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Voordat uw kind bij ons de vakantie of dag van zijn/haar leven gaat beleven is het misschien 
wel leuk om wat meer over ons te weten. Wie was Don Bosco, en wie zijn al die enthousiaste 
mensen die jaarlijks met ons meewerken? Een kleine indruk:

Don Bosco… wie???:
Don Bosco was een priester, die aan het einde van de 19e eeuw leefde in het zonnige Italië. Don 
Bosco hield zich vooral bezig met het helpen en ondersteunen van de jeugd in Turijn. Belangrijke 
punten daarin zijn ook van toepassing op het werk bij Don Bosco:

• Kijk wat kinderen leuk vinden en wat aansluit bij hun belevingswereld. Kinderen moeten 
plezier hebben en lekker kunnen ontspannen. Mix dit met een veilige omgeving en je hebt 
het perfecte recept voor een spetterend Vakantiebos;

• Laat kinderen weten dat je in ze geïnteresseerd bent. Ondanks dat er tijdens het   
Vakantiebos op een dag soms wel 150 kinderen komen is er naast de gave spellen ook 
plaats voor een gezellig praatje met de kinderen;

• Geef duidelijk aan wat de mogelijkheden en grenzen zijn voor de kinderen. Tijdens het 
Vakantiebos zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. Niet pesten, 
gezellig zijn en samen meedoen zijn daar een aantal van;

• Iedereen is gelijk. Of je nu uit Zimbabwe, Frankrijk, Nederland, Irak of Peru komt iedereen 
is gelijk en iedereen is welkom. Waar blijkt dit uit? Kijk tijdens het Vakantiebos maar eens 
goed om je heen! Zowel de leiding als de kinderen zijn een mooie mix van alle culturen en 
maten. Groot, klein, dik, dun, je kunt het zo gek niet bedenken!

De KRACHT van het Vakantiebos:
Zoals al eerder gezegd is iedereen welkom op Don Bosco. Naast alle Nederlandse leiding die al 
uit verschillende culturen bestaat -denk hierbij aan Nederlanders, Duitsers, Antillianen- komen 
er jaarlijks verschillende leiding uit wel (!) 12 verschillende landen. Italianen, Hongaren, 
Spanjaarden en Slowaken: we hebben ze allemaal. Al deze mensen vieren ook hun vakantie 
tijdens het Vakantiebos. Zowel de Nederlandse als de buitenlandse leiding zetten zich voor de 
volle 100% in om zowel de kinderen als de medewerkers een fantastische vakantie te 
bezorgen. Zij zijn dus niet voor niets de KRACHT achter het Vakantiebos.

Wie zijn wij?
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• Het Vakantiebos is van 13 t/m 30 augustus
• De activiteiten zijn (behalve in de 1e week) van maandag t/m vrijdag.
• We beginnen om 09.45 uur, kom op tijd! We eindigen om 15.15 uur.
• Let op! Op vrijdag duurt het programma tot 12.15 uur
• U kunt vanaf 09.15 uur kaarten bij de kassa kopen. De kassa sluit 09.45 uur, daarna is  

meedoen niet meer mogelijk.

Voor wie?
Het Vakantiebos is voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Ze worden verdeeld in de volgende   
leeftijdscategorieën:
• 4 – 6 jaar
• 7 - 8 jaar
• 9 - 10 jaar
• 11 – 12 jaar
• 13 – 16 jaar

Meer informatie

Multicultureel centrum Don Bosco Rijswijk
Julialaantje 26
2283 TB Rijswijk
Telefoon: 070 – 336 70 70

marlies@donboscorijswijk.nl

www.donboscorijswijk.nl 

 donboscorijswijk

Vakantiebosprogramma
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Vakantiebosprogramma
De kinderen blijven elke dag (m.u.v. vrijdag) tussen de middag 
op Don Bosco. Geef ze dus altijd een lunchpakketje inclusief 
drinken mee. Natuurlijk mag het lunchpakketje ook een 
(verantwoord) snoepje bevatten, maar het liefst zo min mogelijk. 
Geld meegeven is niet toegestaan, er wordt tijdens het 
Vakantiebos niets verkocht aan de kinderen. Tijdens de excursie 
mag er een beetje geld meegegeven worden, maar wel met 
mate!

Tijdens het Vakantiebos is het heel goed mogelijk dat uw kind 
vies of nat wordt. Zorg dus altijd dat uw kind kleren aan heeft die 
vies mogen worden. Ook is het zeer aan te raden om zwemkleding en reservekleding mee te 
geven. 

