
   

 
 

UITNODIGING OKA INHOUSE 
5 november 2018 

 BIO VAKANTIEOORD 
 

Thema: Een paard neemt geen blad voor de mond 

 

 
 

 

N.B.: Indien je je hebt aangemeld en alsnog verhinderd bent dan rekenen wij op je afmelding.  
Dit om te voorkomen dat wij onnodige kosten maken voor de catering. 

 
Beste OKA leden, 
 
Stichting Bio nodigt de leden van de OKA op maandag 5 november van harte uit op zijn 20 ha 
indrukwekkende vakantiepark in Arnhem. Het vakantiepark waar jaarlijks 1500 gezinnen met een 
meervoudig gehandicapt kind hun vakantie doorbrengen.  
Op de picknickplaats, het hoogste punt van het park, word je ontvangen bij een houtvuur met een 
grote ketel herfstsoep en een borrel. Vanaf de parkeerplaats loop je er via het romantisch verlichte 
pad door het BioBos naar toe. Bewegwijzering en gidsen zullen je helpen er te komen. 
 
Programma: 
16.45 – 17.45 uur Ontvangst picknickplaats in het BioBos 
17.45 – 18.00 uur Korte wandeling naar longeerplaats Manege in ’t Biobos 
18.00 – 18.15 uur Bestuursmededelingen door Toni Iniguez, voorzitter OKA 

    Presentatie Jaarrekening 2017 door Ronald de Jonge, penningmeester OKA  
18.15 – 18.25 uur  Welkomstwoord Frans Wientjes, directeur Bio Vakantieoord. 
18.25 – 18.30 uur Maureen Raben, paardencoach/-instructrice: Korte inleiding op workshop 1. 
18.30 – 19.30 uur Workshops 
   Roulerende workshops en bezichtigingen 

1. Praktische communicatietraining met paarden: “Hoe denk je dat je over 
komt op anderen en hoe kom je daadwerkelijk over?”. 
Laat je verrassen! Het paard laat het je zien in de manege aan de hand 
van enkele oefeningen. 

2. Bezichtiging Bio vakantiebungalow: welke hulpmiddelen en aanpassingen 
heeft een gezin met een gehandicapt kind nodig voor een fijne vakantie? 

3. Korte geschiedenis van het Rijksmonument, bijna 100 jaar Bio 
Vakantieoord. In de bioscoop maak je kennis met de historie van het 
Rijksmonument Bio Vakantieoord.  

19.30 – 21.00  Netwerken, borrel en een hapje eten in de longeerplaats. 
 

 
Het Bio Vakantieoord verheugt zich op je komst!  

Advies: Trek dichte, stevige schoenen aan. 
 
 
Aanmelden: 
Je kunt je voor deze bijeenkomst uiterlijk tot 31 oktober aanmelden via de website of door een mail 
te sturen naar aanmelden@oka.nl 
Parkeren 
Parkeerplaats school Lichtenbeek (op terrein Bio Vakantieoord), Wekeromseweg 6, Arnhem. 
Parkeerwachters wijzen je de weg. Het OKA-team en gidsen wachten je bij de entree van het 
verlichte pad op. 
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