BEGELEIDE VAKANTIE 1 T/M 8 AUGUSTUS 2020, ARDENNEN COO

Ben jij al eens in de Belgische Ardennen geweest? Het is een prachtig heuvelachtig landschap met mooie bossen,
rivieren en dorpen.

Wederom organiseer ik een begeleide vakantie voor jongeren met mooie cognitieve gaven. Jongeren met een
autismespectrum stoornis hebben vaak moeite met het begrijpen van de wereld om hen heen. Ze hebben
behoefte aan rust, duidelijkheid en structuur. Ik en mijn ervaren begeleiders zorgen voor een prikkelarme en
veilige begeleiding tijdens de georganiseerde vakantie, waar de jongeren toch ook uitgedaagd worden. Niets
moet, veel mag.

Er is een mooi en rustig huis gereserveerd in het dorpje Coo, informatie over het huis lees je op de onderstaande
pagina.

Er worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals: zwemmen in het stuwmeer, een
kanotocht, een grottenbezoek, mountainbiken, wandelen, klimmen e.d.
Je mag helpen met boodschappen doen of met koken. We eten gezamenlijk en afwassen
en opruimen hoort er ook bij. We gaan spelletjes doen, zoals weerwolven en er is een
kampvuurplaats. Er is uiteraard ook ruimte voor jezelf. Het is belangrijk dat er een goede
onderlinge sfeer is en iedereen prettig met elkaar omgaat.
De begeleiders hebben veel ervaring en zullen dit proces begeleiden en bewaken.

Voor vertrek ontvang je een boekje met daarin informatie over het programma en een paklijst.

De eigen bijdrage wordt nog vastgesteld. Er is ruimte voor begeleidingsuren vanuit PGB, dit wordt voorafgaand
besproken. De begeleide vakantie is inclusief vervoer, verblijf in Coo, kosten voor activiteiten, maaltijden en
consumpties.

Doelstellingen vanuit PGB: zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen, omgaan met leeftijdsgenoten.

Wil jij je inschrijven voor deze begeleide vakantie? Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen. Je zult
informatie ontvangen, over de eigen bijdrage en het aantal begeleidingsuren. Wil je een oriënterend gesprek, dan
kun je dat aangeven op het inschrijfformulier.

Zie volgende pagina’s informatie vakantiehuis.

Informatie over het vakantiehuis:
Sinds 2014 zijn wij de trotse eigenaren van een heerlijk vakantiehuis, vlakbij onze camping. Dit gezellige en
zonnige vakantiehuis wordt door ons verhuurd aan rustige groepen van 15 tot 24 personen.
Het huis is prachtig gelegen tegen de berghelling en met uitzicht over de uiterwaarden van de Amblève. Voor het
huis garandeert de bijbehorende weide een vrije toegang tot de rivier, bij mooi weer kunnen de kinderen hier
heerlijk spelen of op forellen vissen. Als u vroeg opstaat en u kijkt dromerig over het eerste kopje koffie naar
buiten dan kunt u, als u geluk heeft, de bevers in de rivier zien zwemmen.

Dit sfeervolle huis beschikt over een volledig ingerichte keuken, een ruime woonkamer met twee zithoeken en
een zonnige serre met voldoende tafels en stoelen om met 24 man te eten en 8 slaapkamers. Het sanitaire
bevindt zich op de eerste verdieping en bestaat uit twee toiletten en vijf douches, voor dames en heren
gescheiden. Natuurlijk zijn er voldoende wastafels.

Buiten is een ruim terras met picknick tafels en een prachtig uitzicht op de rivier. Het hoger gelegen tweede terras
heeft een kampvuurplaats en terrasstoelen. Voor de keuken is een overkapping voor de vieze wandelschoenen en
de rokers. Hier is tevens het derde toilet.

Op de begane grond is een slaapkamer met twee bedden, op de eerste verdieping drie slaapkamers met elk twee
bedden, op de tweede verdieping tenslotte zijn twee slaapkamers met twee bedden en twee met drie bedden.
Alle bedden zijn 1 persoons en voorzien van dekbedden en kussens. De matrasovertrek, de dekbedovertrek en de
kussensloop dient u zelf mee te nemen. Keuken en badlinnen eveneens.
Ideaal voor families, wandel en fietsverenigingen en rustige groepen. De ligging van het huis en het karakter van
de eigenaar maken dit huis absoluut ongeschikt voor feestende en beestende groepen.

Er is veel ruimte in en rond het vakantiehuis en er zijn geen directe buren. Het huis is gelegen aan een
verkeersluwe doodlopende weg. Parkeren kan op de speciaal aangelegde parking op 40 meter van het huis.
Eventueel kunt u de auto bij het huis zetten voor het uitladen van de bagage.
Gelegen midden in het groen maar op loopafstand van het gezellige dorpje Coo. Hier vindt u verscheidende
restaurantjes, gezellige terrasjes en het kinderpretpark PlopsaCoo.
Het huis is een ideale uitvalsbasis voor eindeloze wandelingen, spectaculaire mountainbike tochten, een
kanotocht op de Abléve of avontuurlijke outdoor activiteiten. Mountainbikes en kano´s kunt u ter plaatse huren
en de outdoor activiteiten ter plaatse boeken.