Tijdens het Vakantiebos is het absoluut overbodig om een mobiele telefoon mee te geven. Als er 
iets is kunt u naar het centrum bellen of belt het centrum naar u. 
Ook MP3-spelers, Ipads en dergelijken mogen niet mee. Muziek hebben we genoeg en de kans 
is groot dat al deze apparaten maar kapot gaan. 

Wij van Don Bosco benadrukken het feit dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen. Zorg dus dat uw kind alleen het 
hoognodige bij zich heeft. 

Check? Check!
Het is zo ver, ik ga lekker naar het Vakantiebos! Drie weken lang spelletjes, knutselen, sporten, 
lekker weg en nog zó veel meer! Even kijken of ik niets vergeten ben!

Wat heb ik aan?
√    Yeah!!! Al mijn kleren mogen vies worden!
√    Is het koud of is het warm? Ik zorg altijd dat ik de juist 
      kleren aan heb!

Mijn tas… 
√    Mijn eten en drinken, heel belangrijk!
√    Mijn naamkaartje en mijn strippenkaart. Anders moeten 
      we weer helemaal terug naar huis!
√    Mijn zwemkleding en een handdoek. Ja, als het lekker 
      weer wordt weet je het maar nooit!
√    Extra kleren, altijd handig!

Algemeen
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Mogen we even uw aandacht?
Het Vakantiebos is altijd een drukte van jewelste, waardoor je sommige dingen zou vergeten. Op 
deze pagina leest u een aantal puntjes die uw aandacht verdienen

Anders dan anderen
Bij Don Bosco ontvangen we iedereen graag met open armen. Loopt uw kind een beetje gek? 
Stuitert hij alle kanten op door zijn tomeloze energie? Vind ze het moeilijk om vrienden te  
maken? Of voelen ze zich om een andere reden een beetje anders? Bij ons zijn ook uw kinderen 
van harte welkom! We vragen u om dit bij het inschrijven altijd aan ons te melden, zodat wij  
rekening kunnen houden met uw kinderen!
Ook kinderen met een zwaardere beperking kunnen deelnemen aan ons programma. Het is wel 
raadzaam om hierover vooraf contact op te nemen. Wij hebben jarenlange ervaring met het 
organiseren van gave activiteiten, maar hebben geen ervaring met speciale zorg. Toch willen wij 
ook deze kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen. Heeft u hier meer vragen over? Neem 
gerust contact met ons op.

Onze wensenlijst
Je zult je vast wel eens afgevraagd hebben toen je over ons terrein liep: Wat gaan zij nou weer 
doen? Geef ons namelijk een prullenbak, een tennisbal, een pruik en een hoepel; wij maken 
er een activiteit van! Er zijn echter een aantal dingen die wij nog niet hebben, maar wel graag 
zouden willen hebben. Daarom hebben wij onze wensenlijst gemaakt. Neem eens een kijkje op 
deze lijst, want het kan zomaar zijn dat jij ons aan een van die spullen kunt helpen. Dus mest die 
kast eens uit, bezem de garage schoon of ontruim de zolder. Wie weet zit er nog wat moois voor 
ons tussen. En heb je ons geholpen? Dan komt jouw naam op ons bedank-bord en verkrijg je 
eeuwige roem! Voor meer informatie, vraag naar Spela.

Een fotomomentje
Om van het Vakantiebos ook een geweldige herinnering te maken, worden er dagelijks foto’s 
gemaakt door de leiding. Gave actiefoto’s, gezellige groepsfoto’s of gewoon spontane foto’s. De 
kans is groot dat uw kind ook wordt vastgelegd op de foto. Deze foto’s delen wij regelmatig in 
de media en op sociale media zoals Facebook en Instagram. Wij hopen dat u het geen probleem 
vindt dat wij uw kind onderdeel maken van de Vakantiebos-herinnering. Mocht u het niet op 
prijs stellen dat uw kind gefotografeerd wordt, dan kunt u dit ’s ochtends aangeven tijdens het 
inschrijven.

Weer even kind zijn
Kent u dat? U hoort al die leuke verhalen van uw kind over wat hij allemaal gedaan heeft en 
u bent stiekem een beetje jaloers? Wij kennen dat in ieder geval wel! Daarom organiseren wij 
tijdens het Vakantiebos één activiteitenochtend voor de ouders. Wat we precies gaan doen, is 
nog even een verrassing. Het wordt in ieder geval ouderwets leuk. Meer informatie over deze 
ochtend kunt u krijgen bij Spela (coördinator 11 – 12).
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Mogen we even uw aandacht?

