
 



 
 

Jaarprogramma vakantieopvang 2022 en themaweekend: Een nieuw jaar, een nieuw 

begin! 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) en professionals, 

Voor de medewerkers van BeActive, maar eigenlijk voor ons allemaal, was het een bewogen jaar. We hebben 

ondanks soms lastige omstandigheden in samenwerking met u ons best gedaan om goed georganiseerde, 

actieve en leuke weekend- en vakantieopvang neer te zetten voor de BeActive kinderen en jongeren in 2021. 

Nu is het tijd om vooruit te kijken en onze blik te richten op 2022. Te beginnen met de voorjaars- en 

meivakantie. Voor beide vakanties hebben we een mooi programma samengesteld, verderop in deze mailing 

leest u alles er over. 

Inschrijven is vanaf nu mogelijk voor beide vakanties (voorjaars- en meivakantie), des te sneller u uw kind 

aanmeldt, des te meer kans dat er een plekje vrij is voor uw kind(eren). 

Ook laten we u alvast onze planning voor de vakantieweken en het themaweekend in de rest van 2022 zien.  

Voor deze overige vakantieweken en het themaweekend in 2022 is inschrijven nog niet mogelijk, wel kunt u 

alvast uw voorkeuren aangeven. 

Dat helpt ons om tijdig voldoende capaciteit te organiseren en zicht te krijgen op de voorkeuren van ouder(s) 

en kinderen zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden.   

 

Ook in 2022 staan we weer graag voor u klaar! 

 

Namens Team BeActive 

 

Marco den Hartog, directeur 

 

 

 

 



 
Programma Voorjaarsvakantie locatie De Glind 

Maandag 21 februari  t/m  vrijdag 25 februari 2022 

Maandag 28 februari  t/m  vrijdag 4 maart 2022 

 

Een eigen BeActive huis, wat wil je nog meer? 

Deze bijzondere plek in het dorpje De Glind is zeer centraal 

gelegen in Nederland, heeft een fijne sfeer en is behoorlijk in 

trek bij de BeActive kinderen en jongeren. We hebben een 

compleet eigen huis ter beschikking en bovendien veel 

buitenruimte rondom de locatie. Kinderen kunnen zowel 

alleen als samen met enkele andere kinderen slapen, want er 

zijn ruim voldoende kleinere slaapkamers.   

 

Veel te doen vlak in de buurt! 

Vlak bij het huis is veel te doen: voor de jongere kinderen 

een kinderboerderij met skelters of bijvoorbeeld een 

bezoek aan het pirateneiland. Ook is er een gymzaal, een 

tafeltennistafel en een groot voetbalveld op loopafstand. 

Heel veel mogelijkheden dus voor jong en oud! 

 

 

Ochtend- en middagprogramma: dat werkt goed 

De jongere kinderen volgen in de ochtend een leuk 

keuzeprogramma: knutselen, iets koken of bakken of lekker 

voetballen.  

De oudere kinderen kunnen elkaar dan opzoeken in de leuke 

chillplek die we voor hen hebben gemaakt. In de middag 

organiseren we een centraal middagprogramma, dat we goed 

afstemmen op de kinderen die er die week zijn.  



 
Uitstapje in de buurt, waar gaan we heen?  

Geef jouw voorkeur aan! 

Tijdens de week mag een uitstapje natuurlijk niet 

ontbreken. Denk daarbij aan lasergamen, een bezoek aan 

de kartbaan of skiën bij Outdoorvalley 

 

Heb je een suggestie of een voorkeur voor een uitstapje? 

Vermeld dat dan op het opdrachtformulier. 

Let op: dat is uiteraard geen garantie dat dit uitstapje ook wordt aangeboden. Op basis van de aanmeldingen 

en de corona-situatie op dat moment kiezen wij het uitstapje. Daarbij hebben de jongere en oudere kinderen 

eventueel verschillende uitstapjes. Leuk wordt het in ieder geval! 

 

Heel leuk: de BeActive kook-workshop en een spannende dropping 

Ondertussen al heel geliefd: de BeActive kook-

workshop. Een mooie en gezellige manier om aan 

zelfredzaamheid en sociale vaardigheden te werken.   

