer 
teruggebracht naar Remouchamps. (Zwemdiploma verplicht) 
 
Avond (19:00-22:00) Shooting   20,-  
Een schot in de roos! De instructeur leert je de kneepjes van het boogschieten. Daag 
je familie en vrienden uit met boogschieten en blaaspijpschieten. 
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VRIJDAG: 
 
Ochtend (11:00-13:00) Via Ferrata    30,00 
Een super gave klettersteigroute langs de rotswanden in de steengroeve Dieupart, 
met staalkabels en beugels. Klimmen & Klauteren, onderweg kom je verschillende 
obstakels tegen zoals bruggen en zelfs 2* een ravijnoversteek met een zipline. (va 
12 jr, 1.30m).   
 
Middag (14:00-17:00) Klimmen & Abseilen    32,50  
Komen jullie ook gezellig klimmen & abseilen in steengroeve Dieupart in Aywaille? 
Wij klimmen hier op een rotswand van blauwsteen, verschillende routes met allemaal 
andere hoogtes en moeilijkheid. Het abseilen ga je doen van een hoogte van zeker 
20 meter. (va 10 jr, 1.30m). 
 
 
 

OP AANVRAAG: 
 
Mountainbike huur   € 19,50 (4 uur) en € 50,00 borg  
 
Optioneel: Picknicklunch   € 10,00  
Deze picknicklunch bestaat uit een stokbroodje gezond, flesje water, frisdrank, yoghurtje, 
stuk fruit & snack. Volledig verzorgd voor of na de activiteit. (vooraf reserveren, alleen in 
combinatie met de activiteit(en)).  
 
Groepen va 5 personen: Activiteiten  
Voor groepen vanaf 8 personen kunnen we de meeste activiteiten op een gewenst 
moment plaats laten vinden, neem hiervoor contact op met het kantoor en vraag naar de 
mogelijkheden.  
 
 
 
 
 

INSCHRIJVEN: 
Je kan je inschrijven voor bovenstaande activiteiten via de mail of telefonisch: 

Yourout.be info@yourout.be tel: +32(0)4384 4430 of  

Newlife  info@newlife.be tel: +32(0)80 68 44 35  

Schrijf op tijd in want: VOL = VOL. Na inschrijving ontvang je van ons een 
reserveringsbevestiging en is de activiteit definitief en bent je de deelnamesom verplicht 
te voldoen. Wilt je meer informatie over activiteiten en vraag gerust onze instructeurs, zij 
delen graag hun passie. Voor sommige activiteiten geldt een minimum aantal 
deelnemers, check de ochtend voorafgaand of de activiteit doorgaat.  
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