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Doorn

Ermelo

Wezep

De Rijp

Maassluis*

Mechelen

Lemele

Arnhem*

Harlingen*

    * Het schip vertrekt vanuit deze stad 

voor een van de vaarvakanties.  

Bekijk de routes op pagina 20.

Totaal aantal kamers

Eenpersoonskamer aanwezig

Douche en toilet op de kamer

Totaal aantal aangepaste kamers

TV op de kamer 

Zorgoproepsysteem

Gratis wifi
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Eerste 

vakanties al 

in februari en 

maart!



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

In 2018 is er veel veranderd in de 

senioren- en zorgvakantiebranche. 

Zoals voorspeld zijn organisaties 

als De Zonnebloem en het Rode 

Kruis minder vakanties gaan 

organiseren. Dat terwijl 2018 voor 

ons bovenal de boeken in gaat 

als een jaar waarin we juist meer 

gasten mochten ontvangen.

We kijken terug op een prachtig 

jaar waarin we een nieuw hotel in  

De Rijp hebben bezocht en weer te 

gast waren in voor ons vertrouwde 

hotels. Allen gelegen op een 

unieke plek, in de meest kleurrijke 

natuurgebieden van ons land. Maar 

ook op een jaar waarin we zagen 

hoe goed vakanties met kleinere 

groepen tot zijn recht kwamen. 

En al lijkt het ondertussen 

vanzelfsprekend te zijn; daarin 

zijn we nergens zonder onze 

vele enthousiaste en bekwame 

vrijwilligers. We kunnen maar één 

ding concluderen: 2018 smaakt 

naar meer!

Met veel plezier bied ik u dan ook 

onze vakanties voor 2019 aan. 

Welkom bij 
Hetvakantiebureau.nl

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

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

In samenwerking met o.a.
Hetvakantiebureau.nl 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).

________________________________

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

________________________________

In samenwerking met Alzheimer  
Nederland organiseert  
Hetvakantiebureau.nl de 
vakantieweken voor mantelzorgers 
en een thuiswonende  
partner met dementie.
www.alzheimer-nederland.nl

________________________________

LEES OP PAGINA 26-27 HET AANBOD  
VAN ONZE ANDERE PARTNERS.

Samenstelling
Hetvakantiebureau.nl, Doorn
Fotografie
Fotohunter - Jaap de Jager, Amersfoort
Wiep van Apeldoorn, Amersfoort
John Kreukniet, Simpelveld
Nanette de Jong, Barneveld 
en vrijwilligers
Grafische verzorging
Vandenberg, Maarn

Valt u voor een statig herenhuis, 

een romantisch landgoed of een 

kleinschalig hotel aan de heide?  

Of toch liever voor een kasteel-

hoeve, een vaarvakantie of luxe 

hotel in een natuurreservaat? 

Ons aanbod strekt zich uit van 

vakantiehotels in Utrecht, Overijssel, 

Gelderland, Noord-Holland tot aan 

het gastvrije Limburg. 

“Ineens was de natuur weer 
binnen mijn handbereik.  
Wat een ontspanning!’’ 

Natuurlijk vormen onze vrijwilligers 

ook in 2019 weer dé ruggegraat van 

onze vakanties. Dat betekent dat u 

dag en nacht kunt terugvallen op de 

persoonlijke hulp die zij u bieden. Of 

het nu om begeleiding, verzorging 

of een luisterend oor gaat: zij staan 

voor u klaar. Want een onbezorgde 

vakantie begint met aandacht.

Waar mogen we u in 2019 

verwelkomen? Wij wensen u veel 

plezier met het selecteren van  

uw vakantie.

Mijndert Blanken
Manager Hetvakantiebureau.nl
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Wim van der Tas
Vrijwilligerscoördinator

Mijndert Blanken
Manager Hetvakantiebureau.nl

Vakanties met Aandacht!
Gezellige uitstapjes, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van de heerlijke 
maaltijden en de prachtige omgeving van uw hotel. Bij ons kunt u echt vakantie 
vieren! Want onze vrijwilligers nemen de tijd voor u en geven u alle aandacht 
tijdens de vakantieweek. U zult ervaren dat een Vakantie met Aandacht u  
goed zal doen!

De kosten zijn exclusief:

• uitstapjes met touringcar of rolstoelbus  

(De prijs varieert van 10-35 euro)  

Deelname is vrijblijvend.

• eigen consumpties (cadeautjes en persoonlijke 

boodschappen).