Daarnaast organiseren we een dropping voor die 

groepen die het leuk vinden om vanaf een onbekende 

plek de weg terug te vinden naar onze locatie. De groep 

die dit het snelst weet te realiseren, krijgt uiteraard een 

prijs! 

 

Centraal programma in de middag 

In de middag wordt er een centraal programma 

gedraaid. Zo zullen we een keer naar een gymzaal 

toegaan voor bijvoorbeeld een Nerfgevecht of een 

spannend klimpark bezoeken.  Ook mogelijk: een leuk 

zwembad in de buurt bezoeken of gezellig een middag 

winkelen in Amersfoort. 

De definitieve keuze voor het middagprogramma laten 

we afhangen van de leeftijd en voorkeuren van de 

kinderen die aangemeld worden.  

Hoe dan ook: het gaat een leuke, spannende en gevarieerde week worden op locatie De Glind! 

 



 
Alle details Voorjaarsvakantie opvang locatie De Glind 

Data: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 

maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022    

Leeftijd: alle leeftijden 

Tarief:  € 1.010,50 (per week) bij PGB 

Tijden:  maandag 16.00 uur tot en met vrijdag 14.00 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. 

 

Aanmelding en voorwaarden 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de voorjaarsvakantie opvang in De Glind? Uw aanmelding ontvangen 

we graag online, via dit opdrachtformulier. Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, deze vindt u via 

deze link op onze website. 

Let op! De voorjaarsvakantie wordt dit jaar aangeboden in 2 verschillende weken, check dit s.v.p. met de 

schoolvakantie in uw regio. De definitieve plaatsing van uw kind is onder voorbehoud van o.a. beschikbare 

accommodatie, voldoende aanmeldingen, match met andere aanmeldingen en beschikbare begeleiders. U 

kunt uw kind alleen aanmelden bij een geldige indicatie. 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_voorjaar_mei_2022
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf


 
Programma Meivakantie Buitenzorg Baarn 

Maandag 25 april t/m  vrijdag 29 april 2022 (onder voorbehoud) 

Maandag 02 mei  t/m  vrijdag 6 mei 2022  

Let op! De BeActive meivakantie opvang wordt dit jaar in ieder geval georganiseerd in de week van 2 t/m 6 

mei. Verder geven veel scholen/ regio’s ook een week vrij in de week er voor (25 t/m 29 april) echter nog niet 

duidelijk is om welke scholen/ regio’s dat gaat. Deze vakantieweek wordt dan ook onder voorbehoud van o.a. 

voldoende aanmeldingen en voldoende begeleiders door BeActive georganiseerd. Mocht het voor uw kind 

belangrijk zijn dat er een coördinator aanwezig is op de locatie dan kunt u alleen voor de week van 2 t/m 6 mei 

aanmelden. 

 

Een prachtige locatie midden in het bos 

Afgelopen zomer hebben we met veel plezier gebruik 

gemaakt van deze mooie locatie. Midden in het bos 

gelegen hebben we het Blauwe Vogelhuis helemaal voor 

onszelf. Hier overnachten de jongere deelnemers en eten 

we samen. In het huis zijn meerdere slaapruimtes met 

stapelbedden. 

Voor de oudere kinderen is er een erg leuke chillplek in de 

vorm van een eigen huis dat we gezellig voor ze gaan 

inrichten en aankleden. Deze accommodatie heeft kortom 

alles beschikbaar voor een actief en uitdagend 

programma!  

Let op! Dit huis beschikt alleen over grotere slaapruimtes en is daarom niet voor alle deelnemers geschikt. 

 

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 vlak bij het huis een eigen buitenruimte 

beschikbaar waar we tenten opzetten voor de kinderen die 

graag willen kamperen. 

  



 
Veel buiten zijn met dit actieve programma 

Een spannende speurtocht, het goudsmokkel spel, Levend Stratego 

en het vlaggenroof spel: die staan zeker op het programma in deze 

week.  