Prijslijst

Dagkaart 4,-

5-dagenkaart 15,-

Excursiekaart 12,50

All in 1-kaart 45,-

All in 1-kaart
De All in 1-kaart is voor onze allertrouwste kinderen, de superfans en de diehards. Weet jij op dag 
1 al dat je de rest van de weken zal komen naar het Vakantiebos? Dan is de All in 1-kaart wat voor 
jou! De All in 1-kaart kost eenmalig €45,- en betekent dat je alle drie de weken mee kunt doen 
aan het Vakantiebos en alles wat daarbij hoort. De All in 1-kaart is alleen verkrijgbaar op de eerste 
maandag en dinsdag. Je betaalt niet meer apart voor een excursie of disco, want dat is… All in 1. 
Alleen het kamp van 13 – 16 valt buiten de All in 1. Kies je ervoor om een dagje niet te komen? Er 
wordt op de All in 1-kaart geen geld terug gegeven.

We hebben geen korting voor mensen met een Ooievaarspas

Kaartverkoop
Aanmelden kan elke dag. U dient eerst bij de kassa een naamkaartje te halen. Hierop staan de 
persoonlijke gegevens van uw kind. Elke groep heeft zijn eigen kleur naamkaartje. Dit is echter 
nog geen bewijs van deelname. Hiervoor zijn de 5-dagenkaart, de dagkaart, de All in 1-kaart of 
de excursiekaart nodig. Vervolgens meldt het kind zich aan bij de tafel van zijn eigen groep.
De voorverkoop is op maandag 12 augustus van 10.00 uur – 11.30 uur. De normale kaartverkoop 
is tijdens het Vakantiebos dagelijks van 09.15 tot 09.45 uur. 
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Wishlist

□ Hangmat
□ Trampoline 1m Ø
□ Trampoline 245cm Ø
□ Megafoon
□ Honkbalhandschoenen
□ Honkbalknuppels
□ Honkbal honken
□ Tennisballen
□ Foam ballen 
□ Rugbyballen
□ Voetballen
□ Partijlintjes
□ Ballenpomp
□ Hoepels
□ Gebruikte Fietsbanden
□ Stelten
□ Afzetlint
□ Markeringsbollen
□ Kruiptunnel
□ Skilopen 2p/ 4p/ 6p
□ Badminton shuttles
□ Skippyballen
□ Skelter
□ Dart set buiten spel/ dartbal target
□ Pingpongballetjes
□ Golfballen
□ Zeil 5m
□ Sjoelschijven
□ Camouflagenetten
□ Touwladder
□ Ringwerp spel

□ Korfbal korf
□ Trektouw 
□ Mikado jumbo
□ Twister
□ Diabolo’s
□ Zwembadjes
□ Ballonnen
□ Schmink
□ Lijmstiften
□ Tape en plakband
□ Nietjes
□ Paperclips
□ Pennen
□ Groot gekleurd karton
□ Scharenblokken
□ Folderrek
□ Opbergbox of krat doorzichtig
□ AA-batterijen
□ EHBO-materialen
□ Emmers 
□ Houten banken
□ Gitaar
□ Piano
□ Koekjes
□ Siroop
□ Draadloze muziekinstallatie
□ Houten pallets
□ Groene zeep
□ Spullen om fietsen te repareren
□ Peper molens
□ Tosti ijzer

Meer informatie:
spela@donboscorijswijk.nl

We zijn altijd op zoek naar spullen die wij kunnen gebruiken voor onze 
activiteiten? Heeft u misschien iets voor ons?
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9Meer informatie:
spela@donboscorijswijk.nl

Het Vakantiebos wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door:

Marcus van 
Eindhoven fonds
een lichtpunt voor onze lichtstad.

Sponsors
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Programma 4-6 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Atlantis

Surfingday

The Northpole

Dolphinday

Tot 12.15 uur

Strandwachtdag

Spongebobday

Themadag

Over de 7 zeeën

Mermaidday

Tot 12.15 uur

A big splash

Somewhere over the 
rainbow

Pirateday

Finding nemo

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur

Programma 7-8 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Splaaash

Mooiste vis van de zee

Shaked

Varkentjes wassen

Tot 12.15 uur

Spitter spetter water

Driewateren

Themadag

Piraten

Blub blub blub

Tot 12.15 uur

H2O

Laat het druppelen

Waterraar

jij bent een spetter!