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

Onze vakanties hebben een open protestants-

christelijke identiteit waarbinnen iedereen welkom 

is. Tijdens de gehele vakantieweek is er een pastor 

aanwezig met wie u, als u dat wenst, van gedachten 

kunt wisselen over zaken die u bezig houden.  

De pastor gaat ook voor in de zondagse viering  

in het hotel.

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!

Jet Habermehl
Relatiebeheer ‘warme contacten’

Reina van Maaren
Medewerker reserveringen

Marion van Wageningen
Medewerker reserveringen

Wat kunt u verwachten tijdens uw vakantie?

Programma

Op zaterdagmiddag start uw vakantie met een 

gastvrije ontvangst. 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 

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. 

Daarom zijn onze tarieven gebaseerd op wat 

iemand zonder zorg zou moeten betalen. Alle 

meerkosten voor bijvoorbeeld aanpassingen aan 

de accommodatie, aanwezige hulpmiddelen en 

deskundige verzorging en begeleiding, zijn voor 

rekening van Hetvakantiebureau.nl.

Renata Timmerman
Coördinator recreatie

Aja Hendriksen
Medewerker 
reserveringen 
(vrijwilligers)

Hetvakantiebureau.nl

“Wij helpen u graag bij het 

vinden van uw ideale vakantie. 

Heeft u vragen of wilt u  

meer informatie, belt  

u ons dan gerust!”

Jessica Winter
Coördinator zorg

Marijke van der Geest
Medewerker 

reserveringen

Nicolette Schut
Assistent Marketing
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Hetvakantiebureau.nl:
‘De vrijwilligers zijn zo 

lief en hebben zoveel geduld. 
Niets wat ik vroeg was teveel.
Ze geven liefde en steun, ook 

aan de mantelzorgers’’

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 

Hetvakantiebureau.nl 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: 

Hetvakantiebureau.nl, t.a.v. de directie,  

Postbus 264, 3940 AG Doorn.

Diaconie plaatselijke gemeente 

Hetvakantiebureau.nl werkt nauw samen met 

de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de 

plaatselijke kerkelijke gemeente wordt vaak 

ondersteuning 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 ziektekostenverzekering

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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Vakanties voor senioren Accommodaties

❶ Gemengde seniorenvakanties vakanties voor senioren samen met senioren 
met een (lichte/intensieve) zorgbehoefte. U bent volledig zelfstandig en heeft 
geen of weinig zorg/hulp nodig als u iets wilt ondernemen. Of u bent juist 
afhankelijk van (lichte/intensieve) zorg en  
heeft een aangepaste kamer nodig.

Nieuw Hydepark, Doorn
De Heerenhof, Mechelen
IJsselvliedt, Wezep
De Imminkhoeve, Lemele
Schip Prins Willem Alexander
De Rijper Eilanden, De Rijp

❷ Vakanties voor senioren (zonder zorg of met lichte zorg) 
U bent volledig zelfstandig en heeft geen of weinig zorg/hulp nodig  
als u iets wilt ondernemen. 

Nieuw Hydepark, Doorn
Dennenheul, Ermelo
De Heerenhof, Mechelen
IJsselvliedt, Wezep

U kunt ook kiezen voor ❻; een Combinatieweek van senioren met mensen met een visuele beperking.

Speciale vakantieweken Accommodaties

❹ Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
U bent binnenshuis mobiel, heeft begeleiding nodig bij de activiteiten en 
eventueel bij persoonlijke verzorging en gebruik van medicatie.

Nieuw Hydepark, Doorn

❺ Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie 
U bent mantelzorger en u komt samen met uw partner met dementie.

Nieuw Hydepark, Doorn
Dennenheul, Ermelo
De Heerenhof, Mechelen
IJsselvliedt, Wezep

❻ Combinatieweek; Vakanties voor mensen met een visuele beperking  
en senioren (zonder zorg of met lichte zorg)  
U bent slechtziend of blind. Of u behoort tot de senioren en bent volledig 
zelfstandig en heeft geen of weinig zorg/hulp nodig als u iets wilt ondernemen.

Dennenheul, Ermelo

Uiteraard willen wij dat u tijdens uw vakantie-

week zorgeloos kunt genieten. Dit kunnen wij 

realiseren dankzij onze aangepaste accommoda-

ties en professionele verzorging en begeleiding. 

