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AANDACHT
VOOR SENIOREN EN MENSEN MET EEN ZORGVRAAG

VAKANTIES MET



Ons kantoor is gevestigd in: 
Nieuw Hydepark, Postbus 264, 3940 AG Doorn, Tel. (0343) 74 58 90

Voor u ligt het vakantieaanbod voor 

2021 van Het vakantiebureau. We kijken 

terug op een moeilijk jaar, waarin we heel 

veel weken, als gevolg van de corona-

maatregelen hebben moeten annuleren. 

We zijn dan ook blij dat we waarschijnlijk 

vanaf juni, samen met onze betrokken 

en enthousiaste vrijwilligers weer 

mogen doen waar we goed in zijn: het 

organiseren van Vakanties met Aandacht!

Of u nu wilt wandelen in de prachtige 

omgeving van onze hotels, uitwaaien aan 

dek van De Prins Willem Alexander, wilt 

genieten van de Limburgse gastvrijheid, 

erop uit wilt met de (duo) fiets, of wilt 

luisteren naar een klassiek concertje 

of juist een ‘gouwe ouwe’, in onze 

vakantieweken kan het allemaal.

‘Even lekker eruit, ik geniet van de 
gezelligheid, het lekkere eten en de 
goede zorgen!’

Door het samengaan van onze  

twee vakantieorganisaties 

(Hetvakantiebureau.nl en Bijzondere 

Vakanties) hebben we dit jaar nog meer 

diversiteit in het vakantieaanbod. 

U kunt in 2021 zowel 6- als 8-daagse 

vakanties bij ons boeken. En ook hebben 

Welkom bij 
Het vakantiebureau

Contactgegevens
Het vakantiebureau
Postbus 264, 3940 AG Doorn
Telefoon: (0343) 74 58 90
E-mail: info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl
Rabobank IBAN 
NL07RABO0151584060
Ten name van PSDV (officiële naam  
van Het vakantiebureau)

www.facebook.com/hetvakantiebureau
www.linkedin.com/hetvakantiebureau-nl
www.twitter.com/vakantiebureau

Het vakantiebureau maakt deel uit  
van de Protestantse Stichting Diaconaal  
Vakantiewerk (PSDV). Deze stichting  
werkt nauw samen met de 
Protestantse Kerk en ontvangt 
financiële steun van  
Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).

________________________________

Het vakantiebureau is lid, en heeft  
het kwaliteitskeurmerk, van de  
Nederlandse Branchevereniging  
voor Aangepaste Vakanties (NBAV).
www.nbav.nl

________________________________

Na een eerdere samenwerking heeft 
Alzheimer Nederland eind 2011 haar 
vakantieweken voor mantelzorgers 
en een thuiswonende partner met 
dementie vol vertrouwen overgedragen 
aan Het vakantiebureau.
www.alzheimer-nederland.nl

 
________________________________

In samenwerking met Stichting Happy 
Holiday organiseert Het vakantiebureau 
de vakantieweken voor gezinnen.
www.stichtinghappyholiday.nl
________________________________

LEES OP PAGINA 22-23 HET AANBOD  
VAN ONZE ANDERE PARTNERS.

Samenstelling
Het vakantiebureau, Doorn

Fotografie
Nanette de Jong, Barneveld
Fotohunter - Jaap de Jager, Amersfoort
Wiep van Apeldoorn, Amersfoort
John Kreukniet, Simpelveld 
en vrijwilligers

Grafische verzorging
Vandenberg, Maarn

we meer verschillende soorten vakanties. 

U leest er meer over op pagina 8 en 9.

Omdat we wat later in het jaar starten 

is ons aanbod in het najaar uitgebreid. 

Ook hebben we diverse thema weken. 

Zo kunt u o.a. creatief of culinair aan de 

slag of kennis maken met de Indisch/

Molukse cultuur. Ook tijdens de koude 

wintermaanden bent u van harte welkom 

om de warmte en gezelligheid in onze 

vakantieweken te ervaren.

‘Op de fiets door de prachtige 
natuur, dit is ècht vakantie!’

In deze vakantiegids vindt u het totale 

aanbod van onze vakanties voor senioren 

en mensen met een zorgvraag. U kunt 

een keuze maken uit de verschillende 

hotels verspreid over Nederland of mee 

gaan met een van onze vaarvakanties. 

Welke keuze u ook maakt, het belooft  

een heel gezellige week te worden!

Wilt u zeker zijn van een plaatsje, dan 

adviseer ik u bijtijds te reserveren.

Graag tot ziens in een van onze 

vakantieweken!

Mijndert Blanken
Manager Het vakantiebureau
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Mijndert Blanken
Manager Het vakantiebureau

Vakanties met Aandacht!
Bij Het vakantiebureau kunt u echt vakantie vieren! Genieten van de rust, de 
prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van heerlijke maaltijden. Van 
gezellige uitstapjes en avondprogramma’s, het ontmoeten van nieuwe mensen. 
Maar bovenal bieden wij u een Vakantie met Aandacht: onze vrijwilligers nemen 
de tijd voor u, en staan dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een 
luisterend oor. Dat maakt onze vakantieweken pas echt bijzonder!

Marion van Wageningen
Medewerker reserveringen

Wat kunt u verwachten tijdens uw vakantie?

Programma

Aan het begin van uw vakantieweek wordt u 

gastvrij ontvangen door personeel en vrijwilligers. 

Het vrijwilligersteam nodigt u iedere dag graag uit 

deel te nemen aan de diverse activiteiten zoals een 

creatieve workshop, (bus)uitstapjes, spelletjes of om 

te genieten van een koor of artiest. 

De omgeving van de hotels leent zich uitstekend 

voor een prachtige (rolstoel/duo)fiets- of  

(rolstoel)wandeltocht. Uiteraard kunt u er ook zelf 

op uit gaan. Niets moet, alles mag!

Kosten

Tijdens uw vakantie zorgen wij dat het u aan niets 

ontbreekt. De kosten per week zijn inclusief:

• ontbijt, lunch en 3-gangendiner (ook dieet)

• koffie, thee en vers fruit

• activiteitenprogramma 

De kosten zijn exclusief:

• uitstapjes met touringcar of rolstoelbus  

(de prijs varieert van € 10-35).  

Deelname is vrijblijvend.

• eigen consumpties (cadeautjes en  

persoonlijke boodschappen).

Mirjam Guliker
Coördinator zorg

Jet Habermehl
Relatiebeheer 

‘warme contacten’ 
Medewerker Marketing

Sylvia Stoker
Medewerker 

reserveringen
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Ginette Wieggerink
Coördinator zorg

Wim van der Tas
Coördinator vrijwilligers

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. 

Daarom zijn onze tarieven gebaseerd op wat  

iemand zonder zorg zou moeten betalen. Bijna alle 

meerkosten voor bijvoorbeeld aanpassingen aan 

de accommodatie, aanwezige hulpmiddelen en 

deskundige verzorging en begeleiding, zijn voor 

rekening van Het vakantiebureau. 

Zorg/begeleiding

Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, 

waaronder gediplomeerde verpleegkundigen 

en verzorgenden. Samen zorgen zij voor de 

organisatie en begeleiding bij alle activiteiten. 

Indien u zorg nodig heeft, wordt deze tijdens de 

vakantie gecontinueerd door onze zorgvrijwilligers. 

Hiervoor hebben wij wel een volledig ingevuld 

reserveringsformulier nodig. Via een onderaan-

nemings contract nemen wij tijdens de vakantie de 

zorg over van uw zorgaanbieder thuis. Wij declareren 

achteraf de kosten voor het verlenen van de zorg 

bij uw zorgaanbieder. Indien nodig, zijn nachtzorg, 

24-uurs begeleiding en middelen zoals een tillift, 

douchestoel of rolstoelbus voor u beschikbaar.

