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VOOR SENIOREN EN MENSEN MET EEN ZORGVRAAG

VAKANTIES MET
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Hotel Dennenheul - Ermelo 

In dit kleinschalige hotel midden in de natuur 

heeft u volop mogelijkheden om er op uit te 

gaan of lekker te ontspannen.
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Hotel IJsselvliedt - Wezep

U waant zich in vroegere tijden, maar met de 

voorzieningen van nu. Kom onbezorgd genieten 

in dit statige hotel.

Het schip Prins Willem-Alexander 

Vaar van haven naar haven en geniet van de 

vele mooie plaatsen die Nederland u te bieden 

heeft. 
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Pictogrammen
Onder de accommodaties in deze gids 

vindt u onderstaande pictogrammen: 

6  Totaal aantal kamers

6  Totaal aantal aangepaste kamers

 Eenpersoonskamer aanwezig

wc  Douche en toilet op de kamer

tv  TV op de kamer 

 Zorgoproepsysteem

 Gratis wifi 

Hotel Nieuw Hydepark - Doorn 

Komt u vakantie vieren in deze moderne en 

volledig aangepaste accommodatie op een 

prachtig landgoed in de natuur?
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Correspondentieadres Het vakantiebureau: 
Postbus 466, 3830 AM Leusden, Tel. (0343) 74 58 90

Dankbaar kijken we terug op de 

vakantieweken in 2022. Na twee 

rustige jaren vanwege corona, 

konden alle vakanties weer doorgaan. 

De gasten en vrijwilligers genoten 

zichtbaar van deze fi jne tijd met 

elkaar.

In de vakantieweken van Het 

vakantiebureau is er van alles 

te doen. U kunt al wandelend of 

fi etsend de omgeving verkennen, 

deelnemen aan de activiteiten die 

de vrijwilligers voor u organiseren 

of meegaan met een excursie. Ook 

‘s avonds zijn er diverse activiteiten 

zoals een leuke quiz, een sfeervol 

concertje of een gezellig optreden. 

Er is voor elk wat wils, en meedoen is 

uiteraard vrijblijvend. 

Een team van betrokken en 

enthou siaste vrijwilligers begeleiden 

de activiteiten, hebben een 

luisterend oor en als u zorg nodig 

heeft, helpen zij u graag!

Zorgvakanties in 2023
Contactgegevens
Het vakantiebureau
Heiligenbergerweg 5, 
3833 AC Leusden
Postbus 466, 3830 AM Leusden
Telefoon: (0343) 74 58 90
E-mail: info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl
Rabobank IBAN 
NL07RABO0151584060
Ten name van PSDV (offi  ciële naam 
van Het vakantiebureau)

www.facebook.com/hetvakantiebureau
www.linkedin.com/company/
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 
fi nanciële steun van 
Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).

________________________________

Het vakantiebureau is lid, en heeft 
het kwaliteitskeurmerk, van de 
Nederlandse Vereniging Beheer 
keurmerk Aangepaste Vakanties 

(NBAV) en heeft de ANBI-status. 

________________________________

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 21 MEER OVER 
DE SAMENWERKING MET ONZE 
PARTNER RCN VAKANTIEPARKEN. 

Samenstelling
Het vakantiebureau, Leusden

Fotografi e
Nanette de Jong, Barneveld
en vrijwilligers

Grafi sche verzorging
Vandenberg, Maarn

________________________________

U kunt vrijwel het hele jaar door 

genieten van een vakantie. In februari 

kunt u kiezen voor de creatieve/

culinaire week en in maart voor de 

muziekweek in Nieuw Hydepark. Ook 

zijn er diverse andere themaweken. 

Op pagina 18 leest u er meer over! 

Nieuw in het programma is het 

MCG kamp in juli, een vakantieweek 

voor kinderen en jongeren met 

een lichamelijke en verstandelijke 

beperking  (pag. 20). 

Welke keuze u ook maakt, de 

aandacht voor u als vakantiegast 

staat voorop! Reserveer op tijd. 

Dit kan eenvoudig op de website: 

www.hetvakantiebureau.nl. 

Graag tot ziens in een van onze 

vakantieweken!

Mijndert Blanken

Manager Het vakantiebureau

In 2023 kunt u (weer) genieten van een mooi aanbod 
zorgvakanties. U kunt vakantie vieren in een van de 
drie hotels, gelegen op prachtige plekken midden in de 
natuur, of een weekje gaan varen met het vakantieschip 
Prins Willem-Alexander. 
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Vakanties met Aandacht!