Wij bieden vakantieweken aan voor senioren, met 

en zonder zorgbehoefte. Daarnaast organiseren wij 

speciale vakantieweken. Al onze vakanties zijn voor 

alleenstaanden en (echt)paren. Natuurlijk zijn ook 

andere gasten (bijvoorbeeld een zoon/dochter of 

vriendin) van harte welkom! Tijdens sommige 

vakantieweken is er een gevarieerde samenstelling 

van gasten. Voordat u uw vakantie uitkiest, is het 

belangrijk om een inschatting te maken van de (even-

tuele) zorg. Daarom hebben wij onderstaand onze va-

kanties beschreven. Uw (eventuele) zorgvraag wordt, 

indien nodig, nog individueel afgestemd zodat u de 

zekerheid heeft dat het u tijdens uw vakantieweek 

aan niets ontbreekt. Nadat u uw vakantie bepaald 

heeft, kunt u op pagina 12 t/m 23 een bestemming 

uitkiezen. Een overzicht met data van de 

vakantieweken vindt u op pagina 10 t/m 11.

Hoe maakt u de juiste keuze?

8

Reserveer nu!

U bent van harte 

welkom

Hoe kunt u reserveren?

1. Indien u nog geen reserveringsformulier heeft, 

kunt u deze  aanvragen via (0343) 74 58 90, 

info@hetvakantiebureau.nl, of via de antwoord-

kaart in deze gids. Of u downloadt het formulier 

via www.hetvakantiebureau.nl.

2. U vult het complete reserveringsformulier in.

3. Stuur deze naar: Hetvakantiebureau.nl,  

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 contact met u opgenomen.
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❶ GEMENGDE SENIORENVAKANTIES; SENIOREN ZONDER ZORG OF MET LICHTE ZORG ÉN 
 SENIOREN MET INTENSIEVE ZORG

In deze begeleide vakantieweken viert u vakantie in een gemêleerde samenstelling van senioren zonder 

of met een lichte zorgbehoefte én senioren die meer zorg behoeven. Het activiteitenprogramma met work-

shops, spelletjes en uitstapjes biedt ruime keuze voor iedereen. Wilt u zelf iets ondernemen zonder of met 

vrijwilliger? Er is veel mogelijk!

❷ VAKANTIES VOOR SENIOREN ZONDER ZORG OF MET LICHTE ZORG

Wij bieden volledig verzorgde vakantie-arrangementen met begeleiding aan voor senioren en senioren met 

lichte zorgbehoefte. Onze vakanties zijn tot in de puntjes verzorgd, zodat u daar zelf geen omkijken naar heeft. 

U kunt alleen komen, of met uw partner of vriend(in). In onze vakanties is er plaats en aandacht voor iedereen!

❹ VAKANTIES VOOR MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

Gezellig met een vriend of vriendin op vakantie, of juist alleen? Dat kan! 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 functio-

neren. Onze vrijwilligers kunnen begeleiden bij uw persoonlijke verzorging en gebruik van medicatie.

❺ VAKANTIES VOOR MANTELZORGERS EN THUISWONENDE PARTNERS MET DEMENTIE

Als mantelzorger kunt u in deze speciale vakantieweken samen met uw partner vakantie vieren. 

Ook andere mantelzorgers (dochter/zoon, zus of vriendin, etc.) zijn uiteraard van harte welkom. 

Tijdens de vakantieweek krijgt u de gelegenheid om te ontspannen en er, alleen of samen met uw 

partner, op uit te gaan. Bent u jonger dan 65 jaar en wilt u graag met leeftijdgenoten op vakantie? 

Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

❻ COMBINATIE VAKANTIEWEKEN VOOR MENSEN MET VISUELE BEPERKING EN SENIOREN  
 ZONDER ZORG OF MET LICHTE ZORG

In het kleinschalige Vakantiehotel Dennenheul wordt een aantal vakanties georganiseerd voor mensen die 

slechtziend of blind zijn in combinatie met senioren zonder zorg of met lichte zorg. Het programma is toegan-

kelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking en het hotel is aangepast door middel van geleide-

lijnen en braillemarkeringen. Uw geleidehond is ook welkom, meldt u dit wel bij uw reservering? Onze folder 

is ook verkrijgbaar in grootletterschrift, braille of op daisy-cdrom.