Identiteit

In onze vakantieweken is iedereen van harte 

welkom. Wij willen vakantie bieden voor mensen 

voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Vanuit 

deze gedachte organiseren wij onze vakantieweken. 

Onze open-protestants christelijke identiteit komt 

daarnaast tot uiting door de aanwezigheid van een 

pastor (predikant of geestelijk verzorger) in onze 

8-daagse vakantieweken. Met de pastor kunt u, als 

u dat wenst, van gedachten wisselen over zaken 

die u bezig houden. De pastor gaat ook voor in de 

zondagse viering in het hotel. Bovenstaande geldt 

niet voor onze 6-daagse vakantieweken.

Vervoer

Ondervindt u problemen met het regelen van het 

vervoer van en naar uw vakantieadres? Wellicht kan 

uw plaatselijke diaconie helpen om het vervoer te 

regelen. U kunt ook reizen via Valys (0900-9630). 

Let op dat u zich hier ruim van tevoren aanmeldt. 

Mocht u met bovenstaande suggesties niet 

geholpen zijn, wij denken graag met u mee!

Reina van Maaren
Medewerker reserveringen

Renata Timmerman
Coördinator recreatie

Aja Hendriksen
Medewerker 
reserveringen 
(vrijwilligers)
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“Je wordt zo 
fantastisch opgevangen. 

Omzien naar elkaar is 
hier geen loze kreet.”



“Je wordt zo 
fantastisch opgevangen. 

Omzien naar elkaar is 
hier geen loze kreet.”

Vakantiefonds

Wat zijn de uitgangspunten voor het verkrijgen van 

korting via ons Vakantiefonds?

• Uw inkomen is niet hoger dan het minimumloon 

of een minimumuitkering, aangevuld met een 

klein pensioen (maximaal € 250 bruto  

per maand).

• Per kalenderjaar krijgt u één keer korting.

• Als u een tegemoetkoming in de kosten 

ontvangt van uw diaconie, komt u niet 

in aanmerking voor een korting uit ons 

Vakantiefonds.

• De hoogte van de korting staat vermeld bij  

de tarieven van de vakantieweken.

• Diaconieën kunnen geen beroep doen op  

het fonds.

• Als u een beroep wilt doen op ons Vakantiefonds, 

vul dan het ‘aanvraagformulier Vakantiefonds’ 

in en stuur deze (samen met een kopie van de 

jaaropgave, AOW, uitkering of pensioen) mee 

met het reserveringsformulier.

Verzoek om prijsverlaging

•  Als het tarief voor uw vakantieweek, ondanks 

de korting van het Vakantiefonds, toch nog  

een bezwaar is, dan kunt u bij de directie van 

Het vakantiebureau een schriftelijk verzoek 

indienen voor verdere verlaging van de prijs.  

Wij willen uw vakantie niet alleen zorgeloos,
maar ook zo betaalbaar mogelijk maken. Als de prijs voor u toch  

een bezwaar is, zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de 
kosten vanuit ons Vakantiefonds. Bij alle tarieven in onze Vakantiegids 

staat de korting uit het Vakantiefonds vermeld.

Korting op uw vakantie

In dit verzoek, dat u met uw reserverings-

formulier meestuurt, kunt u uw redenen 

aangeven. Uiteraard wordt uw verzoek 

vertrouwelijk behandeld.

• U kunt het verzoek sturen naar:  

Het vakantiebureau, t.a.v. de directie,  

Postbus 264, 3940 AG Doorn.

Diaconie plaatselijke gemeente 

Het vakantiebureau werkt nauw samen met de  

Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de plaat-

selijke kerkelijke gemeente wordt vaak onder- 

steuning verleend aan mensen die graag op 

vakantie willen. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen 

van het reserveringsformulier, het inpakken van de 

koffer of het regelen van het vervoer. Ook kan een 

diaconie in bepaalde gevallen (een gedeelte van) de 

kosten van een vakantie voor haar rekening nemen.

Tegemoetkoming via zorgverzekeraar 

Een aantal zorgverzekeraars verleent een 

tegemoetkoming in de kosten voor aangepaste

vakanties. Ook vergoeden veel zorgverzekeraars 

vervangende mantelzorg. Neem dus zeker contact 

op met uw zorgverzekeraar om te vragen of een 

tegemoetkoming mogelijk is.
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VAKANTIEWEKEN
NIEUW 

HYDEPARK *
DENNENHEUL

IJSSELVLIEDT
(ZA-ZA)

IJSSELVLIEDT
(MA-ZA)

DE HEERENHOF
VAAR-

VAKANTIES

22 29 mei - 5 jun   
23 5 jun - 12 jun 
24 12 jun - 19 jun  
25 19 jun - 26 jun  
26 26 jun - 3 jul  
27 3 jul - 10 jul   
28 10 jul - 17 jul   
29 17 jul - 24 jul   
30 24 jul - 31 jul   
31 31 jul - 7 aug   **

32 7 aug - 14 aug  **

33 14 aug - 21 aug   **

34 21 aug - 28 aug  ***  **

35 28 aug - 4 sep    
36 4 sep - 11 sep 
37 11 sep - 18 sep  
38 18 sep - 25 sep 
39 25 sep - 2 okt  
40 2 okt - 9 okt 
41 9 okt - 16 okt  
42 16 okt - 23 okt  
43 23 okt - 30 okt 
44 30 okt - 6 nov 
45 6 nov - 13 nov 
47 20 nov - 27 nov 

CREA/CULINAIR 
48 27 nov - 4 dec  
49 4 dec - 11 dec 
51 20 dec - 27 dec 

MA-MA WOE-MA KERST   

52 27 dec - 3 jan 
MA-MA OUD&NIEUW   

*  In Vakantiehotel Nieuw Hydepark kunnen wij 
meerdere vakantiegroepen tegelijk ontvangen. Iedere 
groep beschikt over haar eigen ruimtes. 

** Deze weken vinden plaats van zaterdag t/m vrijdag 
***  In deze week wordt een extra creatief programma 

aangeboden.

Wij bieden vakantieweken aan voor senioren, 

met en zonder zorgbehoefte. Daarnaast organi-

seren wij allerlei soorten vakantieweken voor 

speciale doelgroepen. 

Hiernaast vindt u een beschrijving van onze vakan-

ties, genummerd van 0-9 in steeds een andere kleur. 

De nummers en kleuren komen overeen met de num-

mers en kleuren in het overzicht van onze weken, 

dat u hieronder afgedrukt ziet.

Het is belangrijk dat u kijkt, mede op basis van de 

zorg die u nodig heeft, aan welke vakantie u deel 

kunt nemen, voordat u een keuze maakt naar welke 

bestemming u zou willen.

De meeste vakantieweken zijn zowel voor alleen-

gaanden als voor (echt)paren. Ook andere gasten 

(zoon, dochter, zus, vriendin) zijn van harte welkom. 

Daar waar dit anders is, staat het hiernaast bij de 

beschrijving vermeld.

De meeste vakantieweken vinden plaats van zater-

dag-zaterdag. In Hotel IJsselvliedt hebben we ook va-

kantieweken van maandag-zaterdag. De keus is aan u!

