
 
 

Programma Kerstvakantie Natuurvriendenhuis Eikhold 

Maandag 02 januari  t/m  vrijdag 06 januari 2023 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Graag mailen wij u met informatie over onze kerstvakantieopvang.  

Zowel de datum waarop wij de opvang organiseren als de locatie is anders dan andere jaren. Lees deze 

informatie dus goed door. Helaas organiseren wij deze vakantieweek niet voor alle leeftijdscategorieën. We 

begrijpen dat dit wellicht een telleurstelling kan zijn voor u en/ of uw kind. Maar de locatie en het programma 

zijn helaas niet passend voor alle kinderen. Deze vakantieweek is gericht op kinderen vanaf 9 jaar. 

Tijdens andere schoolvakanties zullen we ook weer vakantieopvang aanbieden voor kinderen onder de 9 jaar. 

Let op! De BeActive kerstvakantie opvang wordt dit jaar georganiseerd in de week van 2 t/m 6 januari 2023. 

De opvang vindt plaats in Natuurvriendenhuis Eikhold. Dit  is een groepslocatie met plaats voor maximaal 60 

kinderen. Deze vakantieweek is beschikbaar voor kinderen vanaf 9 jaar. U kunt uw kind aanmelden t/m uiterlijk 

woensdag 7 december 2022. Des te sneller u aanmeldt, des te meer kans dat er een plekje vrij is voor uw 

kind(eren). Plaatsing is onder voorbehoud van o.a. geldige indicatie, beschikbare plekken en samenstelling van 

de groep .U kunt uw kind niet aanmelden als de indicatie voor deze week nog niet rond is. Hieronder kunt u 

meer lezen over de locatie en het programma.  

Een prachtige locatie aan de rand van Heerlen 

Voor de kerstvakantie zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 

groepslocatie. Deze hebben we gevonden in natuurvriendenhuis Eikhold. 

Villa Eikhold ligt in Limburg aan de rand van Heerlen en is omgeven door 

een grote parkachtige tuin. De villa beschikt over meerdere kleine 

slaapkamers.  

We hebben een grote eetzaal, recreatieruimte en grote keuken tot onze 

beschikking. De locatie van deze prachtige villa bied veel mogelijkheden 

voor een uitdagend en sportief programma. 

Misschien denkt u dat ligt ver weg. Dat klopt! Het is echt even een andere omgeving.  

Wij hebben wel gekeken wat we kunnen doen om de reisafstand haalbaar te houden. Meer informatie 

hierover leest u hieronder.  

Bereikbaarheid 

 



 
 

Aangezien villa Eikhold niet centraal gelegen is in Nederland gaan wij de kinderen vanaf een centrale plaats in 

Nederland, bij station Hilversum ophalen met touringcarbussen op maandagochtend. Uiteraard brengen we 

de kinderen na afloop van de vakantieweek naar deze plek terug, waar u uw kind weer kan ophalen.  

 

Kinderen die aansluitend het Eemhof weekend hebben, zullen wij op de Eemhof overdragen aan de begeleider 

van hun weekendgroepje. Zo hoeft u niet op vrijdag heen en weer te rijden.  

Let op mocht uw kind tijdens de week zo ziek worden dat het kind niet meer deel kan nemen aan het 

programma of mocht u kind om een andere reden het programma niet af kunnen maken dan bent u er zelf 

verantwoordelijk voor om uw kind in Heerlen op te halen. Hou hier rekening mee bij aanmelding. 

De touringcar bus kan ook niet wachten. Dus zorg ervoor dat u echt om 10.45 uur op maandag 02 januari bij 

station Hilversum aanwezig bent. Vrijdag worden de kinderen hier ook weer om 15 uur afgezet. De kinderen 

die aansluitend Eemhof weekend hebben, kunnen wij meenemen naar de Eemhof toe. 

Wat gaan we doen deze week 

In de omgeving van Heerlen zijn volop leuke, spannende en uitdagende 

activiteiten te doen. We hopen natuurlijk ook op een beetje sneeuw voor 

een sneeuwballen gevecht en om sleetje te rijden. 

Afhankelijk van de groepssamenstelling wordt het programma 

vastgesteld. Ons voornemen is om een wintersport activiteit te doen en 

een dag uitje. Zo staan er in ieder geval twee uitjes op de planning. 

Daarnaast vinden veel kinderen het leuk om een stadje in de buurt te 

bezoeken en kijken we ook of dit mogelijk is. 

Ook in het huis zijn tal van mogelijkheden. Zo kunnen kinderen heerlijk met elkaar koken, knutselen of juist 

sportief met elkaar aan de slag 

In de avond zullen we in ieder geval een keer een vuurkorf aan doen om marshmallows te roosteren. Wij kijken 

vooral wat bij de kinderen die aan worden gemeld past en gaan er een goede en gezellige start van 2023 van 

maken. 

Heb je een suggestie of een voorkeur voor een uitstapje? Vermeld dat dan op het opdrachtformulier. 

 

 

 

  



 
 

Alle details kerstvakantie Natuurvriendenhuis Eikhold  

Data:   Maandag 2 januari t/m vrijdag 6 januari 2023  

Leeftijd: Vanaf 9 jaar  

Tarief:  PGB tarief € 1275,- (een uurtarief van € 12,75 voor 100 uur opvang) 

  Voor ZIN kinderen zijn er 4 etmalen nodig 

Tijden: maandag 10.45 uur (vanaf station Hilversum) tot en met vrijdag 15.00 uur (terug op station 

Hilversum)   

Opstappen: Hilversum 

 

Aanmelding en voorwaarden 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de kerstvakantie, locatie Natuurhuisvrienden Eikhold? 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 kerstvakantie opvang wordt dit jaar georganiseerd in de week van 2 t/m 6 januari 2023. 

Natuurvriendenhuis Eikhold is een groepslocatie met plaats voor 60 kinderen. Deze vakantieweek is 

beschikbaar voor kinderen vanaf 9 jaar. U kunt aanmelden t/m uiterlijk woensdag 7 december 2022. Des te 

sneller u aanmeldt, des te meer kans dat er een plekje vrij is voor uw kind(eren). Plaatsing is onder voorbehoud 

van o.a. geldige indicatie, beschikbare plekken en samenstelling van de groep. 

Definitieve plaatsing 

Let op aanmelding staat niet gelijk aan plaatsing.  

Wij laten uiterlijk 14 december weten of wij uw kind hebben kunnen plaatsen. Dit is afhankelijk van het tijdstip 

van aanmelding en de groepssamenstelling. Vol = Vol. 

Meer informatie volgt nadat uw kind definitief geplaatst is voor de vakantieweek. 

 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_winter_2023
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf
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