VAKANTIEWEKEN
NIEUW 

HYDEPARK *
DENNENHEUL DE HEERENHOF IJSSELVLIEDT

DE RIJPER 
EILANDEN

VAAR
VAKANTIES **

DE 
IMMINKHOEVE

9 23 feb - 2 mrt
muziekweek ❶

10 2 mrt - 9 mrt
creatieve week ❶

16 17 apr - 24 apr 
woe - woe - pasen ❶

18 27 apr - 4 mei

20 11 mei -18 mei ❺ ❶

21 18 mei - 25 mei ❻

22 25 mei - 1 jun
hemelvaart ❻ ❶ ❶

23 1 jun - 8 jun ❺ ❶

24 8 jun - 15 jun
pinksteren ❺ ❶

25 15 jun - 22 jun ❷ ❶ ❶

26 22 jun - 29 jun ❶

27 29 jun - 6 jul ❷ ❺ ❶

28 6 jul - 13 jul ❻ ❶

29 13 jul - 20 jul ❶ ❹ ❻ ❶

30 20 jul - 27 jul ❶ ❹ ❻ ❺ ❶

31 27 jul - 3 aug ❺ ❶ ❶

32 3 aug - 10 aug ❷ ❺

33 10 aug - 17 aug ❶ ❹ ❷ ❶

34 17 aug - 24 aug ❶ ❷ ❺ ❶

35 24 aug - 31 aug ❶ ❺ **** ❺ ❷

36 31 aug - 7 sep ❷ ❷

37 7 sep - 14 sep ❶ ❶

38 14 sep - 21 sep ❺ ❶

39 21 sep - 28 sep ❷ ❶

41 5 okt - 12 okt ❺ ❶

42 12 okt - 19 okt ❺

43 19 okt - 26 okt ❶

48 23 nov - 30 nov ❶

49 30 nov - 7 dec ❶

52 21 dec - 28 dec
kerst ❶ ❷ ❻ ❷ ❶

53 28 dec - 4 jan
oud & nieuw ❶ ❹ ❻ ❺ ❷

* Vakantiehotel Nieuw Hydepark  
In Vakantiehotel Nieuw Hydepark kunnen wij meerdere 
vakantiegroepen tegelijk ontvangen. Iedere groep beschikt 
over haar eigen ruimtes. Deze groepen vieren apart vakantie.
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** Vaarvakanties
De Vaarvakanties zijn van zaterdag t/m vrijdag.
*** De paasweek is van woensdag t/m woensdag
**** In deze week een extra creatief programma
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DOELGROEPEN

• SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• MENSEN MET EEN LICHT 

   VERSTANDELIJKE BEPERKING

• SENIOREN MET ZORG

• MANTELZORGER EN THUISWONENDE 

   PARTNER MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 920 p.p. € 920 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 730 p.p. € 730 p.p.

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

‘’Nu mijn moeder zo 
goed en kundig werd 
verzorgd , kwam ook 
mijn vader weer eens 
aan vakantie toe. Het 

emotionele afscheid 
met de lieve vrijwilliger 

sprak boekdelen.’’

Prachtige vergezichten vanuit het hele hotel, 
met de hertenweide aan de ene kant en de vijver 
aan de andere… Het nodigt u uit om te wandelen 
over de prachtig aangelegde paden van het 
landgoed of ervan te genieten vanaf het terras.

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 voorzien van 

een badkamer met douche, toilet, tv en zorgoproep-

systeem. Ook zijn er aangepaste kamers aanwezig met 

hooglaagbedden en een aangepaste badkamer met dou-

che en toilet. Op de begane grond kunt u gebruik maken 

van een aangepast bubbelbad.

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

Omgeving

Het prachtige landgoed heeft mooie 

slingerende wandelpaden die met de  

bouw van het nieuwe hotel, zijn uitgebreid 

en 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

utrecht

Kies uw  
vakantie op  pagina 10!
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DOELGROEPEN

• SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING

• MANTELZORGER EN  

   THUISWONENDE PARTNER  

   MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 799 p.p. 

2-PERSOONSKAMER € 585 p.p. € 730 p.p.

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

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

Ermelo Gelderland

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 gezellige zitjes en 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, televisie, telefoon 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 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.

wc 232 tv14

arnhem

‘’Aan alles was gedacht… 
we voelden ons totaal 
zorgeloos.’’

ermelo

Kies uw  
vakantie op  pagina 10!
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DOELGROEPEN

• SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• SENIOREN MET ZORG

• MANTELZORGER EN THUISWONENDE 

   PARTNER MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 920 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 730 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p.

‘’De vrijwilligers hebben een 
soort antenne. Ze voelen 
precies wanneer iemand  

hulp nodig heeft. Heel fijn’’ 

Omgeving

Mechelen met haar vele vakwerkhuizen ligt in het hart van 

het Limburgse Mergelland. Het is 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.