Hoe maakt u de juiste keuze?
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HYDEPARK *
DENNENHEUL

IJSSELVLIEDT
(ZA-ZA)

IJSSELVLIEDT
(MA-ZA)

DE HEERENHOF
VAAR-

VAKANTIES

22 29 mei - 5 jun   
23 5 jun - 12 jun 
24 12 jun - 19 jun  
25 19 jun - 26 jun  
26 26 jun - 3 jul  
27 3 jul - 10 jul   
28 10 jul - 17 jul   
29 17 jul - 24 jul   
30 24 jul - 31 jul   
31 31 jul - 7 aug   **

32 7 aug - 14 aug  **

33 14 aug - 21 aug   **

34 21 aug - 28 aug  ***  **

35 28 aug - 4 sep    
36 4 sep - 11 sep 
37 11 sep - 18 sep  
38 18 sep - 25 sep 
39 25 sep - 2 okt  
40 2 okt - 9 okt 
41 9 okt - 16 okt  
42 16 okt - 23 okt  
43 23 okt - 30 okt 
44 30 okt - 6 nov 
45 6 nov - 13 nov 
47 20 nov - 27 nov 

CREA/CULINAIR 
48 27 nov - 4 dec  
49 4 dec - 11 dec 
51 20 dec - 27 dec 

MA-MA WOE-MA KERST   

52 27 dec - 3 jan 
MA-MA OUD&NIEUW   

*  In Vakantiehotel Nieuw Hydepark kunnen wij 
meerdere vakantiegroepen tegelijk ontvangen. Iedere 
groep beschikt over haar eigen ruimtes. 

** Deze weken vinden plaats van zaterdag t/m vrijdag 
***  In deze week wordt een extra creatief programma 

aangeboden.

Wij bieden vakantieweken aan voor senioren, 

met en zonder zorgbehoefte. Daarnaast organi-

seren wij allerlei soorten vakantieweken voor 

speciale doelgroepen. 

Hiernaast vindt u een beschrijving van onze vakan-

ties, genummerd van 0-9 in steeds een andere kleur. 

De nummers en kleuren komen overeen met de num-

mers en kleuren in het overzicht van onze weken, 

dat u hieronder afgedrukt ziet.

Het is belangrijk dat u kijkt, mede op basis van de 

zorg die u nodig heeft, aan welke vakantie u deel 

kunt nemen, voordat u een keuze maakt naar welke 

bestemming u zou willen.

De meeste vakantieweken zijn zowel voor alleen-

gaanden als voor (echt)paren. Ook andere gasten 

(zoon, dochter, zus, vriendin) zijn van harte welkom. 

Daar waar dit anders is, staat het hiernaast bij de 

beschrijving vermeld.

De meeste vakantieweken vinden plaats van zater-

dag-zaterdag. In Hotel IJsselvliedt hebben we ook va-

kantieweken van maandag-zaterdag. De keus is aan u!

Hoe maakt u de juiste keuze?   Gemengde seniorenvakanties voor senioren 

met een (lichte/intensieve) zorgbehoefte 

In deze begeleide vakantieweken viert u vakantie 

in een gemêleerde samenstelling van senioren zon-

der of met een lichte zorgbehoefte en senioren die  

(intensieve) zorg behoeven. Ook als mantelzorger 

bent u van harte welkom!

  Vakanties voor senioren zonder zorg of 

met lichte zorg

In dit vakantiearrangement met begeleiding zijn  

senioren, al of niet met lichte zorgbehoefte van  

harte welkom. U kunt alleen komen of met uw part-

ner of vriend(in).

  Vakanties voor mensen met een meer-

voudige beperking

Wij bieden ook vakantie-arrangementen voor men-

sen met een meervoudige beperking. Er is een-op-

een begeleiding aanwezig.

   Vakanties voor mensen met een licht 

 verstandelijke beperking

Deze (kleinschalige) vakantieweken zijn geschikt 

voor mensen met een licht verstandelijke beperking, 

die binnenshuis (eventueel met rollator) zelfstandig 

kunnen lopen, geen aangepaste hotelkamer nodig 

hebben en goed in een groep kunnen functioneren.

  Vakanties voor mantelzorgers en 

thuiswonende partners met dementie

Als mantelzorger kunt u in deze speciale vakantie-

weken samen met uw partner vakantie vieren. Ook 

andere mantelzorgers (dochter/zoon, broer of vrien-

din etc.) zijn uiteraard van harte welkom. Tijdens de 

vakantieweek kunt u alleen of samen er op uit gaan. 

Bent u jonger dan 65 jaar en wilt u graag 

met leeftijdgenoten op vakantie? Wij bekij-

ken samen met u de mogelijkheden.

  Combinatieweek; vakanties voor mensen 

met een visuele beperking en senioren 

(zonder zorg of met lichte zorg)

In Hotel Dennenheul wordt een aantal vakanties 

georganiseerd voor mensen die slechtziend of blind 

zijn in combinatie met senioren zonder of met lichte 

zorg. Het hotel is aangepast door middel van geleide-

lijnen en braillemarkeringen. Een aparte folder over 

deze weken is ook verkrijgbaar in groot-letterschrift, 

braille of op daisy cd-rom.

 Indisch Molukse Vakantieweek

Deze begeleide vakantieweken worden georgani-

seerd voor mensen met een Indische of Molukse 

achtergrond of voor mensen die hier affiniteit mee 

hebben of kennis mee willen maken. Zowel mensen 

zonder zorgvraag als mensen met een (intensieve) 

zorgvraag kunnen aan deze week deelnemen. Meer 

informatie over deze specifieke week vindt u op  

pagina 20.

 Zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar

Deze vakantie wordt speciaal georganiseerd voor 

onze jongere gasten met een (intensieve lichame-

lijke) zorgvraag.

  Vakanties voor mensen met de ziekte van 

Huntington

Deze week organiseren we in samenwerking met  

de Vereniging van Huntington. Meer info vindt u op 

pagina 20.

 Gezinsvakanties 

Tijdens de schoolvakantie organiseren wij, in samen-

werking met Stichting Happy Holiday, een vakantie 

voor gezinnen met schoolgaande kinderen waarvan 

een gezinslid ernstig, terminaal of chronisch ziek is. 

Meer info vindt u op pagina 20.
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“De activiteiten,  
de comfortabele kamer  

en de aandacht van  
de vrijwilligers,  

het was heerlijk!”



“De activiteiten,  
de comfortabele kamer  

en de aandacht van  
de vrijwilligers,  

het was heerlijk!”

DOELGROEPEN • SENIOREN
• SENIOREN MET LICHTE ZORG
• SENIOREN MET ZORG
•  MENSEN MET EEN LICHT  

VERSTANDELIJKE BEPERKING

•  MANTELZORGER EN  
THUISWONENDE PARTNER  
MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 960 p.p.  

2-PERSOONSKAMER € 760 p.p. € 760 p.p. 

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p. € 250 p.p. 

Geniet van de prachtige vergezichten vanuit het hele hotel.  
De hertenweide aan de ene kant en de vijver aan de andere… 
Wandel over de prachtig aangelegde paden van het landgoed  
of geniet vanaf het terras. Vakantie in het groen. 

Hotel

Nieuw Hydepark is een volledig aangepaste 

accommodatie en beschikt over veel faciliteiten. 

Het hotel is ruim van opzet en rolstoeltoegankelijk. 

In de zomer kunt u gebruik maken van het terras en 

’s winters kunt u zich lekker opwarmen bij de open 

haard. Bij de bar kunt u gezellig een drankje drinken. 

Verder is er een sfeervol restaurant en een mooie 

ruimte om te recreëren. Een uitstekende keuken 

verzorgt uw ontbijt, lunch en 3-gangendiner.

