
 

 



 

 
Vakantieprogramma tot en met de zomervakantie 2023: aanmelden is nu mogelijk! 

 

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

Met trots presenteren we u ons programma voor de voorjaars-, mei en zomervakantie 2023. Ook in het nieuwe 

jaar mag u van ons weer goed georganiseerde, actieve en leuke vakantieopvang verwachten.  

Wij bieden vakantieopvang in de voorjaarsvakantie van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart in Baarn 
op groepslocatie “De Stulp”. Deze locatie ligt midden in het bos en hebben we helemaal voor onszelf 
beschikbaar. Een garantie voor een gezellige week!  
 
Verder bieden wij in de meivakantie opvang aan van maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei in Vierhouten op de 
Veluwe. Vlakbij bos en hei hebben we daar een mooie, gloednieuwe locatie genaamd Edelhert voor onze 
week gereserveerd.  
 
In de zomervakantie bieden we 5 weken vakantie opvang aan: 
 
Zondag 23 juli  t/m Vrijdag 28 juli  week 30   locatie Oosterhout  
Zondag 30 juli  t/m Vrijdag 4 augustus week 31   locatie Oosterhout  
Zondag 6 augustus t/m Vrijdag 11 augustus week 32   locatie Oosterhout 
Zondag 13 augustus t/m  Vrijdag 18 augustus week 33   locatie Heerlen 
Maandag 21 augustus t/m Vrijdag 25 augustus week 34   locatie Eemhof  
 
Ook organiseren we een aantal tussenweekenden en een ‘na- weekend’ (beperkt aantal plaatsen) voor u: 
 
Vrijdag 28 juli  t/m zondag 30 juli  tussen week 30 en 31  locatie Oosterhout 
Vrijdag 4 augustus t/m zondag 6 augustus tussen week 31 en 32  locatie  Oosterhout 
Vrijdag 25 augustus t/m zondag 27 augustus na week 34   locatie Eemhof  
 
Ook in de zomervakantie mag u van ons weer een gevarieerd programma verwachten. De mogelijkheden? Een 

leuke groepslocatie midden in het bos in Oosterhout, een gezellig week in Villa Eikhold in Heerlen (Limburg) 

en we sluiten de BeActive zomervakantie af met een vertrouwde ‘huisjesweek’ op Center Parcs Eemhof. Deze 

midweek sluit aan bij het eerste reguliere Eemhof weekend na de zomer, voor sommige ouders en kinderen 

een goede en handige combinatie. 

Verderop in deze mailing leest u er alles over. 

  



 

 

Inschrijven is vanaf nu mogelijk voor al de genoemde vakanties en kan via deze link. Des te sneller u uw kind 

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

voor de voorjaarsvakantie uiterlijk maandag 13 februari. 

Let op: aanmelding is nog geen plaatsing. De definitieve plaatsing van uw kind(eren) 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. 

Ook in 2023 staan we weer graag voor u klaar! 

 

Namens Team BeActive 

 

Marco den Hartog, directeur 

 

 

 

 

 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_voorjaar_mei_zomer_2023


 

Programma Voorjaarsvakantie locatie De Stulp in Baarn 

Maandag 27 februari  t/m  vrijdag 3 maart 2023 

 

Een ruim eigen groepsverblijf op toplocatie 

In de voorjaarsvakantie hebben we een prachtige 

en ruime groepslocatie kunnen vastleggen, De 

Stulp in Baarn. Zeer centraal en midden in het bos 

gelegen hebben we daar als BeActive een 

groepshuis beschikbaar. Er zijn dan geen andere 

groepen op de locatie dus volop ruimte voor een 

mooi programma voor de BeActive kinderen. We 

hebben er een groot aantal slaapplekken en               

– ruimtes beschikbaar dus er zijn (beperkt) 

mogelijkheden als kinderen in een wat kleinere 

setting willen slapen. 

 

Een leuke week voor jong en oud 

Omdat we veel ruimte beschikbaar hebben, kunnen 

we in deze week zowel jonge kinderen (vanaf ca. 5 

jaar, plaatsing ter beoordeling van BeActive) als 

oudere kinderen opvangen. De ruime locatie laat zich 

namelijk gemakkelijk splitsen, bijvoorbeeld als de 

jongere kinderen wat ruimte en rust nodig hebben 

terwijl de oudere kinderen nog wat gaan 

ondernemen.  