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 restaurant 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. 

Vakantiehotel De Heerenhof
Heerenhofweg 9, 6281 AR Mechelen

Mechelen Limburg

wc 2222 tv

Ontdek het gastvrije Limburg…  
De gerestaureerde kasteelhoeve uit 1215 
is prachtig gelegen, omgeven door heuvels. 
Op loopafstand bevinden zich de Mechelse 
vakwerkhuizen en gezellige terrasjes.

ONDERVINDT U PROBLEMEN MET 

VERVOER VAN EN NAAR MECHELEN?

Wij denken graag met u mee!. 

Informeer naar de mogelijkheden: 

telefoonnummer (0343) 74 58 90.

maastricht
mechelen

Kies uw  
vakantie op  pagina 10!
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DOELGROEPEN

• SENIOREN   
• SENIOREN MET LICHTE ZORG  
• SENIOREN MET ZORG 
•  MANTELZORGER EN THUISWONENDE  

PARTNER MET DEMENTIE

1-PERSOONSKAMER € 920 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 730 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p.

Vakantiehotel IJsselvliedt
IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep

‘’Onze dank is groot aan alle bevlogen, 
deskundige vrijwilligers en medewerkers. 

Wat een sfeer, wat een omgeving en  
wat een liefdevolle begeleiding.  

Vakantie in optima forma!’’

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. En er 

is een heuse schoonheidssalon waar 

vrijwilligers u graag verwennen. 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 een keuze 

maken uit de vele uitstapjes en bezienswaardigheden in de 

omgeving van het hotel, afhankelijk van de mogelijkheden 

binnen uw week. Winkelsteden Zwolle en Apeldoorn zijn zeker 

een aanrader, maar ook de vlindertuin, zandsculpturen of een 

bezoekje aan vissersdorp Elburg zijn zeker een bezoek waard.

18

arnhem

wezep
Vakantie vieren in een statig herenhuis  
van tweehonderd jaar oud…  
Vakantiehotel IJsselvliedt is gelegen op een 
prachtig landgoed. U proeft de sfeer en de 
geschiedenis van het pand. Van hieruit  
kunt u heerlijk fietsen en wandelen.

Wezep Gelderland

wc 2020 tv

Kies uw  
vakantie op  pagina 10!
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Hotelkamers

Er zijn ruime aangepaste hotel kamers met vloer verwarming, 

hooglaagbedden, een eigen badkamer met douche en toilet, 

televisie, telefoon en internet. Een aantal kamers heeft een 

deur naar het terras of balkon zodat u vrij zicht heeft over het 

Noord-Hollandse landschap.

DOELGROEPEN

• SENIOREN  
• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• SENIOREN MET ZORG

1-PERSOONSKAMER € 920 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 730 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p.

Hotel De Rijper Eilanden
Zuiddijk 2a, 1483 MA De Rijp

Bij het Noord-Hollandse dorp De Rijp 
ervaart u zowel de flora en fauna van 

natuurreservaat Eilander Polder  
als de rijke historie van het dorp zelf.  

Dat maakt een vakantie in viersterrenhotel  
De Rijper Eilanden zeer divers.

Hotel

Het hotel heeft een gezellige 

uitstraling, is van alle gemakken 

voorzien en er is veel te zien en te 

doen. Zo is er in en rondom het hotel 

een collectie van gebruiks voor werpen, 

vervoersmiddelen en speelgoed van 

vroegere tijden. Het hotel is geheel 

drempelloos en daardoor toegankelijk 

voor rollator en rolstoel.

20

De Rijp Noord-Holland

wc 2222 tv

Omgeving

U zult het nog moeilijk krijgen om een keuze te maken uit 

het programma dat de vrijwilligers u aanbieden. Want in 

de omgeving is er veel te doen en te zien. In de Rijp zelf 

waant u zich in vroegere tijden door de vele gerestaureerde 

Rijksmonumenten uit de 17e eeuw. Er is dan ook veel van de 

historie te zien van het dorp dat vroeger bekend stond om 

de haringvangst en walvisvaart. Daarnaast is het dorp ook 

heel gezellig door de vele terrasjes, winkeltjes en galerieën. 

Natuurlijk zijn ook de bollenvelden om de hoek, zijn er 

tochten door de polder te maken in een fluisterboot en zijn 

er diverse steden zoals Alkmaar en Zaandam te bezoeken. 