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur
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Programma 4-6 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Atlantis

Surfingday

The Northpole

Dolphinday

Tot 12.15 uur

Strandwachtdag

Spongebobday

Themadag

Over de 7 zeeën

Mermaidday

Tot 12.15 uur

A big splash

Somewhere over the 
rainbow

Pirateday

Finding nemo

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur

Programma 7-8 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Splaaash

Mooiste vis van de zee

Shaked

Varkentjes wassen

Tot 12.15 uur

Spitter spetter water

Driewateren

Themadag

Piraten

Blub blub blub

Tot 12.15 uur

H2O

Laat het druppelen

Waterraar

jij bent een spetter!

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur
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Programma 9-10 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Meet fish

Darth Ursula

B.O.T.J.E.

Golflengte?!?

Tot 12.15 uur

Sammy’s lifeguard

Alle vissen verzamelen!

Themadag

Grote wasjes, kleine 
wasjes ....

Haring happen en sjoel-
vissen

Tot 12.15 uur

Snie, snij Happie!

Captain Jack 

Onderwater party!

Finding Dory

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur

Programma 11-12 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Pirates of the carribean

Aquatology

Onder de zee

Ravbarji in zandarji

Tot 12.15 uur

Wat is er met Lady 
Gaga gebeurd

Excursie

Themadag

Zandkasteel

Regenboogvis

Tot 12.15 uur

Save the water!

Dag voor uitdagingen 

Planeet zonder water

Don Bosco splash

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur
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Programma 9-10 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Meet fish

Darth Ursula

B.O.T.J.E.

Golflengte?!?

Tot 12.15 uur

Sammy’s lifeguard

Alle vissen verzamelen!

Themadag

Grote wasjes, kleine 
wasjes ....

Haring happen en sjoel-
vissen

Tot 12.15 uur

Snie, snij Happie!

Captain Jack 

Onderwater party!

Finding Dory

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur

Programma 11-12 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Pirates of the carribean

Aquatology

Onder de zee

Ravbarji in zandarji

Tot 12.15 uur

Wat is er met Lady 
Gaga gebeurd

Excursie

Themadag

Zandkasteel

Regenboogvis

Tot 12.15 uur

Save the water!

Dag voor uitdagingen 

Planeet zonder water

Don Bosco splash

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur
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Programma 13-16 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Games of water

Wie is de spetter?

Rise like a phoenix

Europese wateren

Tot 12.15 uur

Uit-je

Coach Caminada ft.
Wipe out

Themadag

Zoutelande

Atlantis

Tot 12.15 uur

Kamperen

Camp

Glamping

Back-pakken

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur
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De grote afsluiter van het jaar is natuurlijk 
het Vakantiebos. Jaarlijks bezoeken 2000 
kinderen ons drieweekse vakantiespektakel. 
Een team van 30 Nederlandse en 25 
Europese vrijwilligers staat dan klaar om 
de jeugd van Rijswijk en Den Haag een te 
gekke dag te bezorgen. 

Levend cluedo, water & verfdag, foto-
speurtocht, kamp, ijsblokjesroof, 
waterhonkbal voor ons is niets te gek. In 
2019 kunnen alle buurtkinderen genieten 
van het Vakantiebos van 13 tot en met 30 
augustus. 

Houd de website www.donboscorijswijk.nl in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes rondom thema´s en programma.

Het vakantiebosProgramma 13-16 jaar

maandag 12 augustus

dinsdag 13 augustus

woensdag 14 augustus 

donderdag 15 augustus

vrijdag 16 augustus

maandag 19 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus 

donderdag 22 augustus

vrijdag 23 augustus

maandag 26 augustus

dinsdag 27 augustus

woensdag 28 augustus 

donderdag 29 augustus

vrijdag 30 augustus

Voorbereidingsdag
Alleen voor de leiding

Games of water

Wie is de spetter?

Rise like a phoenix

Europese wateren

Tot 12.15 uur

Uit-je

Coach Caminada ft.
Wipe out

Themadag

Zoutelande

Atlantis

Tot 12.15 uur

Kamperen

Camp

Glamping

Back-pakken

De laatste druppel
is een traan

Tot 12.15 uur
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Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de 
vakanties. 
Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk 
wordt. Sport, spel, knutselen, koken, 
speurtochten, toneel…niets is te gek! Het 
thema wisselt per vakantie en houden we 
het liefst geheim tot vlak van te voren. Wel 
kunnen we de data vast verklappen:

Dag: zie bovenstaand 
Tijd: 09:45-15:15uur 
Doelgroep: kinderen van 4 tot 16 jaar 
Kosten: € 4,- per dag 

Aanmelden is niet nodig

VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR!