Bij Het vakantiebureau kunt u écht vakantie vieren! Genieten van de rust,  
de prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van heerlijke 
maaltijden. Doe mee aan gezellige uitstapjes en de avondprogramma’s, 
ontmoet nieuwe mensen en geniet van een Vakantie met Aandacht. Een 
team gemotiveerde vrijwilligers neemt de tijd voor u en staat dag en nacht 
voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor. Dat maakt uw 
vakantieweek pas echt bijzonder!

Programma

Aan het begin van uw vakantieweek wordt u  

gastvrij ontvangen op de locatie en staan de 

vrijwilligers voor u klaar. Het vrijwilligersteam nodigt 

u iedere dag uit voor diverse activiteiten zoals een 

creatieve workshop, (bus)uitstapjes, spelletjes of een 

optreden van een koor of artiest. 

De omgeving van de hotels leent zich uitstekend 

voor een mooie wandeltocht of een ritje op de 

duofiets. Uiteraard kunt u ook zelf eropuit gaan. 

Niets moet, alles mag!

Kosten

Tijdens uw vakantie ontbreekt het u aan niets.  

De kosten per week zijn inclusief:

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

• koffie, thee en vers fruit

• activiteitenprogramma 

• zorg (indien nodig)

De kosten zijn exclusief:

• uitstapjes met de rolstoelbus  

(de prijs varieert van € 10,- tot € 35,-).  

Deelname is vrijblijvend.

• eigen consumpties, cadeautjes en persoonlijke 

boodschappen.

Sylvia Stoker
Medewerker reserveringen

Mijndert Blanken
Manager Het vakantiebureau

Ginette Wieggerink
Coördinator zorg

Wim van der Tas
Coördinator vrijwilligers

Marion van Wageningen
Medewerker reserveringen

Wie werken er bij Het vakantiebureau?
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Het vakantiebureau is een organisatie zonder 

winstoogmerk. De tarieven zijn 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

In de vakantieweken zijn er 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 

een volledig ingevuld reserveringsformulier en 

actueel zorgplan 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 de vakantieweken is iedereen van harte 

welkom. Het vakantiebureau biedt vakanties 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 de 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 of op het schip. In 

de 6-daagse vakantieweken is er geen pastor 

aanwezig.

Vervoer

Het vervoer naar uw accommodatie regelt u zelf. 

Lukt het niet om op uw vakantieadres te komen? 

Wellicht kan uw plaatselijke diaconie helpen om het 

vervoer te regelen. Het is ook mogelijk om vervoer 

te regelen via Valys (0900-9630). Let op dat u zich 

hier ruim van tevoren aanmeldt. 

Gaby van Ginkel
Medewerker reserveringen 

(vrijwilligers)

Ineke Renée
Medewerker communicatie

Gerolf Slagter
Coördinator recreatie

Relatiebeheerder 
‘warme contacten’

Mirjam Guliker
Coördinator zorg

Reina van Maaren
Medewerker reserveringen
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" Ik viel van de ene verbazing 
in de andere. Ik heb het nog 
nooit  
zo goed gehad."
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Vakantiefonds

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor een korting via het 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 het Vakantiefonds.

• Diaconieën kunnen geen beroep doen op het 

Vakantiefonds.

• 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. 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 466, 3830 AM Leusden

Korting op uw vakantie

Diaconie plaatselijke gemeente 

Het vakantiebureau werkt nauw samen met  

de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de 

diaconie van een plaatselijke kerkelijke gemeente 

wordt vaak ondersteuning verleend aan mensen die 

graag op vakantie willen, bijvoorbeeld door hulp te 

bieden 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.

Uw vakantie moet niet alleen zorgeloos, maar ook betaalbaar zijn. Is de prijs 
voor u toch een bezwaar, dan zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in 
de kosten vanuit ons Vakantiefonds. Bij alle tarieven van de vakantieweken staat 
de korting uit het Vakantiefonds vermeld.
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Op deze pagina vindt u een beschrijving van alle vakantiemogelijkheden.  
De meeste vakantieweken vinden plaats van zaterdag tot zaterdag (8 dagen). 
In Hotel IJsselvliedt is ook een aantal vakantieweken van maandag tot 
zaterdag. (6 dagen). U vindt het aantal dagen bij de accommodatie van uw 
keuze in het schema hiernaast. De meeste vakantieweken zijn zowel voor 
alleengaanden als (echt)paren. Ook andere gasten (zoon, dochter, zus, vriend) 
zijn van harte welkom.