Voor ieder wat wils! Het programma is afhankelijk van de 

mogelijkheden binnen uw week.

haarlem

de rijp

“Een historisch centrum op loopafstand”

Kies uw  
vakantie op  pagina 10!
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DOELGROEPEN

• SENIOREN  
• SENIOREN MET LICHTE ZORG

• SENIOREN MET ZORG

1-PERSOONSKAMER € 920 p.p.

2-PERSOONSKAMER € 730 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 250 p.p.

DOELGROEPEN

• SENIOREN

• SENIOREN MET LICHTE ZORG 
• SENIOREN MET ZORG

2-PERSOONSKAMER € 999 p.p.

KORTING VAKANTIEFONDS € 320 p.p.

Vaarroutes

U bent van harte welkom op het schip Prins Willem Alexander 

waar u van zaterdagmiddag tot vrijdag op verblijft. Zaterdag 

en zondag blijft u in de haven. Er zijn diverse activiteiten en op 

zondagmiddag wordt er gewandeld. Van maandag tot vrijdag 

vaart het schip dagelijks naar een andere haven waar u ’s 

middags en ’s avonds verblijft.  

’s Middags kunt u het stadje of het dorp bezoeken. ‘s Avonds 

staan diverse activiteiten gepland, zoals een spel of muzikaal 

optreden. Op vrijdag eindigt uw vaarvakantie.

Schip

Het schip heeft een grote salon, waar u heerlijk kunt genieten 

van het uitzicht en van uw maaltijd. Wilt u even uitwaaien? 

Met de lift, die groot genoeg is voor een bed, kunt u naar het 

bovendek. Daar bevinden zich een serre en een terras.

Hutten

Aan boord van het schip bevinden zich rolstoeltoegankelijke 

tweepersoonshutten met hooglaagbedden, wastafel, tv, 

huistelefoon en zorgoproepsysteem. Centraal gelegen in 

de gangen vindt u de aangepaste badkamers met toilet. 

Vrijwilligers helpen u indien nodig.

ROUTE 1: 27 juli t/m 2 augustus

Arnhem - Nijmegen - Gouda - Hellevoetsluis - Gorinchem -

Wijk bij Duurstede.

ROUTE 2: 10 augustus t/m 16 augustus

Maassluis - Schoonhoven - Zaandam - Alkmaar - Den Helder -

Terschelling - Harlingen.

ROUTE 3: 17 augustus t/m 23 augustus

Harlingen - Sneek - Urk - Zaandam - Wijk bij Duurstede - 

Arnhem.

Wijzigingen in de vaarroute voorbehouden 2532 tv

Prins Willem Alexander
Vaarvakantie
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Vakantiehotel De Imminkhoeve
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele

Hotel

U verblijft in een nieuw deel van 

de Imminkhoeve; Het Landhuis. 

Het Landhuis heeft een prachtig 

restaurant en een ruime lounge 

met een leeshoek. Het pand 

wordt omringd door prachtige 

tuinen waar u vanuit de gezellige 

recreatiezaal en het restaurant 

zicht op heeft. Op het terras is 

het heerlijk vertoeven.  

De Imminkhoeve heeft een  

souvenirwinkeltje voor wat  

kleine inkopen, een midgetgolf- 

baan en een jeu de boules baan.

Hotelkamers

De kamers zijn voorzien 

van hooglaagbedden, een 

aangepaste badkamer met 

douche en toilet en een  

zorgoproepsysteem. 

Lemele Overijssel

Dichtbij het centrum van Ommen en toch 
midden in de natuur… De omgeving van 
Vakantiecentrum De Imminkhoeve bestaat  
uit zandverstuivingen, een vennetje, heide  
en bossen. Het is heerlijk vertoeven in deze  
mooi gelegen kleinschalige accommodatie.

Omgeving

Achter de Imminkhoeve ligt een 

uniek rolstoel- en wandelpad en 

maakt u kennis met de gevarieer-

de schoonheid van de Overijsselse 

natuur. Iets verder weg valt er 

ook veel te beleven. Bijvoorbeeld 

een tochtje naar de markt in 

Ommen, het schilderachtige 

Ootmarsum of een bezoek aan 

de schaapskudde op de Lemeler-

berg. Ook een toeristische route 

over de Sallandse Heuvelrug via 

mooie binnendoor weggetjes is 

zeker een aanrader. Het program-

ma wordt afgestemd op de mo-

ge  lijkheden binnen uw week.