 

Veel mogelijkheden voor een te gek programma 

Op de locatie zelf is er volop de ruimte om te spelen of 

te chillen: voetballen, basketballen, spannende 

bosspellen: het is allemaal mogelijk. Maar ook in de 

buurt is er van alles te beleven: wat dacht je van een leuk 

klimpark bij goed weer of het overdekte zwembad bij 

iets minder weer? En natuurlijk organiseren we op 

donderdag een spetterende bonte avond.  

 

  



 

Alle details Voorjaarsvakantie opvang locatie De Stulp Baarn 

Data: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Leeftijd: vanaf circa 5 jaar t/m 21 jaar, plaatsing ter beoordeling van BeActive 

Tarief:  € 1.048,10 (per week) bij PGB of 4 etmalen ZIN 

Tijden:  maandag 15.00 uur tot en met vrijdag 13.00 uur 

OV:  gratis ophalen vanaf NS-station Baarn 

Vervoer: Deze week is vervoer door BeActive vanaf andere plekken helaas niet mogelijk.  

 

Aanmelding en voorwaarden 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de voorjaarsvakantie opvang locatie De Stulp Baarn? Uw aanmelding 

ontvangen we graag uiterlijk maandag 13 februari online, via deze link. Van toepassing zijn onze algemene 

voorwaarden, deze vindt u via deze link op onze website. 

Let op! De BeActive voorjaarsvakantie valt dit jaar samen met de schoolvakanties in de regio’s Noord en 

Midden, check goed of uw kind tijdens deze week schoolvakantie heeft (soms wijkt een school af van de 

landelijke richtlijn). 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. 

 

 

"Ik vond het fijn om te ervaren dat de begeleiders mijn 

kind zo goed kennen". 

 

- Suzanne (moeder van Thijs en Vigo) 

 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_voorjaar_mei_zomer_2023
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf


 

Programma Meivakantie locatie Edelhert in Vierhouten (Veluwe) 

Maandag 1 mei  t/m  vrijdag 5 mei 2023  

Een prachtige locatie midden in het bos 

Dit jaar zijn we met de BeActive groep in de meivakantie in 

Vierhouten (De Veluwe). We verblijven daar in het gebouw 

het Edelhert, dat we geheel voor onszelf ter beschikking 

hebben. Dit is een gloednieuw gebouw dat bovendien 

helemaal natuurvriendelijk is gebouwd.  

Elke slaapruimte heeft een eigen toilet en douche en door 

de vorm van het gebouw ontstaat een gezellige 

binnenplaats. Kinderen slapen met maximaal 8 kinderen 

samen op een kamer. De recreatiezaal is voorzien van veel 

glas met uitzicht op zowel het binnenplein als het grote 

speelveld voor de accommodatie.   

Lekker de ruimte! 

Het grote speelveld voor de accommodatie is helemaal 

voor onszelf en je loopt binnen een minuut het speelbos 

in of de heide op. De BeActive kinderen hebben hier 

kortom heel veel ruimte. Op het terrein ligt een grote 

speeltuin met kabelbaan, een natuurlijke speelplas (niet 

bestemd voor zwemmen) en een klein strandje. We zullen 

dit speelterrein zeker een keer met de groep bezoeken. 

 

Een leuk programma voor kinderen vanaf 8 jaar 

De locatie leent zich zeer goed voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Het programma van de week staat nog niet vast maar laten 

we deels afhangen van de groep kinderen in de week. Wie 

weet bezoeken we de Apenheul of een leuk zwembad. Er 

staan in ieder geval twee uitstapjes op de planning. 

Maar denk ook aan een gezellig kampvuur, een spannende 

bostocht of wellicht een leuk dagje winkelen in Apeldoorn.  

  



 

Alle details Meivakantie locatie Edelhert Vierhouten 

Data:   Maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei 2023  

Leeftijd: vanaf 8 jaar, plaatsing ter beoordeling van BeActive 

Tarief:  € 1.048,10 (per week) bij PGB of 4 etmalen ZIN 

Tijden:  maandag 15.00 uur tot en met vrijdag 13.00 uur 

OV:  gratis ophalen vanaf NS-station Nunspeet 

Opstappen: Almere, Hilversum en Rotterdam (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 Edelhert Vierhouten (de Veluwe)? Uw 

aanmelding ontvangen we graag online, via deze link. Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, deze 

vindt u via deze link op onze website. 

