
Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers  

Skeelertocht/spelen bij de Bosschuur op woensdag 2 juni 

Na een jaar wachten zal eindelijk onze eerste activiteit voor dit jaar worden georganiseerd, namelijk 

een skeelertocht naar de Bosschuur aan de Merenweg in Wintelre. Ook de kinderen die niet mee 

skeeleren zijn van harte welkom om lekker te ravotten bij de Bosschuur. 

Er zijn  verschillende afstanden mogelijk: 

1. Hele route van 5 km 

2. Korte route van 2,5 km (vertrek vanaf ranjapost) 

3. Laatste stukje skeeleren (1 km) 

We verzamelen om 13:30 uur bij familie van Heerebeek (Hoogeindseweg 24) 

Kinderen en ouders die niet mee skeeleren komen op eigen gelegenheid (op de fiets of met de auto) 

naar de Bosschuur. 

We hebben begeleiding bij het skeeleren, maar het is helemaal leuk als er ook ouders mee skeeleren. 

Rond 16:30 uur vertrekken we weer richting Oostelbeers. Iedereen dient zelf vervoer terug te 

regelen. Kinderen mogen natuurlijk ook terug skeeleren (alleen als je de hele 5 km. goed kan 

skeeleren). Er is dan begeleiding bij. 

Graag opgeven voor zondagavond 30 mei 20:00 uur. Ook kinderen die niet mee skeeleren moeten 

worden opgegeven. 

Opgeven via de mail: vjoskeelertocht@outlook.com. 

Graag in de mail, per kind vermelden, welke optie er gekozen wordt. Ook ouders die mee skeeleren 

kunnen dit aangeven in de mail. 

Nog enkele belangrijke dingen om te weten: 

• Tijdens de skeelertocht zorgen wij voor begeleiding. Bij de Bosschuur moeten ouders zelf 

voor begeleiding zorgen 

• Zorg voor goede beschermers!!! 

• Vergeet je schoenen niet mee te nemen 

• Zorg zelf voor drinken en lekkers bij de Bosschuur, voor onderweg wordt door ons geregeld 

• Er is een waterpomp bij de Bosschuur, dus droge kleding meenemen is wel handig 

• Graag de kinderen vooraf insmeren met zonnebrandolie 

• Deze middag is uiteraard gratis 

 

Groetjes van de organisatie: Dorian, Karin, Marc, Martje en Wendy 

Wij hebben er zin in!! 
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