Ook gaan we er samen op uit, bijvoorbeeld naar Klimbos Gooi- en 

Eemland dat op loopafstand bereikbaar is!  

 

Erg spannend: een avondprogramma in het bos… 

Bij een echte BeActive vakantieweek horen natuurlijk leuke 

bosspellen in de avond, hoe gaaf is dat? Of wat dacht je van een 

kampvuur in de geweldige vuurkuil. Wie wil er nu geen broodjes 

bakken boven het vuur      ? 

 

 

Meivakantie Buitenzorg, een mooie ervaring voor jonge en oudere kinderen 

Dit programma in een prachtige omgeving biedt volop leuke 

buitenactiviteiten waar jong en oud van kunnen genieten.  

Daarbij stemmen we goed af op de groep zodat we zo goed 

mogelijk aansluiten bij de interesses van de kinderen en 

jongeren. 

Buitenzorg Baarn biedt kortom alle ingrediënten voor een 

leerzame, leuke en gezellige week.  

 

  



 
Alle details Meivakantie Buitenzorg Baarn  

Data:   Maandag 25 t/m vrijdag 29 april 2022 (onder voorbehoud) 

Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei 2022  

Leeftijd: alle leeftijden  

Tarief:  € 1.010,50 (per week) bij PGB 

Tijden:  maandag 16.00 uur tot en met vrijdag 14.00 uur. 

OV:  gratis ophalen vanaf NS-station Baarn. 

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. 

 

Aanmelding en voorwaarden 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de meivakantie opvang, locatie Buitenzorg Baarn? Uw aanmelding 

ontvangen we graag online, via dit opdrachtformulier. Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, deze 

vindt u via deze link op onze website. 

Let op! De BeActive meivakantie opvang wordt dit jaar in ieder geval georganiseerd in de week van 2 t/m 6 

mei. Verder geven veel scholen/ regio’s ook een week vrij in de week er voor (25 t/m 29 april) echter nog niet 

duidelijk is om welke scholen/ regio’s dat gaat. Check dit s.v.p. met de schoolvakantie weken in de regio.  

Deze vakantieweek (25 t/m 29 april) wordt dan ook onder voorbehoud van o.a. voldoende aanmeldingen door 

BeActive georganiseerd. De definitieve plaatsing van uw kind is dus onder voorbehoud van onder andere 

beschikbare accommodatie, voldoende aanmeldingen, match met andere aanmeldingen en beschikbare 

bezetting. U kunt uw kind alleen aanmelden bij een geldige indicatie. 

 

 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_voorjaar_mei_2022
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf


 
SNEAK PREVIEW en VOORKEURFORMULIER 

Zomervakantie-, herfstvakantie- en kerstvakantie opvang, themaweekend 

Team BeActive is nu al in voorbereiding voor de programma’s en planning van de vakantieopvang en het 

themaweekend in de rest van 2022. Nog werk aan de winkel dus, maar om alvast een idee te krijgen van uw 

voorkeur(en) en u te helpen om eventueel de indicatie  af te stemmen met de gemeente geven we u nu alvast 

een ‘sneak preview’. Daarbij heeft u de gelegenheid om nu al uw voorkeur door te geven voor 1 of meerdere 

vakantieweken. Zo geeft u ons de kans om tijdig voldoende capaciteit te organiseren en is de kans op plaatsing 

van uw kind(eren) groter. 

BeActive zomervakantie opvang 

Voor uw gemak hebben we even de landelijke 

zomervakantieplanning voor u uitgewerkt. De Gele weken 

betreffen Regio Zuid, de groene weken Regio Noord en de 

grijze weken Regio Midden.  Het rechthoekige kader laat zien 

in welke weken (6 in totaal) BeActive de vakantieopvang 

organiseert. We bieden dus in 6 aaneengesloten weken de 

opvang aan: week 29 t/m 34: 

 

  

 

 

 

 

Leuke en uitdagende programma’s  

Reken op een mooi watersport/ outdoor programma voor de oudere jeugd, spannende programma’s op 

buitenlocaties en bekende en geliefde programma’s op een vakantiepark voor kinderen die wat meer 

structuur en overzicht nodig hebben.  Ook dit jaar gaan we weer ‘tussenweekenden’ voor u organiseren. Dat 

is handig bijvoorbeeld voor het geval u twee aaneengesloten weken wilt afnemen. 