Let op! De BeActive meivakantie opvang wordt dit jaar georganiseerd in de week van 1 t/m 5 mei, dit is de 

landelijke schoolvakantie week in alle regio’s. Dubbelcheck dit s.v.p. met de schoolvakantie weken in uw regio.  

De definitieve plaatsing van uw kind is onder voorbehoud van onder andere beschikbare accommodatie, 

voldoende aanmeldingen, match met andere aanmeldingen en beschikbare begeleiders. U kunt uw kind alleen 

aanmelden bij een geldige indicatie. 

 

"Gelukkig hielpen de begeleiders Rowena goed aan de start 

van de week, door de spanning bij haar weg te nemen. Toen 

ze terugkwam benadrukte ze het kampgevoel wat ze bij 

BeActive zo leuk vond". 

- Saskia (verzorgster Rowena) 

 

  

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_voorjaar_mei_zomer_2023
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf


 

BeActive Zomervakantie opvang 2023 

Dit jaar organiseren we de zomervakantie opvang in 5 weken. 

Voor uw gemak hebben we dat even in het onderstaande 

overzicht van de landelijke zomervakantieplanning uitgewerkt.  

De gele weken betreffen Regio Noord, de groene weken Regio 

Zuid en de blauwe weken Regio Midden. Soms wijken scholen 

echter af van de landelijke richtlijnen, check dus altijd bij uw 

school zelf wanneer uw kind precies vakantie heeft. Het 

rechthoekige kader laat zien in welke weken (5 in totaal) 

BeActive de vakantieopvang organiseert.  

We bieden dus in 5 weken de opvang aan: week 30 t/m 34:

 

* met uitzondering van locatie Center Parcs Eemhof : deze week is van maandag t/m vrijdag 
 
Ons overzicht van de vakantie opvang 
 
In de genoemde weken hebben we 3 verschillende locaties / programma’s voor u beschikbaar. Hieronder 
vindt u een overzicht daarvan.  
 
Zondag 23 juli  t/m Vrijdag 28 juli  week 30 locatie Oosterhout  
Zondag 30 juli  t/m Vrijdag 4 augustus week 31 locatie Oosterhout  
Zondag 6 augustus t/m Vrijdag 11 augustus week 32 locatie Oosterhout 
Zondag 13 augustus t/m  Vrijdag 18 augustus week 33 locatie Heerlen 
Maandag 21 augustus t/m Vrijdag 25 augustus week 34 locatie Eemhof  
 
 
Check met de vakantieplanning in uw regio  
 
Let op! De genoemde data zijn op basis van de ons bekende informatie. Check deze data s.v.p. met de 
vakantieplanning in uw regio voordat u aanmeldt bij BeActive.  
 
 

 

  

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

28 9 t/m 14 juli Midden

29 16 t/m 21 juli Midden en Zuid

30 23 t/m 28 juli Alle

31 30 juli t/m 4 augustus Alle Noord Zuid Midden

32 6 t/m 11 augustus Alle

33 13 t/m 18 augustus Alle

34 20 t/m 25 augustus Zuid en Noord

35 27 augustus t/m 1 september Noord



 

Tussenweekenden * 

Deze zomervakantie bieden we in totaal 2 tussenweekenden en 1 ‘na weekend’ aan. Zo wordt het mogelijk 

om 2 vakantieweken met elkaar te verbinden of de vakantieweek te verlengen. We hebben voor u de volgende 

weekenden beschikbaar: 

Weekend      Tussen vakantieweken:  Locatie 

Vrijdag 28 juli  t/m zondag 30 juli  week 30 en 31   Oosterhout 
Vrijdag 04 augustus t/m zondag 06 augustus week 31 en 32   Oosterhout 
Vrijdag 25 augustus t/m zondag 27 augustus na week 34   locatie Eemhof ** 
 
Let op! de ervaring leert dat vervoer voor de tussenweekenden niet mogelijk is. Uw kind kan dus niet 

gebruik maken van ons vervoer als uw kind op de vrijdag van een tussenweekend start of zondag na een 

tussenweekend naar huis gaat. 

* 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             

€ 612,- (bij PGB) of 2 etmalen ZIN. 