Hoe maakt u de juiste keuze?

 Gemengde seniorenvakanties: senioren met 

een lichte of intensieve zorgbehoefte. In deze 

begeleide vakantieweken viert u vakantie in een 

gemêleerde samenstelling van senioren zonder  

of met een lichte zorgbehoefte en senioren die  

(intensieve) zorg nodig hebben. Ook als mantelzorger 

bent u van harte welkom!

 Seniorenvakanties zonder of met lichte zorg.

In dit vakantiearrangement met begeleiding  

zijn senioren, al of niet met een lichte zorgbehoefte, 

van harte welkom.

 Vakanties voor mensen met een  

meervoudige beperking. Deze vakantieweken 

worden speciaal georganiseerd voor mensen met 

zowel een verstandelijke als lichamelijke beperking 

(3a). Mensen met alleen een verstandelijke beperking 

zijn ook van harte welkom in deze weken. Voor 

kinderen en jongeren met  een lichamelijke en 

verstandelijke beperking (6 t/m 25 jaar) is er een 

speciaal MCG Zomerkamp (3b). Zie verder pagina 20.

 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 

vakantieweken samen met uw partner met dementie 

vakantie vieren. Tijdens de vakantieweek kunt u er 

alleen of samen op uit gaan. Bent u jonger dan 65 

jaar en wilt u graag met leeftijdgenoten op vakantie?  

Wij bekijken samen met u de mogelijkheden. 

 Combinatievakantieweek: mensen met een 

visuele beperking en senioren. Deze vakanties 

worden georganiseerd voor mensen met een visuele 

beperking in combinatie met senioren zonder of met 

lichte zorg. Het hotel is aangepast door middel van 

geleidelijnen en braillemarkeringen. Informatie over 

deze weken is ook verkrijgbaar in braille of op Daisy 

cd-rom.

 Indisch Molukse Vakantieweek. Deze week 

wordt georganiseerd voor mensen met een Indisch/

Molukse achtergrond of voor mensen die hier affiniteit 

mee hebben. Zie verder pagina 18. 

Stap 1. Bepaal tot welke doelgroep u behoort.  

Het nummer en de kleur bepalen welke vakanties 

u kiest in het schema op de rechterpagina. 

Stap 2. Kies in het schema de week en de 

accommodatie van uw voorkeur.

Stap 3. Lees op pagina 22 hoe u kunt reserveren.
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VAKANTIEWEKEN
NIEUW HYDEPARK 1 

ZA-ZA
DENNENHEUL 

ZA-ZA
IJSSELVLIEDT

ZA-ZA
IJSSELVLIEDT

MA-ZA (6 DAGEN)
VAARVAKANTIES 

(7 DAGEN)
BIESTHEUVEL

VR-VR

8 18 feb - 25 feb (crea/culinair) 
10 4 mrt - 11 mrt (muziekweek) 
14 3 apr - 8 apr 4

15 8 apr - 15 apr (pasen)  

18 29 apr of 1 mei - 6 mei  4

19 6 mei - 13 mei 
20 13 mei - 20 mei (hemelvaart)  
21 20 mei - 27 mei 
22 27 mei - 3 jun (pinksteren)  
23 3 jun - 10 jun  
24 10 of 12 juni - 17 juni   4

25 17 - 24 juni 
26 24 juni - 1 juli  
27 1 of 3 juli - 8 juli   4

28 7 of 8 juli - 14 of 15 juli   2

29 15 of 17 juli - 22 juli    4

30 22 juli - 29 juli   
31 29 of 31 juli - 5 aug     4  5

32 5 - 12 aug   5

33 12 of 14 aug - 19 aug   4  5

34 19 - 26 aug  3  3  5

35 26 aug - 2 sept   
36 2 sept - 9 sept  
37 9 sept - 16 sept  
38 16 sept - 23 sept  
39 23 sept - 30 sept  
40 2 okt - 7 okt  4

41 7 okt - 14 okt 
42 14 of 16 okt - 21 okt   4

44 30 okt - 4 nov 3a   4

45 6 nov - 11 nov  4

48 25 of 27 nov - 2 dec   4

49 2 dec - 9 dec 
52 20 of 22 dec - 27 dec kerst

(wo-wo) of (vrij-wo)    4

1 27 dec - 3 jan (wo-wo)  
oud en nieuw   

 Zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar. 

