Zomervakantie opvang 2022: Samen en actief!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) en professionals,
Wij ontvingen veel positieve reacties op onze ‘sneak preview’ van het zomerprogramma. En veel van
jullie gaven hun voorkeuren en data voor de zomerweken aan ons door. Dank daarvoor! Want dat
helpt ons om het programma nog meer te laten aansluiten op jullie wensen en voorkeuren.
Het resultaat van dat alles is dit programma voor de BeActive zomervakantie-opvang 2022: Samen en
actief! We hebben voor u een uitgebreid en gevarieerd programma beschikbaar gedurende 5 weken
in de zomervakantie. En we zullen ons weer volledig inzetten voor een mooie tijd voor uw kind(eren)
zodat u even de zorg met een gerust hart uit handen kunt geven.

In welke weken bieden we de zomervakantie opvang aan?
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 (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
28
29
30
31
32
33
34
35

Data (zondag t/m vrijdag *)
10 t/m 15 juli
17 t/m 22 juli
24 t/m 29 juli
31 juli t/m 5 augustus
7 t/m 12 augustus
14 t/m 19 augustus
21 t/m 26 augustus
28 augustus t/m 2 september

Regio's
Midden
Noord en Midden
Alle
Alle
Alle
Alle
Zuid en Noord
Zuid

Kader =

BeActive weken

Zuid

Noord

Midden

* met uitzondering van locaties Landal: deze weken zijn van maandag t/m vrijdag

BeActive tussenweekenden, ook deze zomer weer beschikbaar *!
Deze zomervakantie bieden we in totaal 3 tussenweekenden aan. Zo wordt het mogelijk om 2
vakantieweken met elkaar te verbinden en de vakantieopvang te verlengen. We hebben voor u de
volgende tussenweekenden beschikbaar:
Weekend
Vrijdag 29
Vrijdag 5
Vrijdag 12