zwolle

lemele

wc 2323 tv

Kies uw  
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Harlingen

Sneek

Wijk bij 
Duurstede

Alkmaar

Den Helder

Terschelling

Urk

Schoonhoven

Gouda

Gorinchem

Hellevoetsluis
Maassluis

Arnhem

Nijmegen

Zaandam
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MUZIEKWEEK 

23 FEB - 2 MAART

We organiseren dit jaar weer een 

Muziekvakantieweek op de mooie 

locatie ‘Nieuw Hydepark’ te 

Driebergen/Doorn. Elke morgen be-

gint met ‘Muziek die mij raakt’ 

waarbij gasten en vrijwilligers een 

favoriet muziekstuk presenteren 

dat voor hen een bijzondere bete-

kenis heeft. Ook is ‘s morgens 

plaatsgemaakt voor eigen muzikale 

activiteiten tijdens het onderdeel 

‘Plezier in zingen en spelen’. Naast 

een eventueel bezoek aan de 

markt te Driebergen hopen wij ook 

weer een bezoek te brengen aan 

het Muziekcentrum van de Omroep 

(MCO) te Hilversum, waar wij een 

repetitie van één van de orkesten 

of een lunchconcert zullen bijwo-

nen. Tevens zijn de avondactivitei-

ten zeker de moeite waard: o.a. de 

film ‘Fantasia’ van Walt Disney en 

een ‘Evensong’ verzorgd door de 

Cantorij van de Dorpskerk te 

Blaricum. In het middagprogramma is 

rekening gehouden met momenten 

van rust om u op een andere manier 

te kunnen ontspannen: te lezen, 

spelletjes te doen, liedjes ‘uit de 

oude doos’ te zingen of te wandelen 

in het prachtige park.   

CREATIEVE WEEK 2019

2 - 9 MAART

In deze week gaan we werken met 

verschillende materialen. Van blok-

jes licht hout die kunnen worden ge-

verfd en verwerkt, tot het schilderen 

van houten planken. Naast hout 

gaan we werken met stenen die 

kunnen worden beschilderd met een 

bijzonder mandala stipwerk. Van 

donker naar licht of van licht naar 

donker, net wat u wilt. Voor de lief-

hebbers is er ook de mogelijkheid 

om kaarten te maken en mooie 

Winter- 
programma

Ook in de koude maanden 
kunt u bij ons de warmte 
en gezelligheid opzoeken. 
In februari en maart 
organiseren wij twee 
thema vakantie weken in 
Nieuw Hydepark (Doorn) 
waar u naar hartelust  
kunt genieten van alle 
soorten muziek en 
creatieve workshops.  
En met Pasen, in november, 
december en met Kerst en 
Oud & Nieuw kunt u er ook 
lekker op uit in diverse  
vakantiehotels. Welkom  
in onze winterweken!

beelden of iets anders met textiel-

verharder.Er zullen mooie voor-

beelden gemaakt worden. U kunt 

werken van een voorbeeld of uw 

eigen creativiteit de vrije loop la-

ten! Er is voor elk wat wils.

In Nieuw Hydepark is van 24 tot 

en met 31 augustus ook een  

zomervakantieweek met een  

extra creatief programma.

PASEN 

17 – 24 APRIL

In het vroege voorjaar kunt u  

tijdens een vakantieweek in Nieuw 

Hydepark het Paasfeest vieren. De 

ontluikende natuur gaan we ook 

ervaren op het prachtige landgoed 

Hydepark wanneer we eropuit 

gaan wandelend, of met de rol-

stoel, of op de duofiets. Tijdens de 

frissere dagen brandt binnen het 

openhaardvuur waar we gezamen-

lijk spelletjes en creatieve 

activiteiten doen, muziek luisteren 

en waar we de gezelligheid vinden.

SINTERKLAAS / ADVENT  

30 NOVEMBER – 7 DECEMBER 

Het zijn ‘de donkere dagen voor 

Kerst’, maar niet in Nieuw 

Hydepark.  Daar zult u deze perio-

de anders ervaren door de gezel-

ligheid en de warmte van de men-

sen om u heen. Binnen brandt het 

haardvuur, worden spelletjes ge-

speeld, wordt gezellig gegeten en 

gezongen. En u kunt deelnemen 

aan diverse (creatieve) activitei-

ten, mee met uitstapjes, (rolstoel)

wandelen of (roltoel)fietsen.

