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2 
 

 
 

Zomervakantie 2021: Lekker Actief op vakantie! 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en professionals, 
 
Allereerst mijn hartelijke dank voor de vele positieve reacties op ons concept zomerprogramma 
Veel van jullie hebben voorkeuren qua activiteiten en data voor de zomer doorgegeven.  Dat heeft ons 
geholpen om het programma nog mooier en nog meer ‘op maat’ te maken. 
 
Kortom: in de komende pagina’s presenteren we u met trots ons programma voor de BeActive 
zomervakantie-opvang: Lekker Actief op vakantie! 
 
We bieden u een omvangrijk, gevarieerd en actief programma aan gedurende maar liefst 5 weken in 
de zomervakantie. Wij gaan voor onvergetelijke ervaringen voor uw kind en een mooie kans voor u om 
de zorg voor uw kind even uit handen te geven. 
 
In welke weken bieden we het programma aan? 
Voor uw gemak hebben we even de landelijke zomervakantieplanning voor u uitgewerkt. De Gele 
weken betreffen Regio Zuid, de groene weken Regio Midden en de grijze weken Regio Noord.  Het 
rechthoekige kader laat zien in welke weken (5 in totaal) BeActive de vakantieopvang organiseert. 
Let op! Doe altijd navraag bij de school van uw kind hoe zij de zomervakantie inplannen. Soms wijkt 
een school af van de landelijke planning. 
 

Week  Data (zondag t/m vrijdag) Regio's   Kader    =  Beactive weken 

28 11 t/m 16 juli Noord         

29 18 t/m 23 juli Noord en Midden       

30 25 t/m 30 juli Alle         

31 1 t/m 6 augustus Alle   zuid midden Noord 

32 8 t/m 13 augustus Alle         

33 15 t/m 20 augustus Alle         

34 22 t/m 27 augustus Zuid en Midden       

35 29 augustus t/m 3 september Zuid            

 
Welke locaties en programma’s bieden we aan? 
 
Zomerweken De Glind: dit dorpje is centraal gelegen in Nederland en helemaal gericht op kinderen en 
jongeren. Hier huren we een ruime eigen groepslocatie met enorm veel mogelijkheden. Op 
loopafstand voor de jongere kinderen is er de kinderboerderij, een schateiland, een buitenzwembad 
en nog veel meer! Voor de wat oudere kinderen is er ook veel te doen: ons eigen voetbal- en 
basketbalveld, een eigen chillplek en natuurlijk mogen het traditionele kampvuur en de filmavond ook 
niet ontbreken! Op deze locatie is het ook mogelijk om het actieve sport- en waterprogramma te 
volgen! 
 
De zomerweken de Glind bieden we aan in de eerste 3 weken van het BeActive programma, namelijk: 
 
Zondag 18 t/m vrijdag 23 juli (week 29) 
Zondag 25 t/m vrijdag 30 juli (week 30) 
Zondag 01 t/m vrijdag 06 augustus (week 31) 
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Zomerweken Baarn: deze prachtige en goed bereikbare locatie ligt midden in het bos. De 
accommodatie is eenvoudig maar biedt tegelijk alles wat nodig is voor een actief en uitdagend 
programma in de natuur. Het goudsmokkelspel, levend Stratego en het vlaggenroof spel zullen zeker 
gespeeld worden. Ook een leuk klimparcours en broodjes bakken boven het kampvuur staan op het 
programma. Op deze locatie is het ook mogelijk om het actieve sport- en waterprogramma te volgen! 
 
De zomerweken Baarn bieden we aan in de laatste 2 weken van het BeActive programma, namelijk: 
 
Zondag 08 t/m vrijdag 13 augustus (week 32) 
Zondag 15 t/m vrijdag 20 augustus (week 33) 
 
Huisjesweken de Eemhof en Kempervennen: Sommige kinderen vinden een vakantieweek in een 
vakantiehuisje het allerleukste. Hier voelen ze zich het prettigste en kunnen ze genieten van een leuke 
en actieve vakantieweek. Daarom biedt BeActive ook deze zomervakantie weer een aantal 
‘huisjesweken’ aan. Op de Center Parcs locaties Eemhof en Kempervennen kunnen kinderen van alle 
leeftijden hier een topweek meemaken: sportief, gezellig en natuurlijk gevarieerd. 
 