Hotelkamers

Alle kamers in het Rooseveltpaviljoen hebben een  

prachtig uitzicht op de omgeving. Ze zijn voor-

zien van een badkamer met douche, toilet, tv en 

zorgoproep systeem. Ook zijn er aangepaste kamers 

aanwezig met hooglaagbedden en een aangepaste 

Roosevelt-vakanties in  
Vakantiehotel Nieuw Hydepark
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn

badkamer met douche en toilet. Op de begane grond 

kunt u gebruik maken van een aangepast bubbelbad.

Omgeving

Het prachtige landgoed heeft mooie slingerende 

wandelpaden waarlangs bankjes zijn geplaatst 

om rustig te genieten van het uitzicht. U heeft 

ruime keuze uit de uitstapjes die onze vrijwilligers 

in hun programma hebben opgenomen. Want er 

is veel te doen en te zien in deze regio. Wellicht 

staat er een bezoekje aan een oud stadje zoals 

Wijk bij Duurstede of Amerongen gepland? Of een 

bezoek aan Huis Doorn, Dierentuin Amersfoort of 

het Spoorwegmuseum in Utrecht? Er is voor ieder 

wat wils! Het programma dat wordt samengesteld 

is afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw 

vakantieweek.  

Doorn Utrecht

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!
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Vakantiehotel Dennenheul
Paul Krugerweg 45, 3851 ZH Ermelo

Hotel

Vakantiehotel Dennenheul is een rustig gelegen 

kleinschalig hotel dat midden in de natuur ligt. 

Het terras voor het hotel met de gezellige zitjes en 

banken nodigt uit om veel buiten te vertoeven. 

Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant 

waar u dagelijks uw ontbijt, lunch en 3-gangendiner 

krijgt geserveerd. Aan de bar kunt u gezellig een 

drankje drinken. U kunt ook gratis gebruik maken 

van de sauna en een bescheiden fitnessruimte.

Hotelkamers

Het hotel beschikt over moderne kamers die  

zijn voorzien van een badkamer, tv en een zorg-

oproepsysteem. Er zijn ook enkele kamers  

met hooglaagbed(den).

Omgeving

In de omgeving kunt u veel ondernemen, met de 

fiets of met het elektrische treintje. Uiteraard 

begeleiden onze vrijwilligers u graag hierbij! 

De hele vakantie kunt u kiezen uit het mooie 

programma dat de vrijwilligers voor u hebben 

samengesteld, afhankelijk van de mogelijkheden 

binnen uw vakantieweek. Er is veel variatie in het 

aanbod van uitstapjes in de omgeving. Zo kiest 

men soms voor een tochtje naar de schaapskooi, 

een bezoek aan de zandsculpturen, winkelen in 

het centrum van Ermelo of een wandeling met 

terrasbezoek in Harderwijk. Aan het begin van uw 

vakantie kunt u aan de vrijwilligers uw keuze uit 

hun aanbod kenbaar maken.

12

“Direct vanuit het hotel  
kan ik genieten van  

de prachtige natuur.”



Vakantiehotel Dennenheul
Paul Krugerweg 45, 3851 ZH Ermelo

Hotel

Vakantiehotel Dennenheul is een rustig gelegen 

kleinschalig hotel dat midden in de natuur ligt. 

Het terras voor het hotel met de gezellige zitjes en 

banken nodigt uit om veel buiten te vertoeven. 

Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant 

waar u dagelijks uw ontbijt, lunch en 3-gangendiner 

krijgt geserveerd. Aan de bar kunt u gezellig een 

drankje drinken. U kunt ook gratis gebruik maken 

van de sauna en een bescheiden fitnessruimte.

Hotelkamers

Het hotel beschikt over moderne kamers die  

zijn voorzien van een badkamer, tv en een zorg-

oproepsysteem. Er zijn ook enkele kamers  

met hooglaagbed(den).

Omgeving

In de omgeving kunt u veel ondernemen, met de 

fiets of met het elektrische treintje. Uiteraard 

begeleiden onze vrijwilligers u graag hierbij! 

De hele vakantie kunt u kiezen uit het mooie 

programma dat de vrijwilligers voor u hebben 

samengesteld, afhankelijk van de mogelijkheden 

binnen uw vakantieweek. Er is veel variatie in het 

aanbod van uitstapjes in de omgeving. Zo kiest 

men soms voor een tochtje naar de schaapskooi, 

een bezoek aan de zandsculpturen, winkelen in 

het centrum van Ermelo of een wandeling met 

terrasbezoek in Harderwijk. Aan het begin van uw 

vakantie kunt u aan de vrijwilligers uw keuze uit 

hun aanbod kenbaar maken.

12

“Direct vanuit het hotel  
kan ik genieten van  

de prachtige natuur.”

DOELGROEPEN • SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING

•  MANTELZORGER EN  

 THUISWONENDE PARTNER  

 MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 835 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 610 p.p. € 760 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 100 p.p. € 250 p.p.

De natuur in de achtertuin! 
Vakantiehotel Dennenheul grenst aan de 
Groevenbeekse heide met mooi aangelegde 
fiets- en wandel paden. Niets is fijner om 
na een tocht weer ‘thuis’ te komen en uit te 
rusten in het knusse hotel of op het terras. 

Ermelo Gelderland

wc 232 tv

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!

Hotel Dennenheul is met zijn geleidelijnen en braillemarkeringen 

ook zeer geschikt voor mensen met een visuele beperking.
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Vakantiehotel IJsselvliedt
IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep

“wat is het fijn om in  
de vakantie de zorg voor  

mijn partner aan anderen  
over te laten en samen  

vakantie te vieren!” 

Hotel

De omgeving ademt nog de ambiance van vervlogen 

dagen, maar is uiteraard wel aangepast aan de 

eisen van deze tijd. In de huiskamer van het hotel 

vermaken onze gasten zich met een boek of een 

spelletje. U mag vrij gebruik maken van de Oranjerie, 

waar u zich even kunt terugtrekken voor tv, spel of 

een creatieve activiteit. In het sfeervolle restaurant 

worden elke dag heerlijke maaltijden geserveerd.

Hotelkamers

Alle kamers zijn voorzien van hooglaagbedden, tv, 

een aangepaste badkamer met douche, toilet en 

wastafel en een zorgoproepsysteem.

Omgeving

Dit fraaie landgoed nodigt uit tot het maken 

van een prachtige (rolstoel)wandeling, (rolstoel)

fietstocht en een bezoek aan de authentieke 

boerderij. De vrijwilligers zullen u een aanbod doen 

van de vele uitstapjes en bezienswaardigheden 

in de omgeving van het hotel, afhankelijk van de 

mogelijkheden binnen uw week. De Hanzesteden 

Zwolle, Kampen en Hattem zijn zeker een aanrader, 

maar ook de vlindertuin, zandsculpturen of het 

vissersdorp Elburg zijn een bezoek waard.

14



Vakantiehotel IJsselvliedt
IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep

“wat is het fijn om in  
de vakantie de zorg voor  

mijn partner aan anderen  
over te laten en samen  

vakantie te vieren!” 

Hotel

De omgeving ademt nog de ambiance van vervlogen 

dagen, maar is uiteraard wel aangepast aan de 

eisen van deze tijd. In de huiskamer van het hotel 

vermaken onze gasten zich met een boek of een 

spelletje. U mag vrij gebruik maken van de Oranjerie, 

waar u zich even kunt terugtrekken voor tv, spel of 

een creatieve activiteit. In het sfeervolle restaurant 

worden elke dag heerlijke maaltijden geserveerd.

Hotelkamers

Alle kamers zijn voorzien van hooglaagbedden, tv, 

een aangepaste badkamer met douche, toilet en 

wastafel en een zorgoproepsysteem.