t/m
t/m
t/m

zondag 31 juli
zondag 7 augustus
zondag 14 augustus

Tussen vakantieweken:
week 30 en 31
week 31 en 32
week 32 en 33

Locatie
De Glind of Baarn
De Glind of Baarn
De Glind of Baarn

* plaatsing onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Kleding wassen door BeActive in het
tussenweekend is in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer mogelijk. Kosten tussenweekend
zijn € 588,- (bij PGB of 2 etmalen ZIN)
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Welke locaties en programma’s bieden we aan?
Zomerweken De Glind (geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar)
Deze bijzondere plek is centraal gelegen in Nederland en alles hier is ingericht op kinderen en jongeren.
Hier huren we een eigen gedeelte van een ruime groepslocatie. Voor de jongere kinderen is er op
loopafstand een kinderboerderij, een leuk buitenzwembad, een schateiland en nog veel meer! Voor
de wat oudere kinderen zijn er ook veel leuke activiteiten te organiseren: we hebben er een voetbalen basketbalveld en natuurlijk horen een gezellige filmavond en een traditioneel kampvuur ook erbij!
Verder gaat het BeActive team een aantal leuke workshops organiseren: denk aan een kickboks-,
muziek- of kookworkshop of misschien wel een watersport-activiteit!
Zomerweken de Glind bieden we aan in 3 weken van de BeActive zomerplanning, namelijk:
Zondag 17 juli
t/m
vrijdag 22 juli
(week 29)
Zondag 31 juli
t/m
vrijdag 5 augustus
(week 31)
Zondag 7 augustus
t/m
vrijdag 12 augustus
(week 32)
Zomerweken Baarn
Deze prachtige en goed bereikbare locatie ligt midden in het bos. De accommodatie is eenvoudig maar
biedt alle mogelijkheden voor een actief, gezellig en uitdagend programma in de natuur. Grote ‘hits’
zijn altijd levend Stratego, het klimpark en het vlaggenroof spel. In week 31 wordt op deze locatie een
survival week georganiseerd voor kinderen vanaf 10 jaar die wel in zijn voor wat extra actie!
De zomerweken Baarn bieden we aan in de laatste 3 weken van het BeActive programma, namelijk:
Zondag 31 juli
t/m
vrijdag 5 augustus (survival week vanaf 10 jaar) (week 31)
Zondag 7 augustus
t/m
vrijdag 12 augustus (NIET MEER BESCHIKBAAR) (week 32)
Zondag 14 augustus
t/m
vrijdag 19 augustus
(week 33)
Huisjesweken Landal ’t Loo
Veel kinderen hebben een grote voorkeur voor een vakantieweek in een vakantiehuisje. Daar voelen
ze zich fijn en genieten ze van een gezellige en actieve vakantieweek. Om die reden biedt BeActive ook
deze zomervakantie weer een aantal ‘huisjesweken’ aan op het mooie park Landal ’t Loo in Oldebroek.
De huisjesweken op Landal ‘t Loo bieden we aan in 2 weken van het BeActive programma, namelijk:
Maandag 18 juli
t/m
vrijdag 22 juli
(week 29)
Maandag 25 juli
t/m
vrijdag 29 juli
(week 30)
Let op! deze vakantieweken starten op maandag, niet op zondag. U kunt alleen kiezen voor deze
vakantieweken indien u zelf voor het vervoer van en naar de locatie kunt zorgen of (in geval van PGB)
uw PGB budget voldoende ruimte biedt voor kostendekkend vervoer.
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Inschrijven voor de BeActive zomerweken is vanaf nu mogelijk!
Heeft u uw keuze kunnen maken? Geef het dan snel aan ons door, want de ervaring leert dat het
aanmelden snel gaat en de beschikbare plekken snel vergeven worden. Belangrijk: als u al eerder uw
voorkeuren aan ons heeft doorgegeven, is uw kind nog niet aangemeld!
Uw aanmelding ontvangen we graag online, via dit inschrijfformulier. Van toepassing zijn onze
algemene voorwaarden, deze vindt u via deze link op onze website.
Let op! U kunt alleen aanmelden bij een geldige indicatie en plaatsing van uw kind(eren) is onder
voorbehoud van o.a. voldoende indicatie, beschikbare plekken, beschikbare begeleiding, voldoende
aanmeldingen en samenstelling van de groep.
Misschien heeft u nog vragen? Laat het ons dan bij voorkeur 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
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Zomerweken De Glind (Midden-Nederland)
Let op! geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
Zondag 17 juli t/m vrijdag 22 juli
Zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus
Zondag 7 augustus t/m vrijdag 12 augustus

(week 29)
(week 31)
(week 32)

Een bijzondere plek, helemaal gericht op kinderen
De Glind is een bijzonder dorp, midden in het land,
vlakbij Barneveld. Alles hier is helemaal gespecialiseerd
op kinderen en jongeren. In het dorp huren wij een
geheel eigen gedeelte van een ruime groepsaccommodatie. Een garantie voor een gezellige en
actieve week.

Om de hoek is van alles te ontdekken
Er zijn veel kleine slaapkamers beschikbaar en dat betekent dat kinderen zowel alleen als samen met
enkele andere kinderen kunnen slapen. ‘Om de hoek’ is er van alles te ontdekken: een leuk schateiland,
een kinderboerderij met skelters, maar ook een robot pad en heel veel sportfaciliteiten. Heel veel
leuke dingen te doen dus!

Een keuzeprogramma en lekker veel sporten
Die kinderen die graag willen sporten vinden
gemakkelijk het voetbalveld en het leuke
basketbalveld voor de deur van de locatie. En ook de
tafeltennistafel is altijd zeer populair bij de BeActive
kinderen.
Elke ochtend hebben wij een keuzeprogramma
beschikbaar: denk aan samen koken of bakken,
lekker met lego spelen, een hindernis parcours zo
snel mogelijk afleggen of een leuk voetbaltoernooi.

Centraal programma in de middag
In de middag bieden we een centraal programma aan.
Zo zullen we een keer samen het buitenzwembad en
de gymzaal bezoeken. En afhankelijk van het weer
organiseren we leuke waterspelletjes en andere
groepsspellen. En wie weet bezoeken we een keer de
plaatselijke manege voor die kinderen die dat heel
leuk vinden.
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Het avondprogramma: gezellig en spannend
Wat is er nou leuker dan een kampvuur met
marshmallows of een film- of spelletjesavond? En nog
spannender: het Weerwolven spel, dat vinden veel
kinderen heel erg leuk. Tenslotte de echte BeActive
traditie: de bonte avond op de donderdagavond als
feestelijke afsluiter. Zo wordt de BeActive week echt
onvergetelijk!