De huisjesweken Eemhof en Kempervennen  bieden we aan in 3 weken van het BeActive programma,   
namelijk: 
 
Kempervennen: Zondag 25 t/m vrijdag 30 juli (week 30) 
Eemhof:  Zondag 01 t/m vrijdag 06 augustus (week 31) 
Eemhof :  Zondag 15 t/m vrijdag 20 augustus (week 33) 
 
Voor de verschillende programma’s en locaties gaan we er van uit dat we ten tijde van de 
zomervakantie weer in staat zijn om de geplande activiteiten door te zetten. Zo niet, dan mag u van 
ons een aangepast programma verwachten waardoor de zomerweken toch door kunnen gaan. 
 
Inschrijven voor de BeActive zomerweken is vanaf nu mogelijk!  
 
Nieuwsgierig geworden? U leest alles over onze zomerweken in de volgende pagina’s. 
 
Heeft u uw keuze gemaakt? Geef het dan snel aan ons door , want de ervaring van de afgelopen jaren 
leert dat het aanmelden snel gaat en de beschikbare plekken snel vergeven worden.  
 
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, deze vindt u via deze link op onze website. 
 
Misschien heeft u nog vragen? Laat het ons dan weten via info@123beactive.nl of bel ons via  
036-5305217 
 
Ook in de zomervakantie staan we weer graag voor u klaar! 
 
Namens Team BeActive 
 
 
 
Marco den Hartog, directeur 

https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf
mailto:info@123beactive.nl
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Zomerweken De Glind  
(midden Nederland) 
Zondag 18 t/m vrijdag 23 juli   (Week 29) 
Zondag 25 t/m vrijdag 30 juli  (Week 30) 
Zondag 1 t/m vrijdag 6 augustus (Week 31) 
 
De Glind: wat een bijzondere plek! 
Dit bijzondere dorpje, midden in Nederland nabij Barneveld is helemaal toegespitst op kinderen en 

jongeren. In het dorp huren wij een ruime groepsaccommodatie waarin voldoende ruimte is om elke 

leeftijdsgroep zijn eigen plek te geven.   

Veel te ontdekken op loopafstand 
Kinderen kunnen zowel alleen als samen met enkele andere 

kinderen slapen. Voor de jongste kinderen is vlakbij het huis 

veel te ontdekken.  Er is een kinderboerderij met skelters, een 

schateiland maar ook een prachtig robot pad en heel veel 

sportfaciliteiten. Genoeg te doen dus!   

 

 

Volop sporten en een eigen chillplek! 
Voor de wat oudere kinderen is er een voetbalveld, 

een basketbalveld en hebben wij diverse ruimtes in 

het huis helemaal ingericht met activiteiten die bij 

hen passen. Zo richten wij voor de oudste kinderen 

een knusse chillplek in om te hangen en kletsen of 

bijvoorbeeld een bordspel te spelen. 

Elke ochtend bieden wij aan kinderen tot 13 jaar een 

keuzeprogramma aan: spelen met lego, samen koken of bakken, een hindernis parcours zo snel 

mogelijk afleggen of voetballen zijn maar enkele van de vele mogelijkheden.  

Centraal programma in de middag 
In de middag wordt er meer een centraal 

programma gedraaid. Zo zullen we een keer naar 

een gymzaal toegaan, een buitenzwembad bezoeken 

en afhankelijk van het weer zijn er ook volop 

mogelijkheden voor waterspelletjes en andere 

groepsspellen. De kinderen die dat willen kunnen 

ook een keer paardrijden op een manege. 
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Het avondprogramma:  
Reken zeker een keer op een kampvuur met marshmallows, een 

film- of spelletjesavond. En heel erg spannend: het Weerwolven 

spel voor die kinderen die dat superleuk vinden. Natuurlijk hoort 

op donderdag als afsluiting een heuse bonte avond er bij. Zo wordt 

de BeActive week echt onvergetelijk! 

 

EXTRA: Sport- en waterprogramma voor jongeren v.a. 13 jaar 
 

Dit is een extra mogelijkheid voor die jongeren die 

het leuk vinden om wat extra uitdagende en 

sportieve activiteiten te doen tijdens hun BeActive 

week. 

Zij zullen tijdens de week een spannende dropping 

hebben, naar een bomen klimparcours toe gaan, 

maar ook een leuke watersportactiviteit gaan doen 

zoals windsurfen, suppen of kanoën.  