Omgeving

Dit fraaie landgoed nodigt uit tot het maken 

van een prachtige (rolstoel)wandeling, (rolstoel)

fietstocht en een bezoek aan de authentieke 

boerderij. De vrijwilligers zullen u een aanbod doen 

van de vele uitstapjes en bezienswaardigheden 

in de omgeving van het hotel, afhankelijk van de 

mogelijkheden binnen uw week. De Hanzesteden 

Zwolle, Kampen en Hattem zijn zeker een aanrader, 

maar ook de vlindertuin, zandsculpturen of het 

vissersdorp Elburg zijn een bezoek waard.
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ZATERDAG - ZATERDAG MAANDAG - ZATERDAG

DOELGROEPEN • SENIOREN  
•  SENIOREN MET LICHTE ZORG 
• SENIOREN MET ZORG
•  MANTELZORGERS EN THUISWONENDE 

PARTNER MET DEMENTIE

• SENIOREN  
•  SENIOREN MET LICHTE ZORG 
• SENIOREN MET ZORG
• MENSEN VAN 25-50 JAAR MET ZORG
•  MENSEN MET EEN MEERVOUDIGE 

BEPERKING

1-PERSOONSKAMER € 960 p.p. € 770 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 760 p.p. € 660 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p. € 190 p.p.

Vakantie vieren in een statig herenhuis  
Hotel IJsselvliedt is een gebouw van 200 jaar  
oud en staat op een prachtig landgoed.  
Proef de sfeer en de geschiedenis van dit 
karakteristieke pand en haar omgeving. 

Wezep Gelderland

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!
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“We genieten van alle  
aandacht van de vrijwilligers  

en de leuke uitjes!”



“We genieten van alle  
aandacht van de vrijwilligers  

en de leuke uitjes!”

DOELGROEPEN • SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• SENIOREN MET ZORG

•  MANTELZORGER EN THUISWONENDE 

PARTNER MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 960 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 760 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p.

Hotel

Vakantiehotel De Heerenhof beschikt over een  

gezellige verblijfsruimte, recreatieruimte en TV- 

kamer. De keuken bereidt dagelijks uw heerlijke 

ontbijt, lunch en 3-gangendiner dat in het restau-

rant wordt geserveerd. Ook is er een prachtige 

binnenplaats met een gezellig terras waar u volop 

kunt genieten van de zon. 

Hotelkamers

De ruime kamers zijn voorzien van hooglaagbedden, 

een zitje, een aangepaste badkamer met douche en 

toilet, tv en een zorgoproepsysteem. 

Omgeving

Mechelen met haar vele vakwerkhuizen ligt in 

het hart van het Limburgse Mergelland. Het is 

Vakantiehotel De Heerenhof
Heerenhofweg 9, 6281 AR Mechelen

Mechelen Limburg

wc 2222 tv

Ontdek gastvrij Limburg. 
De kasteelhoeve uit 1215 is prachtig gerestaureerd en gelegen 
tussen heuvels, met de Mechelse vakwerkhuizen en gezellige 
terrasjes op loopafstand. 

ONDERVINDT U PROBLEMEN MET 

VERVOER VAN EN NAAR MECHELEN? 

Er is een mogelijkheid om vanuit Doorn 

mee te gaan met de (rolstoel) bus. 

Informeer naar de mogelijkheden:  

tel. (0343) 74 58 90.

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!

een gezellig dorp met vele zonnige terrasjes op 

loopafstand van het hotel. Tijdens uw vakantie 

worden uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld 

Maastricht, Valkenburg of het Drielandenpunt in 

Vaals. Of u maakt een ritje met het Miljoenenlijntje, 

een stoom- of dieseltrein langs de allermooiste 

plekjes van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Omdat 

de omgeving van De Heerenhof heuvelachtig is, 

is het voor mensen die goed mobiel zijn, heerlijk 

wandelen. Indien u minder mobiel bent kunt u mee 

met bus- of autotochtjes om de omgeving van het 

hotel te verkennen. Houdt u van een spelletje? 

Waag dan uw kans op de jeu-de-boulesbaan op 

de binnenplaats. Vrijwilligers zorgen voor een 

uitgebreid activiteitenprogramma waaruit u kunt 

kiezen, afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw 

vakantieweek.
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DOELGROEPEN • SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG 
• SENIOREN MET ZORG

2-PERSOONSHUT € 1050 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 320 p.p.

2532 tv

18

Kies uw  

vakantie op  

pagina 8!

De Prins Willem  
Alexander Vaarvakantie 

U bent van harte welkom op het schip De Prins Willem Alexander 

waar u van zaterdagmiddag tot vrijdag morgen verblijft. 

Het schip heeft een grote salon, waar u kunt genieten van het 

uitzicht en heerlijke maaltijden. Even uitwaaien? Met de lift, 

die groot genoeg is voor een bed, kunt u naar het bovendek. 

Daar bevinden zich een serre en het terras.

Programma

Zaterdag en zondag ligt het schip in de haven. Er zijn diverse 

activiteiten, op zondagmiddag kunt u passagieren. Van 

maandag tot vrijdag vaart het schip dagelijks naar een andere 

haven. ‘s Middags kunt u de plaats bezoeken en ‘s avonds 

staan diverse activiteiten gepland, zoals een spel of muzikaal 

optreden. Op vrijdag eindigt uw vaarvakantie.

Faciliteiten

Aan boord van het schip bevinden zich rolstoel toeganke-

lijke 2-persoonshutten met hooglaagbedden, wastafel, tv, 

huistelefoon en zorgoproep systeem. Centraal gelegen in 

de gangen vindt u de (aangepaste) badkamers met toilet. 

Vrijwilligers helpen u uiteraard indien nodig.

ROUTE 1: 31 juli t/m 6 augustus

Arnhem - Zutphen - Hasselt - Makkum - Medemblik - Kampen.

ROUTE 2: 7 augustus t/m 13 augustus

Kampen - Texel - Den Helder - Alkmaar – Zaandam - Harderwijk.

ROUTE 3: 14 augustus t/m 20 augustus

Harderwijk - Zaandam - Schoonhoven - Gouda - Maassluis - 

Dordrecht.

ROUTE 4: 21 augustus t/m 27 augustus

Dordrecht - Hellevoetsluis - Gorinchem - Grave - Nijmegen - 

Arnhem.

Wijzigingen in de vaarroute voorbehouden

Gouda

Gorinchem

Hellevoetsluis
Maassluis

Nijmegen

Zutphen

Makkum

Medemblik

Kampen

Hasselt

Amsterdam

Zaandam

GraveDordrecht

Arnhem
Schoonhoven

Texel

Den Helder

Alkmaar

Harderwijk



DOELGROEPEN • SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG 
• SENIOREN MET ZORG

2-PERSOONSHUT € 1050 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 320 p.p.

2532 tv
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waar u van zaterdagmiddag tot vrijdag morgen verblijft. 

Het schip heeft een grote salon, waar u kunt genieten van het 

uitzicht en heerlijke maaltijden. Even uitwaaien? Met de lift, 

die groot genoeg is voor een bed, kunt u naar het bovendek. 

Daar bevinden zich een serre en het terras.

Programma

Zaterdag en zondag ligt het schip in de haven. Er zijn diverse 

activiteiten, op zondagmiddag kunt u passagieren. Van 
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haven. ‘s Middags kunt u de plaats bezoeken en ‘s avonds 
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lijke 2-persoonshutten met hooglaagbedden, wastafel, tv, 

huistelefoon en zorgoproep systeem. Centraal gelegen in 

de gangen vindt u de (aangepaste) badkamers met toilet. 