Sport- en wateractiviteiten vanaf 13 jaar!
Erg leuk 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 bijvoorbeeld een
spannende dropping hebben, naar een bomen klimparcours
toe gaan, maar ook een leuke watersport-activiteit gaan
doen zoals windsurfen, suppen of kanoën.

Ben jij er bij deze zomer?
De zomerweken De Glind bieden plezier, variatie en leuke activiteiten voor alle leeftijden. Waarbij we
elke vakantieweek goed afstemmen op de groep en zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van
de kinderen en jongeren. Aanmelden is vanaf nu mogelijk!

Alle details Zomerweken De Glind
Leeftijd:
Tarief:
Tijden:
Opstappen:

kinderen vanaf 10 jaar oud
€ 1.188, - (per week bij PGB)
zondag 16.00 uur tot en met vrijdag 16.00 uur
Zwolle, Amersfoort, 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 kiest BeActive de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen.

"Het is heel leuk om hem te zien groeien. Op het
gebied van zelfstandigheid maar ook hoe hij omgaat
met de mensen om hem heen. De activiteiten doen hem
daarin goed".
Claudia (moeder van Bart)
(Omwille van privacy, zijn andere namen voor moeder en kind gebruikt)
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Zomerweken Buitenzorg Baarn (midden-Nederland)
Zondag 31 juli t/m vrijdag 5 aug. (vanaf 10 jaar) (week 31)
Zondag 7 t/m vrijdag 12 augustus
(week 32)
Zondag 14 t/m vrijdag 19 augustus
(week 33)

(NIET MEER BESCHIKBAAR)

Ons eigen huis in het bos, wat wil je nog meer…
Op locatie Buitenzorg Baarn heeft BeActive deze zomer
het Blauwe Vogelhuis helemaal voor onszelf beschikbaar.
We verblijven een week midden in een mooi bos en alles
wat we nodig hebben voor een gezellig en uitdagend
programma is aanwezig. Voor kinderen en jongeren die
houden van lekker buiten zijn een fantastische locatie!

Lekker kamperen?
Dat kan ook!
Veel kinderen en jongeren houden van kamperen of vinden het
erg fijn om wat meer eigen ruimte en privacy te hebben. Precies
voor die kinderen en jongeren hebben we vlak bij ons huis een
eigen buitenruimte midden in het bos beschikbaar waar we tenten
opzetten voor de kinderen die graag willen kamperen.

Veel leuke buitenactiviteiten
Vlak bij de locatie is het Klimbos Gooi- en Eemland. Grote kans
dat we daar een keer naar toe gaan. Maar ook het
goudsmokkel spel, levend Stratego en het vlaggenroof spel
zullen zeker gespeeld gaan worden in deze week. En wat
dacht je van een speurtocht door het bos? Het kan allemaal
tijdens de zomerweken op Buitenzorg Baarn!

Een gezellig kampvuur en lekker zwemmen, dat is leuk!
Op locatie Buitenzorg gaan we zeker een keer een kampvuur
organiseren in de geweldige kampvuurkuil daar. Hoe leuk is
het om broodjes te bakken boven het vuur ? En Bosbad De
Vuursche is vlak bij de locatie, dus wie weet dat we daar een
keer lekker gaan zwemmen. Buitenzorg Baarn is kortom een
topplek voor een geweldige en gezellige BeActive
zomerweek.

Week 31 Buitenzorg Baarn: survivalprogramma (Voor kinderen vanaf 10 jaar oud)
De eerste week op locatie Buitenzorg is een spannende survival week voor kinderen vanaf 10 jaar oud.
Zeer geschikt voor jongeren die survival, klimmen en allerlei outdoor activiteiten leuk vinden! Alle
activiteiten vinden plaats nabij locatie Buitenzorg. Die kinderen die dat leuk vinden kunnen in een
eigen tentenkamp met chillruimte verblijven!