LAAT ONS UW VOORKEUR WETEN! Dat kan via deze link zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen 

houden. LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te organiseren 

maar is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de aangegeven 

planning bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders. 

week data (zondag t/m vrijdag) regio's Kader = BeActive weken

28 10 t/m 15 juli Midden

29 17 t/m 22 juli Noord en Midden

30 24 t/m 29 juli Alle

31 31 juli t/m 5 augustus Alle Zuid Noord Midden

32 7 t/m 12 augustus Alle

33 14 t/m 19 augustus Alle

34 21 t/m 26 augustus Zuid en Noord

35 28 augustus t/m 2 september Zuid   

https://www.formdesk.com/ghibv/voorkeurformulier_2022


 
BeActive herfstvakantie opvang 

Dit jaar heeft BeActive 2 weken herfstvakantie opvang in 

de planning, afgestemd op de ons bekende 

schoolvakanties in de verschillende regio’s. LET OP! Check 

goed wanneer de herfstvakantie in uw regio valt voordat u 

uw voorkeur bij ons aangeeft. 

Regio Noord:    17 t/m 21 oktober 2022 

Regio Midden en Zuid:  24 t/m 28 oktober 2022 

Programma’s en locaties 

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om in de herfstvakantie 2022 gebruik te maken van een leuke 

buitenlocatie die geschikt is voor een leuke en actieve outdoor-week. Maar een leuk vakantiepark met veel 

faciliteiten behoort ook tot de mogelijkheden. 

Uw voorkeur voor de herfstvakantie opvang 

Laat ons s.v.p. via deze link uw voorkeur weten zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden. 

LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te organiseren maar 

is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de aangegeven planning 

bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders. 

Eindejaars themaweekend 

16 t/m 18 december 2022 

Programma en locatie 

Ook dit jaar staat weer een gezellig eindejaars 

themaweekend in de planning. Daarbij hebben we 

uiteraard nog geen zicht op de dan eventueel geldende 

corona-maatregelen. Om die reden kiezen we ervoor om 

u nu nog geen programma te presenteren.  

Ook omdat we onnodige teleurstellingen bij uw kind(eren) willen voorkomen. Reken in ieder geval op gezellig 

met elkaar gourmetten en natuurlijk als het mogelijk is bezoeken we een zwembad of organiseren we een 

uitstapje.  

Geef uw interesse door in het themaweekend 

Het is nu al mogelijk om uw interesse voor het eindejaars themaweekend aan ons door te geven. Dat kan           

via deze link.  LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te 

organiseren maar is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de 

aangegeven planning bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders. 

https://www.formdesk.com/ghibv/voorkeurformulier_2022
https://www.formdesk.com/ghibv/voorkeurformulier_2022


 
BeActive kerstvakantie opvang 

In het seizoen 2022 / 2023 heeft BeActive twee aansluitende weken kerstvakantie opvang in de planning. Deze 

planning is op basis van de ons nu bekende schoolvakanties in de verschillende regio’s.  

1e BeActive kerstweek  dinsdag 27 december 2022 t/m vrijdag 30 december 2022 

2e BeActive kerstweek  maandag 2 januari 2023 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Programma’s en locaties 

Het programma en de locatie(s) van de kerstweken zijn nu nog niet 

bekend. Reken in ieder geval op een gezellige kerstsfeer, een lekker 

kerstdiner en afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment een 

bezoek aan een mooi zwembad terwijl het buiten koud is en een 

leuke (indoor) activiteit. 

Uw voorkeur voor de kerstvakantie opvang 

Laat ons s.v.p. via deze link uw voorkeur weten zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden. 

LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te organiseren maar 

is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de aangegeven planning 

bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders. 

 

 

 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/voorkeurformulier_2022
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