Deze vakantie wordt speciaal georganiseerd voor 

jongere gasten met een (intensieve lichamelijke) 

zorgvraag.

 Vakanties voor mensen met de ziekte 

van Huntington. Deze week organiseren we in 

samenwerking met de Vereniging van Huntington. 

Zie verder pagina 19.

 Gezinsvakanties. Tijdens de schoolvakantie 

in het voor- en najaar najaar organiseert Het 

vakantiebureau in samenwerking met Stichting 

Happy Holiday, vakanties voor gezinnen met 

(schoolgaande) kinderen waarvan een gezinslid 

ernstig, terminaal of chronisch ziek is. Zie verder 

pagina 19.

3b

3a

  1  In vakantiehotel Nieuw Hydepark kunnen wij meerdere vakantiegroepen tegelijk ontvangen. Iedere groep beschikt over haar  
eigen ruimtes. 2   Deze vakantieweek duurt van vrijdag t/m vrijdag. 3   In deze week wordt een extra creatief programma aangeboden.  
4   Deze vakantieweek duurt van maandag t/m zaterdag. 5   Deze vakantieweek duurt van zaterdag t/m vrijdag.
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“ Ik voel me hier zo 
welkom, meteen vanaf 
de eerste dag”
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DOELGROEPEN • SENIOREN
• SENIOREN MET LICHTE ZORG
• SENIOREN MET ZORG
•  MENSEN MET EEN LICHT  

VERSTANDELIJKE BEPERKING

•  MANTELZORGER EN  
THUISWONENDE PARTNER  
MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 1090,- p.p.  

2-PERSOONSKAMER € 860,- p.p. € 860,- p.p. 

KORTING VAKANTIEFONDS € 270,- p.p. € 270,- p.p. 

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 hotel hebben een prachtig uitzicht 

op de omgeving. Ze zijn voorzien van een badkamer 

met douche, toilet, tv en zorgoproep systeem. Ook 

zijn er grotendeels aangepaste kamers aanwezig met 

hooglaagbedden en een aangepaste 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. 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 

is afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw 

vakantieweek.  

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!

wc3333 tv

Geniet van de prachtige vergezichten vanuit dit hotel in Doorn.
De hertenweide aan de ene kant en de vijver aan de andere kant. 
Wandel over de prachtig aangelegde paden van het landgoed of 
geniet vanaf het terras. Vakantie in Nieuw Hydepark is vakantie 
in het groen!

Vakantiehotel Nieuw Hydepark
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn
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Hotel

Vakantiehotel Dennenheul is een rustig gelegen 

kleinschalig hotel midden in de natuur. 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 een- en tweepersoons 

kamers, voorzien van een kleine badkamer, tv 

en een zorgoproepsysteem. 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 

de enthousiaste vrijwilligers u graag hierbij! 

U kiest tijdens uw vakantieweek uit een mooi 

programma dat de vrijwilligers voor u hebben 

samengesteld. Er is veel variatie in het aanbod  

van uitstapjes in de omgeving: een tochtje naar  

de schaapskooi, een bezoek aan de zandsculpturen, 

winkelen in het centrum van Ermelo of een 

wandeling met terrasbezoek in Harderwijk. 

Alles is mogelijk!

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

Vakantiehotel Dennenheul
Paul Krugerweg 45, 3851 ZH Ermelo

DOELGROEPEN • SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING

•  MANTELZORGER EN  

 THUISWONENDE PARTNER  

 MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 950,- p.p.

2-PERSOONSKAMER € 690,- p.p. € 860,- p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 105,- p.p. € 270,- p.p.

wc232 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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"Zowel de mantelzorger 
als de partner kregen 
ruimschoots aandacht. 
Hulde voor alle 
vrijwilligers!"
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“ De sfeer was heel  
gezellig. Je maakt  
heel gemakkelijk  
contact met iedereen.”
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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 

vermaakt u 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 geniet u van 

heerlijke maaltijden. 