KERST / OUD & NIEUW  

21 – 28 DECEMBER 

28 DECEMBER - 4 JANUARI

Alle locaties zijn geheel in kersts-

feer, vol licht en warmte, en ook 

de koks doen er een schepje  

bovenop. Met een kerstmarkt,  

het maken van een kerststukje of 

het bezoeken van een tuincen-

trum of de schaapskudde op de 

heide komt u al helemaal in de 

sfeer van Kerst. 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 

Oudjaarsavond op gepaste wijze 

met elkaar doorgebracht, waarbij 

uiteraard de champagne en de 

oliebollen niet ontbreken.

Warmte en 

gezelligheid tijdens 

ons winter-

programma
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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 

Hetvakantiebureau.nl ook in 2019 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. 

Hetvakantiebureau.nl 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 2019 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 2019). 

“Ik ben al jaren niet op vakantie geweest. 
De kinderen genieten ontzettend van het 
water, van alles wat hier is. Het is een 
fantastische vakantie” 

- familie Kooistra

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum 

is aandeelhouder 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 Hetvakantiebureau.nl. 



(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; De Heerenhof in 

Mechelen, IJsselvliedt in Wezep, Dennenheul in Ermelo en 

Nieuw Hydepark in Doorn. Wij zorgen voor een onbezorgde 

vakantie! U kunt sinds kort via ons ook met uw gezin, 

waarvan een of meerdere personen een lichamelijke 

beperking hebben, vakantie vieren in onze aangepaste 

bungalow in Mechelen (ZL). 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 Hetvakantiebureau.nl 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 email:  

info@groepshotels.com

Voor individuele reizen van Hetvakantiebureau.nl kunt u 

bellen met (0343) 74 58 90

Op onze website vindt u de beschrijving van alle 

accommodaties www.groepshotels.com

Algemene voorwaarden

Onze vakantieweken worden georganiseerd 
onder voorbehoud van voldoende deelnemers en 
beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook de prijzen, 
wijzigingen en fouten zijn onder voorbehoud.

Annuleren
Om annuleringskosten te voorkomen, geeft u op het 
reserveringsformulier aan dat u gebruik maakt van 
onze annuleringsregeling à € 43,50 per persoon per 
vakantieweek. De annuleringsregeling 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 wel binnen 7 dagen na ontvangst van de 
reserveringsbevestiging zijn afgesloten.

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: € 125 per persoon.
• Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor het 

begin van de vakantie: € 325 per persoon.
• Bij annulering vanaf 7 dagen voor het begin van de 

vakantie en tijdens de vakantie: de volledige prijs.

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

Klachten
Ondanks dat wij alles in het werk stellen u een 
goede vakantie te bezorgen, kan er iets zijn 
waarover u niet tevreden bent. U kunt dan terecht 
bij Hetvakantiebureau.nl. 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 (incl. klachtenprocedure) bij 
ons opvragen. Deze kunt u ingevuld indienen bij de 
manager van Hetvakantiebureau.nl. Deze zorgt voor 
een verdere afhandeling van de klacht. U kunt uw 
klacht sturen naar: Hetvakantiebureau.nl, t.a.v. de heer 
M. Blanken, Driebergsestraatweg 50 3941 ZX Doorn

Privacy-reglement
Hetvakantiebureau.nl Postbus 264, 3940 AG Doorn 
beschikt over een privacyreglement.  
U vindt deze op www.hetvakantiebureau.nl. 
Deelname aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl 
geschiedt op eigen risico.
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Een fijne zorgeloze vakantie 
voor iedereen!

Hetvakantiebureau.nl organiseert al ruim 50 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 zijn zij 
afhankelijk van giften en vrijwilligers. 

 steunfonds

U kunt ons via Steunfonds Hetvakantiebureau.nl financieel 
steunen om deze vakanties mogelijk te maken. Bijvoorbeeld 
voor de aanschaf van hulpmiddelen (zoals een tillift of 
hooglaagbed). Maar ook voor uitstapjes of een recreatiemiddel 
zoals een nieuwe rolstoelbus, rolstoelfiets of piano.

Wilt u ons steunen?  
Dan kunt u uw gift overmaken naar:  
bankrekening IBAN: NL28RABO0337565856,  
ten name van Steunfonds Hetvakantiebureau.nl.  
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 Hetvakantiebureau.nl
Postbus 264, 3940 AG Doorn (0343) 74 58 90
info@steunfonds.nl, www.steunfonds.nl

 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.nl  
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, ervaring en kwaliteit. 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. 

Voor meer informatie/Reserveren

Hetvakantiebureau.nl
Postbus 264, 3940 AG Doorn

Tel. (0343) 74 58 90
info@hetvakantiebureau.nl

H rtelijk

dank voor uw

steun!