Vrijwilligers helpen u uiteraard indien nodig.

ROUTE 1: 31 juli t/m 6 augustus

Arnhem - Zutphen - Hasselt - Makkum - Medemblik - Kampen.

ROUTE 2: 7 augustus t/m 13 augustus

Kampen - Texel - Den Helder - Alkmaar – Zaandam - Harderwijk.

ROUTE 3: 14 augustus t/m 20 augustus

Harderwijk - Zaandam - Schoonhoven - Gouda - Maassluis - 

Dordrecht.

ROUTE 4: 21 augustus t/m 27 augustus

Dordrecht - Hellevoetsluis - Gorinchem - Grave - Nijmegen - 

Arnhem.

Wijzigingen in de vaarroute voorbehouden

Gouda

Gorinchem

Hellevoetsluis
Maassluis

Nijmegen

Zutphen

Makkum

Medemblik

Kampen

Hasselt

Amsterdam

Zaandam

GraveDordrecht

Arnhem
Schoonhoven

Texel

Den Helder

Alkmaar

Harderwijk
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Hoe kunt u reserveren?

1. Indien u nog geen reserveringsformulier  

heeft, kunt u deze aanvragen via (0343)  

74 58 90, info@hetvakantiebureau.nl,  

de antwoord kaart in deze gids. U kunt ook  

online uw vakantieweek aanvragen via  

www.hetvakantiebureau.nl

2. U vult het complete reserveringsformulier in.

3. Stuur deze naar: Het vakantiebureau,  

Postbus 264, 3940 AG Doorn. Ook het  

eventuele aanvraag formulier Vakantiefonds  

(en een kopie van de jaaropgave van AOW, 

uitkering of pensioen) stuurt u mee.

4. Nadat wij uw reserveringsformulier hebben 

ontvangen sturen wij u een schriftelijke 

bevestiging en een verzoek tot betaling  

van uw vakantie.

5. Is de vakantieweek van uw voorkeur  

onverhoopt volgeboekt? Dan wordt er telefonisch 

of per mail contact met u opgenomen.

Reserveer nu!Reserveer nu!
U bent van harte U bent van harte 

welkomwelkom
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Thema- en 
winterweken 

Naast ons uitgebreide aanbod van 
vakantieweken in de zomer organiseren wij 
ook nog een aantal specifieke weken, aan 
de hand van een thema of voor een speciale 
groep gasten. U vindt deze weken hieronder en 
hiernaast vermeld, steeds met vermelding van 
datum en locatie. Uiteraard is in alle weken 
de voor u noodzakelijke zorg en begeleiding 
door vrijwilligers aanwezig, en vindt u bij ons 
de warmte en gezelligheid, ook in de koude 
wintermaanden!

Indisch-Molukse week 
Al vele jaren worden er in Hotel IJsselvliedt Indisch/

Molukse vakantieweken georganiseerd. De weken zijn 

bedoeld voor mensen met een Indische of Molukse 

achtergrond, maar ook voor mensen die hier affiniteit 

mee hebben, of het leuk vinden om een week in 

Indisch/Molukse sferen door te brengen. Dit geldt 

ook voor de vrijwilligers die de week voorbereiden en 

begeleiden.

Het hotel is tijdens deze week prachtig aangekleed in 

Indonesische stijl. Tijdens de week zijn er veel Indisch/

Molukse activiteiten, zoals dans, muziek en een echte 

Pasar Ketjil (Indonesische markt). Uiteraard wordt er de 

gehele week heerlijk Indonesisch eten voor u bereid.

Datum: 30 augustus – 4 september

Locatie: Hotel IJsselvliedt

Huntingtonweek 
 De Vereniging van Huntington organiseert al vele jaren 

een vakantieweek voor Huntingtonpatiënten. In deze 

vakantieweek kunnen circa 25 gasten een week lang 

genieten van een geheel verzorgde vakantie in het 

volledig aangepaste vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep. 

Naast de vakantie voor de gast betekent dit ook een 

stukje rust voor het thuisfront. Voor iedere gast is er een 

vrijwilliger aanwezig om hulp te bieden waar dat nodig 

is, maar zij  zijn er vooral om er een gezellige week van te 

maken met onze vakantiegasten. 

U kunt zich aanmelden, of meer informatie opvragen bij 

de Vereniging van Huntington, www.huntington.nl.  

Datum: 4 – 9 oktober 

Locatie: Hotel IJsselvliedt

Gezinsweek Happy Holiday 
Deze vakantie is bedoeld voor gezinnen met 

schoolgaande kinderen waarvan een gezinslid (kind 

of ouder) ernstig, terminaal of chronisch ziek is, of 

gehandicapt is. Een gezinsvakantie betekent plezier 

voor het hele gezin naast ontspanning voor ouders en 

verzorgers. Vrijwilligers zijn dag en nacht aanwezig en 

kunnen, indien men dat wil, de hele zorg uit handen 

nemen. Kinderen kunnen zich prinsen en prinsessen 

voelen en ouders/verzorgers kunnen zich prinsheerlijk 

laten verwennen! 

U kunt zich aanmelden, of meer informatie opvragen bij de 

stichting Happy Holiday, www.stichtinghappyholiday.nl. 

Datum: 18 – 23 oktober

Locatie: Hotel IJsselvliedt
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Creatieve/culinaire week
Deze week is bedoeld voor mensen die er van houden 

om creatief met de handen bezig te zijn. Elk jaar vinden 

er weer nieuwe en verrassende creatieve workshops 

plaats, waarbij vrijwilligers u, naast uw eventuele zorg, 

ook kunnen begeleiden bij de activiteiten. U kunt denken 

aan schilderen, mozaïeken, werken met groen, met papier 

of met pretex. Naast de creatieve activiteiten heeft de 

week ook een culinair tintje, en gaat u onder leiding 

van een ervaren chef-kok aan de slag om de lekkerste 

culinaire hoogstandjes te verzorgen.

Datum: 20 – 27 november

Locatie: Hotel IJsselvliedt

NB Ook de week van 21 – 28 augustus in Nieuw 

Hydepark heeft een extra creatief programma.

Sinterklaas/Advent
Het zijn ‘de donkere dagen voor Kerst’, maar niet in 

Nieuw Hydepark. Ervaar de gezelligheid en warmte van 

de mensen om u heen. Binnen brandt het haardvuur, 

wordt er gezongen en spelletjes gespeeld. Doe mee met 

(creatieve) activiteiten, uitstapjes, (rolstoel)wandelen of 

(rolstoel)fietsen.

Data: 27 november – 4 december / 4 – 11 december

Locatie: Nieuw Hydepark

Kerst/Oud & Nieuw
Alle locaties zijn geheel in kerst-sfeer, vol licht en 

warmte. Ook de koks doen er een schepje bovenop 

tijdens deze dagen. Kom helemaal in de kerstsfeer met 

een kerstmarkt, het maken van een kerststukje of het 

bezoeken van een tuincentrum of de schaapskudde 

op de heide. Tijdens de Kerstdagen kunt u deelnemen 

aan de viering op Kerstavond en/of aan de viering op 

Kerstochtend. Er is aanbod van creativiteit, spel en 

een uitstapje. In de week van Oud & Nieuw kunt u 

terugblikken op het jaar en wordt Oudjaars-avond op 

gepaste wijze samen doorgebracht, waarbij uiteraard  

de champagne en de oliebollen niet ontbreken.