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 of (rolstoel-)

fietstocht en een bezoek aan de authentieke 

boerderij. U kiest uit een ruim aanbod van vele 

uitstapjes en bezienswaardigheden in de omgeving, 

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 

bezoekje meer dan waard.

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

Vakantiehotel IJsselvliedt
IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep

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 € 1090,- p.p. € 870,- p.p.

2-PERSOONSKAMER € 860,- p.p. € 750,- p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 270,- p.p. € 205,- p.p.

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!

wc2222 tv
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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 aan wal gaan. 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.

Nederland vanaf het water. Geniet van prachtige uitzichten vanaf  
het schip, bezoekjes aan pittoreske dorpjes en gezellige havensteden. 
De uitstekende keuken, de aandacht van onze vrijwilligers en  
de gezellige sfeer maken uw vakantie onvergetelijk.

Vaarvakantie met de
Prins Willem-Alexander 

DOELGROEPEN • SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG 
• SENIOREN MET ZORG

2-PERSOONSHUT € 1200,- p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 345,- p.p.

Kies uw  
vakantie op  
pagina 8!

2532 tv
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Kampen

Texel

Harderwijk

Willemstad

Tiel

Zaandam

Wijk bij 
Duurstede

Meppel

Dordrecht

Antwerpen

Enkhuizen

Medemblik

Roermond

Cuijk

Wageningen

Venlo

Arnhem

Nijmegen

Hasselt

ROUTE 1: 29 juli - 4 augustus

Wageningen - Cuijk - Roermond - 

Venlo - Nijmegen- Wijk bij Duurstede

ROUTE 2: 5 augustus - 11 augustus

Wijk bij Duurstede - Zaandam - 

Harderwijk - Kampen - Hasselt - Meppel

ROUTE 3: 12 augustus - 18 augustus

Meppel - Medemblik - Texel -  

Enkhuizen - Wijk bij Duurstede - Tiel

ROUTE 4: 19 augustus - 25 augustus

Tiel - Willemstad - Antwerpen - 

Dordrecht - Wijk bij Duurstede - Arnhem

Wijzigingen in de vaarroute voorbehouden
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Creatieve/culinaire week
Houdt u ervan om met uw handen bezig te zijn? Dan 

is de creatieve/culinaire week wat voor u. Ook dit 

jaar hebben we weer een gevarieerd aanbod aan 

workshops. U kunt denken aan schilderen, werken 

met papier of bijvoorbeeld Pretex (textielverharder). 

Naast de creatieve activiteiten heeft de week ook 

een culinair tintje. Onder leiding van een ervaren kok 

gaat u aan de slag met heerlijke gerechtjes.

Datum: 18-25 februari (za-za)

Locatie: Nieuw Hydepark, Doorn

NB. Ook de week van 19-26 augustus in Nieuw 

Hydepark heeft een aanvullend creatief programma.

Muziekweek
In het vroege voorjaar bent u weer van harte welkom 

in de muziekweek in Nieuw Hydepark. Wat is er nu 

mooier dan met elkaar muziek maken? Er wordt in 

de muziekweek een koor gevormd en een orkestje. 

Aan het eind van de week maken en zingen we met 

elkaar de ingestudeerde muziekstukken. Ook als 

u niet zelf muziek kunt/wilt maken, maar wel heel 

graag naar muziek luistert, bent u van harte welkom. 

Komt u naar de muziekweek?

Datum: 4-11 maart (za-za)

Thema- en winterweken

Locatie: Nieuw Hydepark, Doorn

Pasen
Vier samen de Paasdagen in Nieuw Hydepark! 

Er is deze week van alles te doen. Geniet wandelend 

of met de (rolstoel-) fiets van de ontluikende natuur op 

het landgoed. In huis kunt u mee doen met (creatieve) 

activiteiten en genieten van een sfeervol en gezellig 

avondprogramma. Ook kunt u deelnemen aan een van 

de aangeboden excursies.

Datum: 8-15 april (za-za)

Locatie: Nieuw Hydepark, Doorn

MCG Vakantiekamp
Een vakantiekamp voor kinderen en jongeren (6 t/m 25 

jaar) met een lichamelijke en verstandelijke beperking. 

Meer informatie vindt u op pagina 20.  