7

Mountainbiken, klimmen en nog veel meer!
Op het programma staan onder andere een spannend Klimbos,
mountainbiken, een avontuurlijke moddertocht, lekker zwemmen,
een heel gaaf kampvuur en nog veel meer! En reken ook op
spannende bosspellen in de avond en natuurlijk heel veel lol en
gezelligheid met leeftijdsgenoten.

Een eigen BeActive survival tentenkamp!
De groep trekt veel en intensief 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, maken we hier
een eigen gezellig tentenkamp voor kinderen die dat leuk
vinden. Hoe gaaf is dat?

Zomerweken Buitenzorg Baarn, ga jij mee?
Met deze locatie en dit programma in een prachtige omgeving wordt het volop genieten voor jonge
en oudere kinderen. Daarbij stemmen we iedere vakantieweek af op de groep zodat we zo goed
mogelijk aansluiten bij de interesses van de kinderen en jongeren. Meld je nu aan via het
aanmeldformulier!

Alle details Zomerweken Buitenzorg Baarn
Leeftijd:
Tarief:
Tijden:
Opstappen:

week 31 voor kinderen vanaf 10 jaar oud, overige weken voor alle leeftijden
€ 1.188, - (per week bij PGB)
zondag 16.00 uur tot en met vrijdag 16.00 uur.
Zwolle, Amersfoort, 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 kiest BeActive de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen.

"Wij hebben de keuze van de zomeropvang gebaseerd op
basis van de activiteiten. De keuze voor Buitenhof
Baarn is heel goed bevallen en sloot perfect aan op
onze wensen. Hij kon z’n energie er goed kwijt en
kwam in situaties waar hij uitdaging kreeg".
Madelon (moeder van Kylian)
(Omwille van privacy zijn andere namen voor moeder en kind gebruikt)
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Huisjesvakantie Landal ’t Loo (Oldebroek, nabij Zwolle)
Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli
Maandag 25 t/m vrijdag 29 juli

(week 29)
(week 30)

Een vakantieweek in een huisje, dat is leuk…
Veel kinderen hebben een grote voorkeur voor een
vakantieweek in een vakantiehuisje. Daar voelen ze
zich fijn en genieten ze van een gezellige en actieve
vakantieweek. Om die reden biedt BeActive ook in
deze zomervakantie weer een aantal ‘huisjesweken’
aan. De groepen zijn ingedeeld naar leeftijd en
bestaan uit maximaal 6 kinderen met 1 of 2
begeleiders op de groep.
Op locatie Landal ‘t Loo hebben kinderen de vakantieweek van hun leven: gezellig, actief en vertrouwd.

Landal ’t Loo, een mooi en geliefd park
BeActive is al jarenlang bekend met Landal ’t
Loo: een mooi, goed verzorgd en gezellig
vakantiepark midden in het bos. Hoe leuk is het
om daar te genieten van de recreatieplas met
het spannende Aquapark? Dat wordt natuurlijk
volop springen, klimmen en klauteren.

Vertrouwd en altijd goed
Landal ‘t Loo biedt veel mogelijkheden om op de
locatie zelf als Be Active groep met elkaar aan de slag
te gaan. Denk daarbij aan een leuke speurtocht in het
bos, een spannende dropping of bijvoorbeeld
boogschieten. Bij iets minder goed weer zijn er ook
volop mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de mooie
bowlingbaan.
Ga je mee deze zomer naar Landal ’t Loo?
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Alle details huisjesvakantie locatie Landal ‘t Loo
Leeftijd:
Kosten:
Tijden:
Vervoer:

5 t/m 18 jaar (ouder mag, maar wel binnen voorwaarden van BeActive)
€ 1.127, - (per week) bij PGB
maandag 16.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur
U kunt alleen kiezen voor deze vakantieweken indien u zelf voor het vervoer van en
naar de locatie kunt zorgen of (in geval van PGB) uw PGB budget voldoende ruimte
biedt voor kostendekkend vervoer.

"Als mijn kinderen bij BeActive naar de
vakantieopvang zijn is dat voor mij het ideale moment
om mezelf weer even goed op te laden".
Danielle (moeder van Robin, Jesse en Fabian)
(Omwille van privacy zijn andere namen voor moeder en kinderen gebruikt)
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