Data: 20 – 27 december /  

22 - 27 december / 27 december – 3 januari

Locaties: Dennenheul, IJsselvliedt, Nieuw Hydepark
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Zorgeloos met elkaar op vakantie
RCN Vakantieparken stelt 100 gratis 
gezinsvakanties beschikbaar!
Iedereen kan af en toe een vakantie gebruiken; 

even eruit, plezier en ontspanning. Maar door de 

kosten die een vakantie met zich mee brengt is dit 

niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Samen met RCN Vakantieparken biedt  

Het vakantiebureau ook in 2021 weer 100 

gratis vakantieweken voor gezinnen die leven op 

bijstandsniveau.

Met o.a. deze actie hopen we gezinnen, voor wie 

vakantie niet vanzelfsprekend is, óók een fijne 

vakantie te bieden. Het vakantiebureau vraagt 

alleen een kleine bijdrage voor de bemiddeling  

(€ 75,- voor een verblijf van een week of € 35,- 

voor een weekend).

Afgelopen zomer hebben we weer veel mensen  

blij gemaakt met een gratis vakantie. 

Goed voor elkaar! Zie ook rcn.nl/ons-verhaal

Vanaf maart 2021 kunnen deze gratis ‘diaconale 

gezinsvakanties’ weer aangevraagd worden via de 

plaatselijke diaconie van de PKN. De voorwaarden 

en het aanmeldingsformulier vindt u op  

www.hetvakantiebureau.nl (vanaf 1 maart 2021). 

“Het was de eerste vakantie in ons  
leven. Wat een geweldige ervaring,  
die wij maar zeker onze kinderen  
nooit zullen vergeten!”

De Maatschappij van Welstand is eigenaar  

van RCN, die camping- en bungalowparken 

exploiteert in Nederland en Frankrijk. De 

winstuitkering van RCN Vakantieparken wordt 

geheel besteed aan maatschappelijke projecten.  

Zij leveren ook een bijdrage aan de vakanties  

van Het vakantiebureau. 

Algemene voorwaarden

De vakantieweken worden georganiseerd  
onder voorbehoud van voldoende deelnemers 
en beschikbaarheid van vrijwilligers en 
kunnen uiterlijk 2 weken voor aanvang worden 
geannuleerd. Prijswijzigingen en drukfouten 
voorbehouden.

Het vakantiebureau behoudt zich het recht voor,  
om op basis van overheidsmaatregelen omtrent 
vaccinatie, aanvullende voorwaarden te stellen voor 
deelname aan de vakantieweek. Op de website vindt  
u de actuele informatie.

Annuleren
Om kosten door annulering te voorkomen, geeft u  
op het reserveringsformulier aan dat u gebruik maakt  
van onze annuleringsregeling à € 45 per persoon per
vakantieweek. De annuleringsverzekering vergoedt
ook een deel van de prijs als tijdens de vakantieweek
de vakantie onverhoopt moet worden afgebroken
vanwege een acute ernstige ziekte of ongevallenletsel 
van uzelf of uw meereizende partner. De verzekering 
moet dan binnen 7 dagen na ontvangst van de 
reserveringsbevestiging zijn afgesloten en aansluitend 
binnen 7 dagen na bevestiging betaald worden.

Annuleren kan alleen:
a. bij uw overlijden of van uw meereizende partner.
b.  bij acute ernstige ziekte of ongevallenletsel van 

uzelf of uw meereizende partner.
c.  bij overlijden, met levensgevaar gepaard gaande 

acute ziekte of ongevallenletsel van de naaste niet-
meereizende familieleden in de eerste of tweede 
graad.

Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten 
dan gelden per reservering de volgende kosten:
•  Bij annulering tot 21 dagen voor het begin van de 

vakantie: € 135 per persoon.
•  Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor het 

begin van de vakantie: € 335 per persoon.
•  Bij annulering vanaf 7 dagen voor het begin van de 

vakantie en tijdens de vakantie: de volledige prijs.

Aansprakelijkheid
Het vakantiebureau kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor verlies van geld of goederen tijdens de
vakantie. Geadviseerd wordt hiervoor een reis- en
bagageverzekering af te sluiten. Het vakantiebureau 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
en letselschade door ongevallen of overmacht in de
vakantie, ondermeer tijdens de zorgverlening.

Klachten
Niet helemaal tevreden over uw vakantie? U kunt  
dan terecht bij Het vakantiebureau. De medewerkers
zullen hun uiterste best doen een passende oplossing
te zoeken. Mocht u het met die oplossing niet eens
zijn, dan kunt u tot uiterlijk een maand na uw vakantie 
een klachtenformulier bij ons opvragen. De manager 
van Het vakantiebureau zorgt voor een verdere 
afhandeling van de klacht. U kunt uw klacht sturen 
naar: Het vakantiebureau, t.a.v. de heer M. Blanken, 
Postbus 264, 3940 AG Doorn

Privacy-reglement
Het vakantiebureau beschikt over een privacy 
reglement. U kunt deze vinden op onze website  
www.hetvakantiebureau.nl. Deelname aan de vakanties 
van Het vakantiebureau geschiedt op eigen risico.

(Zorg)vakanties voor groepen
Wilt u een week, midweek of weekend weg met een

groep? Kom dan met uw gezelschap genieten in één van

onze prachtige locaties in Nederland; IJsselvliedt in Wezep, 

Dennenheul in Ermelo en Nieuw Hydepark in Doorn.  

Wij zorgen voor een onbezorgde vakantie! U kunt ook 

met uw gezin, waarvan een of meerdere personen 

een lichamelijke beperking hebben, vakantie vieren in 

onze aangepaste bungalow in Mechelen (Z-L). Samen 

met u bekijken wij uw wensen en onze mogelijkheden. 

Onze vakantielocaties beschikken over zorgfaciliteiten 

en zijn gedeeltelijk of volledig aangepast. De locaties 

zijn dus ook geschikt voor groepen die tijdens hun 

vakantie of weekendje weg wat meer eisen stellen aan 

toegankelijkheid. De samenwerking met Het vakantiebureau 

geeft ons ruim 50 jaar ervaring in het organiseren en 

begeleiden van vakanties.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of

beschikbaarheid voor uw gezelschap? Bel dan naar

(06) 83 66 38 16. U kunt ons ook bereiken via e-mail:

info@groepshotels.com

Op onze website vindt u de beschrijving van alle 

accommodaties www.groepshotels.com

Voor individuele reizen van Het vakantiebureau kunt u 

bellen met (0343) 74 58 90

Groepshotels.com



Zorgeloos met elkaar op vakantie
RCN Vakantieparken stelt 100 gratis 
gezinsvakanties beschikbaar!
Iedereen kan af en toe een vakantie gebruiken; 

even eruit, plezier en ontspanning. Maar door de 

kosten die een vakantie met zich mee brengt is dit 

niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Samen met RCN Vakantieparken biedt  

Het vakantiebureau ook in 2021 weer 100 

gratis vakantieweken voor gezinnen die leven op 

bijstandsniveau.

Met o.a. deze actie hopen we gezinnen, voor wie 

vakantie niet vanzelfsprekend is, óók een fijne 

vakantie te bieden. Het vakantiebureau vraagt 

alleen een kleine bijdrage voor de bemiddeling  

(€ 75,- voor een verblijf van een week of € 35,- 

voor een weekend).

Afgelopen zomer hebben we weer veel mensen  

blij gemaakt met een gratis vakantie. 

Goed voor elkaar! Zie ook rcn.nl/ons-verhaal

Vanaf maart 2021 kunnen deze gratis ‘diaconale 

gezinsvakanties’ weer aangevraagd worden via de 

plaatselijke diaconie van de PKN. De voorwaarden 

en het aanmeldingsformulier vindt u op  

www.hetvakantiebureau.nl (vanaf 1 maart 2021). 