Datum: 7-14 juli (vr-vr)

Locatie: De Biestheuvel, Hoogeloon

Indisch/Molukse week 

In deze vakantieweek is IJsselvliedt aangekleed in 

Indonesische stijl en kunt u komen genieten van 

Indisch/Molukse activiteiten. Wat dacht u bijvoorbeeld 

van een Pasar Ketjil (Indonesische markt) of 

traditioneel Indonesische muziek. Ook wordt er heerlijk 

Indonesisch eten voor u bereid. Deze week is bedoeld 

voor mensen met een Indische Molukse achtergrond 

en voor mensen die het leuk vinden om een week in 

Indisch/Molukse sfeer door te brengen.

Datum: 17-22 juli (ma-za)

Locatie: IJsselvliedt, Wezep
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Gezinsweek Happy Holiday
In deze vakantieweken kunnen gezinnen met 

schoolgaande kinderen, waarvan een gezinslid (kind 

of ouder) ernstig ziek of gehandicapt is, heerlijk 

komen genieten. Een gezinsvakantie betekent plezier 

voor het hele gezin. Er is een leuk en gevarieerd 

programma. Vrijwilligers zijn dag en nacht aanwezig 

en kunnen zo nodig de zorg uit handen nemen. Meer 

informatie: Stichting Happy Holiday, 

www.stichtinghappyholiday.nl.

Datum: 1-6 mei / 16-21 oktober (ma-za)

Locatie: IJsselvliedt, Wezep

Huntingtonweek
In samenwerking met de Vereniging van Huntington 

organiseren wij al vele jaren een vakantieweek 

voor mensen met de ziekte van Huntington. Gasten 

kunnen genieten van een geheel verzorgde vakantie 

in IJsselvliedt in Wezep. Voor iedere gast is er een 

vrijwilliger aanwezig. Naast plezier voor de gasten 

biedt deze vakantieweek ook een stukje rust voor 

het thuisfront.

Meer informatie: Vereniging van Huntington,  

www.huntington.nl 

Datum: 2-7 oktober (ma-za)

Locatie: IJsselvliedt, Wezep

Sinterklaas/Advent
De dagen zijn koud en het is vroeger donker. Maar in 

IJsselvliedt in Wezep en Nieuw Hydepark in Doorn is 

het warm en gezellig! Het haardvuur brandt en er is 

een leuk en gevarieerd programma. Wat dacht u van 

een creatieve activiteit, een mooi optreden of een 

spelletje? Er is voor elk wat wils. Ook kunt u er lekker 

op uit tijdens een excursie of het (rolstoel-)wandelen 

of (rolstoel-) fietsen. Kom genieten in deze gezellige 

vakantieweken!

Data: 25 november-2 december / 27 november-

2 december / 2-9 december

Locaties: Nieuwe Hydepark, Doorn; 

IJsselvliedt, Wezep

Kerst, Oud & Nieuw
Tijdens deze dagen zijn alle locaties helemaal in 

kerstsfeer, vol licht en warmte. Ook de koks doen er 

een schepje bovenop voor een extra feestelijk tintje. 

Kom in kerstsferen met het maken van een 

kerststukje of het bezoeken van een kerstmarkt, 

tuincentrum of de schaapskudden op de heide. 

Tijdens de kerstdagen kunt u deelnemen aan de 

viering op kerstavond en/of kerstochtend. 

In de week van Oud & Nieuw blikken we terug op 

het afgelopen jaar en vieren we Oudejaarsavond. 

Uiteraard onder het genot van champagne en 

oliebollen.

Data: 20-27 december (wo-wo) / 22-27 december 

(vrij-wo) / 27 december - 3 januari 2024 (wo-wo)

Locaties: Nieuw Hydepark, Doorn;

Dennenheul, Ermelo; 

IJsselvliedt, Wezep
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Ook in juli 2023 zal deze week weer plaatsvinden. 

De MCG vakantieweek is een vakantie voor 

kinderen en jongeren (6 t/m 25 jaar) met een 

lichamelijke en verstandelijke beperking. 

Het programma van deze week is geheel aangepast 

aan de mogelijkheden en interesses van de 

doelgroep. Tijdens de week worden er verschillende 

activiteiten ondernomen zoals zwemmen, een 

bezoekje van de Cliniclowns, een dagje uit, 

wandelen etc.

'Wat een fijne sfeer, heerlijk eten 
en lieve vrijwilligers. 
In één woord: fantastisch!"

Elk kind heeft tijdens de week zijn eigen vrijwilliger. 