** na-weekend Eemhof: beperkt aantal plekken beschikbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zomerweken Oosterhout (Brabant) 

 

De zomerweken Oosterhout organiseren we voor u in de 

volgende weken:  

 

Zondag 23 juli t/m vrijdag 28 juli  (week 30)  

Zondag 30 juli t/m vrijdag 4 augustus   (week 31) 

Zondag 6 augustus t/m vrijdag 11 augustus  (week 32) 

 

 

 

Mooi gelegen en ruime accommodatie 

 

Deze ruime accommodatie ligt diep verscholen in het bos, op 

de Vrachelse Heide. Het is een L-vormig gebouw met een 

gezellige recreatiezaal met steigerhouten tafels en… twee 

pingpongtafels. Als BeActive zijn we de enige groep op de 

locatie. Dat geeft rust en privacy voor de kinderen. 

 

Over de locatie 
 
Voor de deur liggen bossen en een zandverstuiving met volleybalnet. Ideaal voor sport en spel. Wat dacht je 

van een voetbal- of volleybaltoernooi? Op loopafstand is een mooi buitenzwembad en wie weet organiseren 

we wel een leuke middag winkelen in Oosterhout of Breda.   

 
Een gezellig en spannend avondprogramma 

 

Wie houdt er niet van een kampvuur met marshmallows of 

een film- of spelletjesavond? Ook spannend: 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!  Ben jij er bij deze zomer? 

De zomerweken Oosterhout 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 Oosterhout 

Data:   Zondag 23 juli   t/m vrijdag 28 juli  (week 30)  

Zondag 30 juli   t/m vrijdag 4 augustus   (week 31) 

Zondag 6 augustus  t/m vrijdag 11 augustus  (week 32) 

 

Leeftijd: vanaf circa 5 jaar t/m 21 jaar, plaatsing ter beoordeling van BeActive 

Tarief:  € 1.230, - (per week) bij PGB of 5 etmalen ZIN 

Tijden:  zondag 16.00 uur tot en met vrijdag 16.00 uur 

Opstappen: Almere, Hilversum, Rotterdam (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zomerweek Limburg (Zuid-Nederland) 

Zondag 13 augustus  t/m  vrijdag 18 augustus (week 33) 

 

Deze zomer bieden we u een verblijf in groepslocatie Villa Eikhold. 

Deze locatie ligt in Limburg aan de rand van Heerlen en is omgeven 

door een grote parkachtige tuin. Wat verder weg dan u gewend bent 

maar we hebben wel gekeken wat we kunnen doen om de 

reisafstand haalbaar te houden. Daarover leest u hieronder meer. 

Over de locatie 

Villa Eikhold beschikt over meerdere kleine slaapkamers. We hebben een grote eetzaal, recreatieruimte en 

grote keuken tot onze beschikking. De locatie van deze prachtige villa biedt veel mogelijkheden voor een 

uitdagend en sportief programma. Omdat we zo veel ruimte beschikbaar hebben is het mogelijk om de groep 

te splitsen zodat er een aansluitend programma is voor zowel de jongere als de oudere kinderen. 

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 zondagochtend. Uiteraard brengen we de 

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

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

programma of mocht uw 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. Houd hier rekening mee bij aanmelding. 

Wat gaan we doen deze week 

In de omgeving van Heerlen zijn volop leuke, spannende en 

uitdagende activiteiten te doen. Denk aan lekker zwemmen, 

een spannend klimpark of een bezoek aan de dierentuin.  

Afhankelijk van de groepssamenstelling wordt het 

programma vastgesteld. Ons voornemen is om Adventure 

Valley in Landgraaf te bezoeken. Er staan in ieder geval 

meerdere 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 gaan we in ieder geval een keer met een vuurkorf marshmallows 

roosteren en een bonte avond of filmavond organiseren. We sluiten dat zo goed mogelijk aan bij de kinderen 

die worden aangemeld en maken er een mooie en gezellige week van! 

