Activiteitenweekend Beekse Bergen!
Vrijdag
Het was een leuke avond, nog voordat we gegeten hadden, gingen we heel even confetti gooien bij
begeleidster Linda, want dit had net haar handtekening gezet voor een huis en
samenlevingscontract. Astrid had zelfs een leuk spandoek laten maken. Hierna gingen we lekker eten
en na nog even buiten gespeeld te hebben, een spelletje te hebben gedaan, was de avond al snel om.
Zaterdag
We gingen rond 09.00 weg, dus rond 08.00 moest iedereen opstaan. Joyce en Tessa hadden een
lekker ontbijtje klaargezet en er moesten broodjes gesmeerd worden voor vanmiddag. Om 09.00
kwam Simone en toen gingen we gelijk op pad. Het uitje werd gecombineerd met de mensen van de
Dagbesteding van de Stelle, hoe meer zielen hoe meer vreugd zullen we maar zeggen.
Het was ongeveer vijf kwartier rijden, maar verbazingwekkend genoeg vloog het zo om met een
kletspraatje en een lekker muziekje. Na een plaspauze gingen we beginnen het park te voet te
verkennen. Het is net een dierentuin, maar dan met enorme verblijven en meerdere diersoorten op
een stuk. We hebben alles gezien, van grote bizons, tot kleine aapjes. We zijn ook naar de grote
roofvogelshow geweest, die was erg spectaculair, iedereen stond er versteld van hoe laag de enorme
vogels over het publiek heen vlogen. Na onze broodjes opgegeten te hebben, gingen we nog een
cruise met de boot maken. De gids vertelde van alles over de dieren. In de wachtrij hiervan kon je
visvoer kopen en karpers voeren, Gerjan, Marco en Dylan waren er niet meer weg te slaan. Hierna
namen we ook een safari per bus, de jachtluipaarden kwamen echt heel dichtbij en liepen gewoon
los, erg bijzonder. De giraffes waren nog het meest hylarisch, ze likten elke bus af en kwamen met
hun hoofd bijna door het raampje, Marco stak zijn hoofd buiten het dakluik en keek zo recht in de
ogen van de giraffe. Om half 5 was iedereen toch best versleten, dus tijd om onze eigen bus weer op
te zoeken. Onderweg gingen we lekker bij de Mc Donalds eten, dat ging er goed in.
Bedankt voor de leuke dag jongens en meiden!
Klik hier voor de foto’s

