
	  

 

Persbericht 
OPENING NIEUW CHALET VINCENTIUSVERENIGING  

Zaterdag 6 juni vindt de officiële ingebruikname van het nieuwe vakantiechalet van de 
Vincentiusvereniging plaats op Vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst wordt de nieuwe naam van het chalet onthuld in het bijzijn van 
genodigden die hebben bijgedragen tot de realisatie van dit nieuwe vakantieverblijf. 
Ook is er de gelegenheid om de nieuwe voorziening te bezichtigen: een mooi chalet 
voor zes personen, waarin elk jaar veel gezinnen van een onbezorgde vakantieweek 
kunnen genieten. Zonder steun zouden deze mensen niet de mogelijkheid hebben om 
op vakantie te gaan.  

Met de financiële ondersteuning van velen, in het bijzonder de leden van ‘de Club van 100’, 
heeft de Vincentiusvereniging het splinternieuwe chalet op het goed uitgeruste vakantiepark  
kunnen aankopen. Het chalet is inmiddels op de nieuwe staanplaats ingericht, de tuin is 
aangelegd en de eerste gasten hebben er reeds een week vakantie doorgebracht.  

Het bieden van een onbezorgde vakantie op dit vakantiepark is een van de vele activiteiten 
die Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch in het kader van armoedebestrijding organiseert. 
Zo is er ook individuele hulpverlening,  een restaurant waar vijf dagen in de week een warme 
maaltijd wordt geserveerd en wordt er jaarlijks voor meer dan 600 mensen de Kerstproeverij 
georganiseerd.  De vereniging genereert zijn inkomsten oa uit de winkel met de verkoop van 
tweedehands goederen,en met de jaarlijks terugkerende boeken- en speelgoedbeurs. De 
activiteiten van de Vincentiusvereniging zijn in handen van meer dan 250 vrijwilligers. Zie 
ook www.vincentiusdenbosch.nl  
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U bent van harte uitgenodigd om op 6 juni, 12.00 uur, op havik 47, vakantiepark Dierenbos in 
Vinkel (met uw fotograaf) onze gast te zijn ! 

Voor meer informatie over het vakantieverblijf kunt u contact opnemen met de coördinator 
van dit project: Cor van de Wetering: 073 6134679 

Laat mij even weten als u er bij aanwezig wilt zijn, zodat we u ter plaatse kunnen ontvangen. 
Ook kunt u met mij contact opnemen voor algemene informatie, Marjo Verburg bestuurslid 
Vincentiusvereniging  ‘s-Hertogenbosch: 06 37201364 


