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Vanuit onze prachtige locatie in 
Hollandsche Rading organiseren wij 
gedurende de zomer elke dag leuke 
dagopvang, kampen en logeerweekenden. 
Dagelijks staat er een sportieve, 
uitdagende activiteit centraal. Zowel de 
dagopvang als de deelnemers van het 
kamp doen hier aan mee. Voor opvang 
kunt u inschrijven per hele dag. Voor 
verblijf gaat inschrijven per midweek 
of weekend. Langere periode verblijf is 
bespreekbaar. 

Activiteit altijd op maat 
De activiteit van de dag wordt altijd 
aangeboden naar de mogelijkheden van de 
deelnemers. De locatie biedt veel ruimte en 
mogelijkheden om een gevarieerd programma 
aan te bieden, waardoor we voor iedereen een 
leuke dag kunnen bieden. 
U kunt dus ook inschrijven op de dagen dat 
opvang nodig is.

Opvang 
Maandag t/m vrijdag 8.45 tot 17.45 uur. 
Brengen tussen 08.45-09.30 uur en ophalen 
tussen 16.30-17.45 uur.
Kinderen met een indicatie vervoer via  
de jeugdwet, worden opgehaald tussen  
8.45 en 9.45 uur en thuisgebracht tussen 
17:00 en 18:00 uur. 

Kampen en logeerweekenden 
Weekend: vrijdag 18.00 tot zondag 16.00 uur 
Kampen: maandag 10.00 tot vrijdag 13.00 uur 
Kinderen met een indicatie vervoer via de 
jeugdwet, worden opgehaald en thuisgebracht 
op afspraak. 

Waterkamp 15 t/m 19 juli 
Actiekamp 22 t/m 26 juli 
Beleveniskamp 29 juli t/m 2 augustus 
Zeilkamp  5 t/m 9 augustus 
Avonturenkamp 12 t/m 16 augustus 
Sportkamp 19 t/m 23 augustus 

Kosten 
Via PGB (WLZ) 
Via een Jeugdwet indicatie in regio Gooi en 
Vechtstreek. 
 * Eigen bijdrage Walibi (15 augustus) €22,50

Aanmelden 
Via email: activiteiten@zorginbeweging.nl ook 
voor al uw vragen. 
U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie op uw 
aanmelding of vraag.

*  Programma kan wijzigen i.v.m. 
weersomstandigheden. 

* Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
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Dagopvang programma 
Waterweek  
maandag 15-jul Watergames Spelactiviteiten met water
dinsdag 16-jul Zwemmen  Bij mooi weer buitenzwembad
woensdag 17-jul Strand Zwemmen, strandspelen
donderdag 18-jul Kanoën Avontuurlijke watertocht
vrijdag 19-jul Vissen + varen Heerlijke dag op en om het water

Actieweek  
maandag 22-jul Jachtzeisoen Probeer te ontsnappen en spoor ze op
dinsdag 23-jul Skatepark Rolschaatsen, skateboarden, voetballen, basketballen
woensdag 24-jul Klimbos  Hoogte klimparcours
donderdag 25-jul Varen Motorboot varen
vrijdag 26-jul Pijl en boogschieten Diverse spelvormen met een pijl en boog

Belevenisweek   
maandag 29-jul Belevenis bos Almere Avontuurlijk speelbos
dinsdag 30-jul Oud valkenveen Pretpark voor de jongere kids
woensdag 31-jul Midgetgolf Mooie wandeling + 18 holes op de baan in Lage Vuursche
donderdag 1-aug Laser stratego Levend stratego met lasergamepistolen
vrijdag 2-aug Steppen Step-tocht door Amersfoort

Vaarweek  
maandag 5-aug Zeilen Zeilles in een valk met kleine groep
dinsdag 6-aug Suppen Paddleboard les bij een strandje in de buurt
woensdag	 7-aug	 Waterfietsen	 Waterfietsen	en	genieten	in	en	om	het	water
donderdag 8-aug Zeilen Zeilles in een valk met kleine groep
vrijdag 9-aug Zwemmen Bij mooi weer buitenzwembad

Avonturenweek  
maandag 12-aug Hutten bouwen Timmeren, zagen en bouwen maar!
dinsdag 13-aug Vlottenbouwen Eerst bouwen, daarna natuurlijk testen.
woensdag 14-aug Lasergamen in het bos Extra lang, extra vaak. Veel verschillende wedstrijdvormen.
donderdag 15-aug Walibi Dag vol snelheid en loopings
vrijdag 16-aug Vissen + varen Heerlijke dag op en om het water

Sportweek  
maandag 19-aug Watergames Water spektakel
dinsdag 20-aug Kickboks Clinic Kickbokstrainer geeft workshop
woensdag 21-aug Dans Workshop Leer nieuwe dance moves
donderdag 22-aug Strand games Sport activiteiten op het strand
vrijdag 23-aug Bootcamp Leger training


