bericht

Weekje Weg Zwolle
Wil jij ook eens met je gezin op vakantie?
Ben je woonachtig in de gemeente Zwolle? Dan zou jouw zomer er zomaar eens eentje kunnen
worden om écht naar uit te kijken!
De gemeente Zwolle maakt, samen met Stichting Weekje Weg, vakantieweken mogelijk in
Vierhouten, te midden van het prachtige natuurgebied ‘De Veluwe’, voor gezinnen (met kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 12 jaar) die rond moeten komen van een minimum inkomen en samen op één
adres wonen in de gemeente. De vakanties voldoen aan de regelgeving van het RIVM.

Data, locaties, accommodaties en verzorging
Tijdens de vakanties op ´Heidepark Veluwsch Karakter’ krijgt ieder gezin een eigen stacaravan of
blokhut. Deze beschikken over een woonkamer, keuken, slaapkamers en eigen sanitair. Deze
vakanties zijn op basis van zelfverzorging, maar een aantal maaltijden zit in het pakket:
welkomstmaaltijd op vrijdag, barbecue op zaterdag, zak warme broodjes op zondag,
afscheidsmaaltijd op donderdag. De vakanties vinden plaats in de volgende weken:
03 juli t/m 10 juli 2020

ruimte voor 09 gezinnen

10 juli t/m 17 juli 2020

ruimte voor 13 gezinnen

31 juli t/m 07 aug 2020 ruimte voor 11 gezinnen
Tijdens de groepsvakantie op de ‘Paasheuvel’ in groepsgebouw ‘Het Edelhert’ krijgt ieder gezin een
eigen kamer met eigen sanitair en deelt de groep het dagverblijf. In het dagverblijf krijgt ieder gezin
een eigen tafel en buiten een eigen picknick tafel. Ontbijt, lunch, diner, één bbq avond, koffie, thee
en ranja zijn in begrepen. Deze vakantie vindt plaats in de volgende week:
10 juli t/m 17 juli 2020

ruimte voor 10 gezinnen

Het vervoer
Je wordt op een centrale plaats in de gemeente opgehaald met een touringcar die jou en je gezin
naar Vierhouten brengt. De bus brengt jullie een week later weer terug.

Het programma
We huren gedurende de week, voor alle gezinsleden van 6 jaar en ouder, een fiets waarmee het
gezin er lekker op uit kan trekken. Denk bijvoorbeeld aan mooie fietstochten door bos en hei of
naar een picknickveld. We organiseren regelmatig leuke activiteiten, voor jong en oud, waar aan
deelgenomen kan worden. We houden hierbij natuurlijk de Coronamaatregelen in acht. Er is
binnen- en buitenspeelgoed aanwezig.
Wil je weten of jij ook in aanmerking komt? Neem dan contact op met Stichting De Kern / Op
Orde, via zwolledeeltvakanties@opordezwolle.nl of 038 – 45 69 700