Hierdoor is er 1 op 1 begeleiding. De vrijwilliger 

komt voor de vakantie kennismaken tijdens een 

huisbezoek. Meer informatie en aanmelden: 

www.hetvakantiebureau.nl/mcg

Zomerkamp voor kinderen en jongeren 
met een meervoudige beperking

In 2022 maakte de MCG-vakantieweek een succesvolle doorstart via  
Het Vakantiebureau. Leiding en vrijwilligers van deze vakantieweek hebben  
al jaren ervaring opgedaan onder de vlag van een andere organisatie.
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Met 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 veel 

mensen genoten van een gratis vakantie. Goed voor 

elkaar! Zie ook www.rcn.nl/100gratisvakanties 

Vanaf 1 maart 2023 kunt u deze gratis ‘diaconale 

gezinsvakanties’ weer aanvragen via de plaatselijke 

diaconie van de Protestantse Kerk. De voorwaarden 

en het aanmeldingsformulier vindt u op  

www.hetvakantiebureau.nl.

De Maatschappij van Welstand is aandeelhouder 

van RCN, die camping- en bungalowparken 

exploiteert in Nederland en Frankrijk. De winst-

uitkering van RCN Vakantieparken wordt geheel 

besteed aan maatschappelijke projecten.  

Zij levert ook een bijdrage aan de vakanties van  

Het vakantiebureau.

Het vakantiebureau biedt samen met RCN Vakantieparken ook in  
2023 weer 100 gratis vakantieweken aan voor gezinnen die leven  
op bijstandsniveau. 

Samenwerking RCN Vakantieparken

“Voor het eerst op vakantie geweest met ons 
gezin. Wat een unieke ervaring! De kinderen, 
maar ook wij, zullen dit nooit vergeten!"

Wilt u informatie over de mogelijk heden voor groepen of 

beschikbaarheid voor uw gezelschap? 

Neem dan contact op met Het vakantiebureau (0343) 74 58 90  

of per mail: info@groepshotels.com. Lees meer informatie over  

alle locaties op www.groepshotels.com.
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Reserverings-, reis-  
en annuleringsvoorwaarden

1. Reserveren kan alleen schriftelijk of digitaal 

(NIET telefonisch).  

De snelste manier is via de website:  

www.hetvakantiebureau.nl, kies soort 

vakantie, kies de week van uw keuze en vul 

het digitale reserveringsformulier in. (U kunt 

een niet afgeronde aanvraag opslaan en 

later verder gaan). Per gast vult u een apart 

aanmeldformulier in. 

2. U kunt ook gebruik maken van het 

reserveringsformulier bij deze gids. U vult 

het complete formulier in en stuurt dit naar: 

Het vakantiebureau, Postbus 466, 3830 AM 

Leusden. Ook het eventuele aanvraagformulier 

Vakantiefonds (en een kopie van de          

jaaropgave van AOW, uitkering of pensioen) 

stuurt u mee. 

3. Heeft u geen reserveringsformulier en kunt u 

niet online reserveren, vraag dan een formulier 

op bij Het vakantiebureau, telefoon  

(0343) - 74 58 90 of via mail  

info@hetvakantiebureau.nl,  

www.hetvakantiebureau.nl/reserveren De  

 

beschikbaarheid van een vakantieweek is niet 

op de website te zien en is afhankelijk van 

uw zorgvraag. Dit kan Het vakantiebureau 

pas beoordelen op het moment dat uw 

reserveringsformulier binnen is en duidelijk is 

welke zorg u nodig heeft.

Aanmelden voor een vakantieweek

Beoordeling van uw aanmelding

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst 

verwerkt. U ontvangt - als er geen bijzonderheden 

zijn - zo snel mogelijk een digitale of schriftelijke 

bevestiging, inclusief de factuur voor betaling van 

uw vakantie.

Is de vakantieweek van uw voorkeur volgeboekt, 

dan neemt Het vakantiebureau telefonisch of per 

mail contact met u op. We kijken dan samen naar 

andere mogelijkheden of u kunt op de reservelijst 

geplaatst worden. 

Betaling

Betaling van uw vakantie vindt plaats uiterlijk 4 

weken voor aanvang van uw vakantie. 

Prijzen

Er worden geen extra boekingskosten/

administratiekosten in rekening gebracht. De prijzen 

in deze gids zijn de uiteindelijke kosten (exclusief 

eventuele kosten van de annuleringsverzekering, 

het vervoer naar het vakantieadres en eventuele 

uitjes). 