“Het was de eerste vakantie in ons  
leven. Wat een geweldige ervaring,  
die wij maar zeker onze kinderen  
nooit zullen vergeten!”

De Maatschappij van Welstand is eigenaar  

van RCN, die camping- en bungalowparken 

exploiteert in Nederland en Frankrijk. De 

winstuitkering van RCN Vakantieparken wordt 

geheel besteed aan maatschappelijke projecten.  

Zij leveren ook een bijdrage aan de vakanties  

van Het vakantiebureau. 

Algemene voorwaarden

De vakantieweken worden georganiseerd  
onder voorbehoud van voldoende deelnemers 
en beschikbaarheid van vrijwilligers en 
kunnen uiterlijk 2 weken voor aanvang worden 
geannuleerd. Prijswijzigingen en drukfouten 
voorbehouden.

Het vakantiebureau behoudt zich het recht voor,  
om op basis van overheidsmaatregelen omtrent 
vaccinatie, aanvullende voorwaarden te stellen voor 
deelname aan de vakantieweek. Op de website vindt  
u de actuele informatie.

Annuleren
Om kosten door annulering te voorkomen, geeft u  
op het reserveringsformulier aan dat u gebruik maakt  
van onze annuleringsregeling à € 45 per persoon per
vakantieweek. De annuleringsverzekering vergoedt
ook een deel van de prijs als tijdens de vakantieweek
de vakantie onverhoopt moet worden afgebroken
vanwege een acute ernstige ziekte of ongevallenletsel 
van uzelf of uw meereizende partner. De verzekering 
moet dan binnen 7 dagen na ontvangst van de 
reserveringsbevestiging zijn afgesloten en aansluitend 
binnen 7 dagen na bevestiging betaald worden.

Annuleren kan alleen:
a. bij uw overlijden of van uw meereizende partner.
b.  bij acute ernstige ziekte of ongevallenletsel van 

uzelf of uw meereizende partner.
c.  bij overlijden, met levensgevaar gepaard gaande 

acute ziekte of ongevallenletsel van de naaste niet-
meereizende familieleden in de eerste of tweede 
graad.

Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten 
dan gelden per reservering de volgende kosten:
•  Bij annulering tot 21 dagen voor het begin van de 

vakantie: € 135 per persoon.
•  Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor het 

begin van de vakantie: € 335 per persoon.
•  Bij annulering vanaf 7 dagen voor het begin van de 

vakantie en tijdens de vakantie: de volledige prijs.

Aansprakelijkheid
Het vakantiebureau kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor verlies van geld of goederen tijdens de
vakantie. Geadviseerd wordt hiervoor een reis- en
bagageverzekering af te sluiten. Het vakantiebureau 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
en letselschade door ongevallen of overmacht in de
vakantie, ondermeer tijdens de zorgverlening.

Klachten
Niet helemaal tevreden over uw vakantie? U kunt  
dan terecht bij Het vakantiebureau. De medewerkers
zullen hun uiterste best doen een passende oplossing
te zoeken. Mocht u het met die oplossing niet eens
zijn, dan kunt u tot uiterlijk een maand na uw vakantie 
een klachtenformulier bij ons opvragen. De manager 
van Het vakantiebureau zorgt voor een verdere 
afhandeling van de klacht. U kunt uw klacht sturen 
naar: Het vakantiebureau, t.a.v. de heer M. Blanken, 
Postbus 264, 3940 AG Doorn

Privacy-reglement
Het vakantiebureau beschikt over een privacy 
reglement. U kunt deze vinden op onze website  
www.hetvakantiebureau.nl. Deelname aan de vakanties 
van Het vakantiebureau geschiedt op eigen risico.

(Zorg)vakanties voor groepen
Wilt u een week, midweek of weekend weg met een

groep? Kom dan met uw gezelschap genieten in één van

onze prachtige locaties in Nederland; IJsselvliedt in Wezep, 

Dennenheul in Ermelo en Nieuw Hydepark in Doorn.  

Wij zorgen voor een onbezorgde vakantie! U kunt ook 

met uw gezin, waarvan een of meerdere personen 

een lichamelijke beperking hebben, vakantie vieren in 

onze aangepaste bungalow in Mechelen (Z-L). Samen 

met u bekijken wij uw wensen en onze mogelijkheden. 

Onze vakantielocaties beschikken over zorgfaciliteiten 

en zijn gedeeltelijk of volledig aangepast. De locaties 

zijn dus ook geschikt voor groepen die tijdens hun 

vakantie of weekendje weg wat meer eisen stellen aan 

toegankelijkheid. De samenwerking met Het vakantiebureau 

geeft ons ruim 50 jaar ervaring in het organiseren en 

begeleiden van vakanties.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of

beschikbaarheid voor uw gezelschap? Bel dan naar

(06) 83 66 38 16. U kunt ons ook bereiken via e-mail:

info@groepshotels.com

Op onze website vindt u de beschrijving van alle 

accommodaties www.groepshotels.com

Voor individuele reizen van Het vakantiebureau kunt u 

bellen met (0343) 74 58 90

Groepshotels.com



Helpt u ook mee onze vakanties 
mogelijk te maken?

Het vakantiebureau organiseert al bijna 60 jaar vakantie
weken op prachtige locaties in Nederland voor senioren, 
zonder en met zorgbehoefte, die graag zorgeloos vakantie 
willen vieren. Om dit mogelijk te maken is zij afhankelijk 
van giften en vrijwilligers. 

 vrijwilligers

Wilt u onze vakantiegasten óók een onvergetelijke week  
bezor gen? Wellicht bent u dan straks één van onze 1800  
bevlogen vrijwilligers die de vakanties van Het vakantiebureau.  
mogelijk maakt. Als vrijwilliger heeft u het hart op de juiste plek 
en biedt u een luisterend oor. U begeleidt, verpleegt of verzorgt 
onze gasten waarbij plezier en aandacht altijd op de eerste 
plaats komen! Uw hulp is onmisbaar. Ongeacht achtergrond,  
opleiding en ervaring. Herkent u zichzelf als één van onze  
nieuwe vrijwilligers?

Aanmelden als vrijwilliger
Kijk voor meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl  
Via deze website kunt u zich direct aanmelden. Maar mailen  
of bellen kan natuurlijk ook. We zijn te bereiken via  
info@hetvakantiebureau.nl en/of (0343) 745890. 

 steunfonds

U kunt ons via Steunfonds Het vakantiebureau financieel 
steunen om deze vakanties mogelijk te maken. Bijvoorbeeld 
voor de aanschaf van hulpmiddelen (zoals een tillift of 
hooglaagbed). Maar ook voor uitstapjes of recreatiemateriaal 
zoals een nieuwe rolstoelfiets of spelmateriaal.

Wilt u ons steunen?  
Dan kunt u uw gift overmaken naar:  
bankrekening IBAN: NL28RABO0337565856,  
ten name van Steunfonds Het vakantiebureau. Of vul de 
antwoordkaart in het midden van deze gids in om vaste
donateur te worden. Frankeren is niet nodig! Hartelijk dank  
voor uw steun!

Steunfonds Het vakantiebureau
Postbus 264, 3940 AG Doorn (0343) 74 58 90
info@steunfonds.nl, www.steunfonds.nl

Voor meer informatie/reserveren

Postbus 264, 3940 AG Doorn
Tel. (0343) 74 58 90

info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl

HH rtelijkr telijk

dank voor uw
dank voor uw

hulp!hulp!