 

 

  



 

Alle details Vakantieweek Limburg  

Data:   Zondag 13 augustus  t/m  vrijdag 18 augustus (week 33) 

Leeftijd: vanaf circa 5 jaar t/m 21 jaar, plaatsing ter beoordeling van BeActive 

Tarief:  € 1.338,- (per week) bij PGB of 5 etmalen ZIN 

Tijden:  zondag 13.00 uur tot en met vrijdag 13.00 uur  

Opstappen: NS Station Hilversum. Let op! Vervoer vanaf andere locaties is niet mogelijk 

 

"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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Huisjesvakantie Center Parcs Eemhof (Zeewolde) 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus  (week 34) 

    

Een vakantieweek in een huisje, dat is leuk… 

Veel kinderen vinden een vakantieweek in een huisje heel erg 

leuk. Daar voelen ze zich goed en genieten ze van een leuke 

en actieve vakantieweek. Om die reden biedt BeActive ook     

in deze zomervakantie weer een ‘huisjesweek’ aan. De 

groepen zijn ingedeeld naar leeftijd en bestaan uit maximaal 

6 kinderen met 1 of 2 begeleiders op de groep. 

 

Center Parcs Eemhof: bekend en geliefd 

BeActive is al jarenlang bekend met Center Parcs Eemhof: een 

mooi en centraal gelegen park met veel mogelijkheden voor 

jong en oud. Hoe leuk is het om daar te genieten van het Aqua 

Mundo zwembad?  En ook boogschieten, een speurtocht in het 

bos of bijvoorbeeld de bowlingbaan (bij minder goed weer) 

staan tot onze beschikking. We gaan de week vooral op de 

locatie zelf doorbrengen, zonder uitstapjes buiten het park. 

 

Combinatie met aansluitend weekend 

Een aantal BeActive kinderen staat 

ingepland voor het weekend van 25 t/m 27 

augustus dat aansluit op deze 

vakantieweek. In dat geval kunnen de 

kinderen vanzelfsprekend op dezelfde 

locatie blijven en organiseren wij de 

overblijf van de vakantieweek naar het 

reguliere Eemhof weekend toe. 

Wie gaat er mee deze zomer naar Center Parcs Eemhof? 

 

  



 

Alle details huisjesvakantie locatie Center Parcs Eemhof 

Data:  Maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus   

Leeftijd: vanaf circa 5 jaar t/m 21 jaar, plaatsing ter beoordeling van BeActive 

Kosten:  € 1.173, - (per week) bij PGB of 4 etmalen ZIN 

Tijden:  maandag 16.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur 

Vervoer: Deze week is vervoer door BeActive helaas niet mogelijk.  

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.  

 

Uw aanmelding ontvangen we graag online, via deze link. 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.  

 

Aanvullende informatie voor indicatiestellers en professionals 

BeActive biedt een uitdagend programma voor voornamelijk kinderen/jongeren met een aan autisme 

verwante stoornis en/of met AD(HD). Ook zijn kinderen met andere problematiek welkom, mits zij plaatsbaar 

zijn in een groep en in lijn met onze uitsluitingscriteria. Denk hierbij aan kinderen met hechtingsproblematiek, 

een licht verstandelijke beperking (IQ vanaf circa 70 is plaatsbaar bij ons) of kinderen met oppositioneel 

gedrag.  

Vraagt u zich af of uw kind op zijn plek is bij ons, neem gerust contact met ons op. Zowel voor het actievere 

als het wat rustigere kind zijn er geschikte activiteiten te vinden. Wij denken zo voor ieder een interessant 

programma aan te bieden.  

Ouders/verzorgers en eventuele indicatiestellers kunnen verschillende doelstellingen gesteld hebben om te 

kiezen voor onze activiteiten. Ontlasting van de thuissituatie (respijtzorg) hoort daar vaak bij. Verder wordt er 

ook gewerkt aan het zelfredzamer maken van de deelnemers, worden zij gestimuleerd om positiever naar 

zichzelf kijken en oefenen zij op hun sociale vaardigheden in het omgaan met leeftijdgenoten. Al deze 

doelstellingen proberen wij bewust niet op de voorgrond richting de deelnemers te benoemen. Zij moeten 

hun deelname vooral als plezierig en leuk ervaren waardoor zij onbewust stappen vooruit kunnen zet 

 

https://www.formdesk.com/ghibv/opdrachtformulier_voorjaar_mei_zomer_2023
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2021/05/Algemene_Voorwaarden_april_2021.pdf
https://www.123beactive.nl/wp-content/uploads/2022/05/Uitsluitingscriteria.pdf


 

 