Korting

In sommige gevallen is een kortingsregeling 

mogelijk. Op pagina 7 leest u hier meer over.

Annulering

Uw aanmelding is definitief op het moment 

dat u van Het vakantiebureau een schriftelijke 

reserveringsbevestiging ontvangt.
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Vanaf dat moment zijn er kosten verbonden aan het 

annuleren van uw vakantie. 

Heeft u geen annuleringsverzekering dan gelden 

per reservering de volgende kosten:

• Bij annulering tot 21 dagen voor het begin van 

de vakantie: € 150,- per persoon

• Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor 

het begin van de vakantie: € 355,- per persoon

• Bij annulering vanaf 7 dagen voor het begin van 

de vakantie en tijdens de vakantie: de volledige 

prijs.

Om eventuele annuleringskosten te voorkomen, 

raadt Het vakantiebureau u aan om een 

annuleringsverzekering af te sluiten. Deze 

verzekering kost € 50,- per persoon (ongeacht 

de prijs van uw vakantieweek). Dit bedrag komt 

bovenop de kosten van uw vakantieweek. U kunt 

dit aangeven op het (digitale) aanmeldformulier. 

De verzekering moet binnen 7 dagen na ontvangst 

van de reserveringsbevestiging zijn afgesloten en 

aansluitend binnen 7 dagen na bevestiging betaald 

worden. De premie van de annuleringsverzekering 

ontvangt u bij een eventuele annulering NIET 

retour. 

Annuleren onder de voorwaarden van een 

annuleringsverzekering kan alleen:

• Bij uw overlijden of overlijden van uw 

meereizende partner

• Bij acute ernstige ziekte of ongevallenletsel van 

u of uw meereizende partner

• Bij overlijden, met levensgevaar gepaard gaande 

acute ziekte of ongevallenletsel van de naaste 

niet-meereizende familieleden in de eerste of 

tweede graad. 

Niet doorgaan van een vakantie

De vakantieweken worden georganiseerd onder 

voorbehoud van voldoende deelnemers en 

beschikbaarheid van vrijwilligers. 

Het vakantiebureau kan op grond van dit 

voorbehoud een vakantieweek annuleren. U 

ontvangt hiervan uiterlijk twee weken voor de 

vertrekdatum een bericht. Samen met u zoeken we 

dan een alternatief.

Corona

Een overzicht van actuele coronamaatregelen vindt 

u op www.hetvakantiebureau.nl/corona. 

Aansprakelijkheid

Het vakantiebureau is niet aansprakelijk voor 

verlies van uw persoonlijke eigendommen zoals 

geld of goederen tijdens de vakantie. Een reis- 

en bagageverzekering zit niet inbegrepen in de 

reissom. U kunt deze, indien gewenst, afsluiten bij 

uw eigen verzekeraar. Het vakantiebureau is niet 

aansprakelijk voor schade en letselschade door een 

ongeval of overmacht in de vakantie.

Klachten

Bent u niet (helemaal) tevreden over uw vakantie? 

Geef dit bij voorkeur direct aan tijdens uw 

vakantieweek bij uw weekcoördinator of neem 

contact op met Het vakantiebureau. Onze 

medewerkers doen hun uiterste best om samen 

met u te zoeken naar een oplossing. Mocht u 

het met die oplossing niet eens zijn, dan kunt 

u tot uiterlijk één maand na uw vakantie een 

klachtenformulier 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, Heiligenbergerweg 5, 

3833 AC Leusden

Privacy-reglement

Het vakantiebureau beschikt over een privacy-

reglement, zie www.hetvakantiebureau.nl.
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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 Het 
vakantiebureau 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 voorop staan. 
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 u kunt ook 
eerst mailen of bellen info@hetvakantiebureau.nl 
en/of (0343) 74 58 90. 

steunFonds

U kunt ons via Steunfonds Het vakantiebureau fi nancieel 
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 rolstoelfi ets 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 466, 3830 AM Leusden, (0343) 74 58 90
info@steunfonds.nl, www.steunfonds.nl.

Voor meer informatie/reserveren

Postbus 466, 3830 AM Leusden 
Tel. (0343) 74 58 90

info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl

HH rtelijkr telijk

dank voor uw
dank voor uw

hulp!hulp!