Het enige dat je mee moet nemen, is een 
lunchpakketje en je goede humeur. Oja, 
we worden vaak nat of vies, dus oude en 
extra kleding is een aanrader! De kinderen 
worden ingedeeld in leeftijdsgroepen, 
zodat we zeker weten dat het programma 
aansluit op de interesses van het kind!

 " Herfstbos 2019: 22/23/24 oktober
 " Voorjaarsbos 2020: 25/26/27 februari
 " Meibos 2020: 28/29/30 april

Raadpleeg voor de zekerheid altijd de website!
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Word een echte chef! Bij de kook club leer 
je elke week een nieuw gerecht maken. 
We werken met verse ingrediënten en 
proberen vaak een menu uit een andere 
cultuur. Een gezellige, leerzame club voor 
kinderen met smaak.

SPORTFIT

Goed voor de conditie en spieren, met elke 
week een andere sport. Voor kinderen met 
veel energie!

KOOKCLUB

Dag: dinsdag of vrijdag 
Tijd: 16:00 - 17:00 uur 
Kosten: €20,- per maand 
Doelgroep: iedereen vanaf 8 jaar

Aanmelden: ikdoemee@donboscorijswijk.nl

Dag: donderdag 
Tijd: 16:00 - 17:00 uur 
Kosten: €1,- per keer 
Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar

Aanmelden is niet nodig

Bij Don Bosco zijn ook kinderen met 
een beperking welkom. We zijn allemaal 
verschillend, maar kunnen gerust samen 
spelen, ontdekken en genieten!

Elke donderdag bieden we activiteiten 
voor kinderen met en zonder beperking 
samen. Bijvoorbeeld tuinieren, boetseren, 
muziekles of knutselen. 

ONTMOETEN & BELEVEN

Dag: verschilt per activiteit
Tijd: verschilt per activiteit
Kosten: verschilt per activiteit
Doelgroep: iedereen vanaf 4 jaar

Check Facebook voor het actuele aanbod of     
mail naar ikdoemee@donboscorijswijk.nl
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Ook op woensdagmiddag staat ons 
jonge, creatieve team te springen om 
de jeugd uit de buurt te vermaken. 
Een team van stagiaires en vrijwilligers 
organiseert speciaal voor jou een bomvol 
activiteitenprogramma. Iedere week van 
half 2 tot half 4 spelen we buiten, gaan 
we knutselen, het bos in of het toneel op. 
Vaak is er een thema, zoals piraten, lente, 
SuperMario, of toveren. Voor 1 euro heb je 
een enorm leuke en gezellige middag. En 
wie weet leer je er wel leuke vriendjes of 
vriendinnetjes kennen! Dus ben je tussen 
de 4 en 12 jaar en heb je niets te doen op 
woensdagmiddag? Kom langs!

WOENSDAGMIDDAG SAAI? 
ABSOLUUT NIET!

DONDERDAG INSTUIF NA SCHOOL

Dag: woensdag 
Tijd: 13:30 - 15:30 uur 
Kosten: €1,- per keer 
Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar

Aanmelden om 13:30 uur

Spelen met kinderen vanuit de hele wereld: 
dat kan op de donderdagmiddag bij Don 
Bosco. Want kleur, land of cultuur? Spelen 
willen we allemaal!

Dag: donderdag
Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Kosten: geen 
Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar

Aanmelden om 15:45 uur

water boekje met nieuwe laatste pagina's.indd   18 4-6-2019   21:46:09



19

Onze unieke groene locatie beschikt over enkele zalen voor verhuur, welke in grootte 
variëren van 68 tot 220 m2.  Alle zalen zijn te huur voor activiteiten op het gebied van 
cultuur, welzijn en zorg. Naast een sportzaal en theaterzaal beschikken we ook over een 
dansstudio en een barruimte.

Naast de ruime mogelijkheden binnen, hebben we ook een royale groene buitenruimte 
met o.a. een sportveld.

Bent u geïnteresseerd, neemt u alstublieft contact op via: 

verhuur@donboscorijswijk.nl.

Het huren van een
 ruimte
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Gemaakt door: Bella, Gino, Steven & Meryam
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