Deze groep trekt veel met elkaar op en dat is natuurlijk helemaal leuk als je de leeftijd hebt dat je 

graag tijdens je vakantie met leeftijdsgenoten plezier wil maken en chillen! Omdat locatie De Glind zo 

veel ruimte biedt, kunnen ze hier hun eigen gezellige plek (inclusief slaapplaatsen) in het gebouw 

innemen. Hoe leuk is dat? Het sport- en waterprogramma heeft een meerprijs van € 102,- 

Zomerweken De Glind, doe jij mee? 
Dit programma biedt variatie, plezier en leuke activiteiten voor alle leeftijden en voor elk wat wils. 

Daarbij hebben we de mogelijkheid om per vakantieweek af te stemmen op de groep zodat we zo 

goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de kinderen en jongeren. Meld je nu aan op het 

aanmeldformulier voor dit programma! 

Alle details Zomerweken De Glind 
Leeftijd: alle leeftijden  
Kosten:  €1.188,- (per week) bij PGB 
Optioneel: Sport- en waterprogramma (vanaf 13 jaar, meerprijs € 102,- bij PGB) 
Tijden:  zondag 16.00 uur tot en met vrijdag 16.00 uur 
OV:  gratis ophalen vanaf NS station Amersfoort Schothorst 
Opstappen: Zwolle, Almere, Hilversum, De Bilt, Rotterdam, Eindhoven (extra kosten bij vervoer € 90,-) 

 

Let op: alleen bij voldoende aanmeldingen voor een opstapplek is het mogelijk hier op of uit te stappen. 
Anders kiezen wij de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen. 
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Zomerweken Buitenzorg Baarn  
(Midden Nederland) 
Zondag 08 t/m vrijdag 13 augustus  (Week 32) 
Zondag 15 t/m vrijdag 20 augustus (Week 33) 
 
Locatie Buitenzorg in Baarn: midden in het bos 
Met trots presenteren we deze prachtige locatie midden in 

het bos. Op deze locatie hebben we het Blauwe Vogelhuis 

helemaal voor onszelf. Deze accommodatie is eenvoudig 

maar biedt tegelijkertijd alles wat nodig is voor een actief en uitdagend programma. 

Voor kinderen en jongeren die graag buiten bezig zijn een ronduit fantastische plek!  

Lekker kamperen? Ook mogelijk! 
Sommige kinderen en jongeren houden erg veel van kamperen of 

hebben net wat meer eigen ruimte en privacy nodig.  

Goed nieuws: precies voor die kinderen en jongeren hebben we 

vlakbij het huis een eigen buitenruimte beschikbaar waar we tenten 

opzetten voor de kinderen die graag willen kamperen. 

 

Veel activiteiten buiten in dit actieve programma 
Het goudsmokkel spel, levend Stratego en het vlaggenroof 

spel zullen zeker gespeeld gaan worden in deze week. Ook 

zullen we een speurtocht houden en bezoeken we Klimbos 

Gooi- en Eemland dat op loop- en fietsafstand bereikbaar is!  

Hoe leuk is dat? 

 
Lekker zwemmen en een kampvuur horen er ook bij! 
Ook op loop- of fietsafstand: Bosbad De Vuursche waar we 

lekker kunnen gaan zwemmen. Verder zullen we ook in de 

avond diverse bosspellen doen en zeker een keer een 

kampvuur houden in de geweldige kampvuurkuil.  Wie wil 

er nu geen broodjes bakken boven het vuur      ? 

Buitenzorg Baarn biedt alle ingrediënten voor een topweek. 
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EXTRA: Sport- en waterprogramma voor jongeren vanaf 13 jaar 

Dit is een extra mogelijkheid voor die jongeren die 

het leuk vinden om wat extra uitdagende en 

sportieve activiteiten te doen tijdens hun BeActive 

week. 

Zij zullen tijdens de week een spannende dropping 

hebben, naar een bomen klimparcours toe gaan, 

maar ook een leuke watersportactiviteit gaan doen 

zoals windsurfen, suppen of kanoën.  

Deze groep trekt veel met elkaar op en dat is natuurlijk helemaal leuk als je de leeftijd hebt dat je 

graag tijdens je vakantie met leeftijdsgenoten plezier wil maken en chillen! Omdat locatie Baarn zo 

veel buitenruimte biedt, kunnen ze hier hun eigen gezellige tentenkamp innemen. Hoe leuk is dat? 

