


Weekendje weg
Vrijdag 3 t/m zondag 5 september Stayokay Dordrecht





Inleiding

• Welkom

• Waarom dit weekend 

• Voorbereid door werkgroep

• Pilot

• Eerste keer



Wat kun je verwachten? 

- Veilig & Vertrouwd

Voldoende begeleiding

Groepsgrootte 5 -15

16 tot ongeveer 35 jaar

Bekende gezichten 

BHV’ers + EHBO’er



Wat kun je verwachten? 

- Groepsgericht 

Veel samen 

Soms eigen keuze in activiteit

Ook ruimte om je terug te trekken

Jezelf (grenzen) en anderen beter leren kennen

Veel tijd om gesprekken aan te gaan 

Door diverse activiteiten elkaar beter leren kennen

Veel mogelijkheid tot oefenen met sociale vaardigheden

Met 4 op een kamer



Programma vrijdag 3 september

• Vertrek vanuit Tilburg

• Aankomst hostel

• Avondeten – Barbecue bij het hostel

• Avondactiviteit - Sterrenwacht









Programma zaterdag 4 september

• Ontbijt

• Ochtendactiviteit – Klimbos (of fietsen / kano’en)

• Lunch

• Middagactiviteit – Wandeling in Dordrecht

• Avondeten 

• Eventueel avondactiviteit – Spelletjes / film bij het Hostel











Programma zondag 5 september

• Ontbijt

• Ochtendactiviteit – Rondvaart in de Biesbosch

• Lunch

• Vertrek vanuit Dordrecht









Kostenoverzicht

Totaal prijs €170,00 

Wat is inbegrepen: 
- Vervoer 
- Alle activiteiten
- Overnachtingen
- Ontbijt, lunch, avondeten 

Wat is niet inbegrepen:
- Drankjes tijdens avondeten
- Openbaar vervoerkosten van hostel naar activiteitlocaties

Eventueel optie om 1 nacht te komen, start zaterdag 11.00. Kosten €100,-
Je dient dan zelf vervoer heen en terug te regelen.



Aanmelden + bijzonderheden

Vanaf 6 augustus aanmelden via: www.avondjeuit013.nl/weekendje-weg
Aanmelden via aanmeldformulier met hierop: 
- Contactgegevens
- Persoonlijke omstandigheden
- Zelfredzaamheid (verzorging en gedrag) 
- Medicatie (toestemmingsformulier)
- Bij aanmelden akkoord met algemene voorwaarden

Inschrijven mogelijk 6 t/m 29 augustus 
Niet verzekerd via ons                                                               
Annuleringsverzekering of reisverzekering mogelijk (zelf regelen)



Vragen

• Vragen

• Later nog vragen

• Of hebben ouders/verzorgers/begeleiders later nog vragen

info@avondjeuit013.nl of 06-34193952

(dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00)