Het sport- en waterprogramma heeft een meerprijs van € 102,- 

Zomerweken Buitenzorg Baarn, doe jij mee? 
Dit programma biedt een prachtige omgeving en volop leuke buiten-activiteiten waar jong en oud 

van kunnen genieten. Daarbij stemmen we per vakantieweek af op de groep zodat we zo goed 

mogelijk aansluiten bij de interesses van de kinderen en jongeren. 

Meld je nu aan op het aanmeldformulier voor dit programma! 

Alle details Zomerweken Buitenzorg Baarn  
Leeftijd: alle leeftijden  
Kosten:  €1.188,- (per week) bij PGB 
Optioneel: Sport- en waterprogramma (vanaf 13 jaar, meerprijs € 102,- bij PGB) 
Tijden:  zondag 16.00 uur tot en met vrijdag 16.00 uur. 
OV:  gratis ophalen vanaf NS station Amersfoort Schothorst 
Opstappen: Zwolle, Almere, Hilversum, De Bilt, Rotterdam, Eindhoven (extra kosten bij vervoer € 90,-) 

 
Let op: alleen bij voldoende aanmeldingen voor een opstapplek is het mogelijk hier op of uit te stappen. 
Anders kiezen wij de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen. 
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Huisjesvakantie locatie Center Parcs 
Zondag 25 t/m vrijdag 30 juli   (locatie Kempervennen, week 30) 
Zondag 01 t/m vrijdag 06 augustus  (locatie Eemhof, week 31) 
Zondag 15 t/m vrijdag 20 augustus (locatie Eemhof, week 33) 
    
Zwemmen, bowlen, boogschieten en nog veel meer…. 
Sommige kinderen vinden een vakantieweek in een 
vakantiehuisje het allerleukste. Hier voelen ze zich het 
prettigste en kunnen ze genieten van een leuke en 
gevarieerde vakantieweek. Daarom biedt BeActive ook 
deze zomervakantie weer een aantal ‘huisjesweken’ aan 
op de Center Parcs locaties Eemhof en Kempervennen.  
 
Kinderen van alle leeftijden zullen hier een topweek 
meemaken: sportief, gezellig en natuurlijk lekker actief. 
 
Vakantieopvang op Center Parcs: vertrouwd en overzichtelijk 
Al sinds de start van BeActive bieden wij opvang aan op de mooie vakantieparken van Center Parcs. 
Deze zomervakantie bieden we 2 weken vakantieopvang aan op Center Parcs de Eemhof, een mooi en 
centraal gelegen park in Nederland. Ook bieden we 1 week aan op locatie de Kempervennen in Brabant 
voor die ouders en kinderen die graag wat variatie zoeken voor hun vakantieweek. 
 
De parken bieden zeer veel  mogelijkheden om op de locatie zelf met elkaar aan de slag te gaan. Het 
zwembad, de bowlingbanen en boogschieten zijn slechts enkele voorbeelden. Kinderen verblijven in 
kleine, overzichtelijke groepjes van maximaal 5 kinderen in een huisje. Op dit park bieden wij een 
gevarieerd programma dat bij veel kinderen/ jongeren aansluit. Samen met de groep en de begeleiding 
wordt er een leuk en passend programma opgesteld. 
 
Alle details huisjesvakantie locaties Center Parcs 
Leeftijd: 5 t/m 18 jaar (ouder mag, maar wel binnen 

voorwaarden van BeActive) 

Kosten:  € 1.247,- (per week) bij PGB 
Tijden:  zondag 16.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur 
Opstappen: Zwolle, Almere, Hilversum, De Bilt,  

Rotterdam, Eindhoven, Amersfoort  
(Extra kosten bij vervoer €90,00) 

 
Let op: alleen bij voldoende aanmeldingen voor een opstapplek is het mogelijk hier op of uit te stappen. 
Anders organiseren wij voor u de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen. 
 
Let op!  Tijdens de zomerweken is in sommige weken en op sommige locaties de BeActive coördinator 
niet permanent aanwezig, waardoor deelname niet voor elk kind of jongere passend is in die week. Dit 
geldt naar alle waarschijnlijkheid voor de Eemhof locatie. Mocht het voor uw kind nodig zijn dat 
permanent een coördinator op locatie aanwezig is, vermeld dit duidelijk op het aanmeldformulier bij 
het kopje ‘bijzonderheden’. Het kan ook zijn dat BeActive de aanwezigheid van een coördinator in het 
geval van uw kind belangrijk vindt. Mochten wij geen passende mogelijkheid hebben voor uw kind in 
de aangemelde week of locatie dan neemt BeActive zo snel mogelijk contact met u op.  
 


