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De vermelde prijzen zijn bepaald, rekening 
houdend met de huidige wetgeving voor de 
berekening van omzetbelasting. Eventuele 
wijzigingen hierin worden doorberekend, 
waardoor de uiteindelijk te betalen prijzen 
kunnen afwijken van de prijzen zoals deze in de 
gids zijn opgenomen.
Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen 
zijn voor een bepaalde week, dan behouden wij 
ons het recht voor de week te annuleren. 
Voor onze annuleringsvoorwaarden verwijzen wij 
u naar www.hervormdevrouwenbond.nl
Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering 
af te sluiten. 
Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar, bij een 
aanvullende zorgverzekering, een deel van 
uw reissom vergoedt. Voor nadere informatie 
verwijzen wij naar uw verzekeraar.

H.A. Cysouw

De commissies van VOOR ELKAAR 
vakantieweken, uitgaande van De 
Hervormde Vrouwenbond, zijn - naast de 
bijdragen van de deelnemers - afhankelijk 
van collecten en giften. Uw steun is zeer 
welkom.

• Commissie VOOR ELKAAR 
vakantieweken voor gehandicapten 
NL13 INGB 0003 3887 72  
t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken

• Commissie VOOR ELKAAR 
vakantieweken voor alleengaanden 
NL06 INGB 0006 1316 70  
t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken

De Hervormde Vrouwenbond is als 
geregistreerd onder nummer 815135105, 
waardoor uw gift onder bepaalde 
voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.
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Misschien vindt u het heerlijk om te varen? Dat kan natuurlijk ook. Blader snel door naar de pagina over 

‘vakantie op het water’, want ook dit jaar hebben we weer een mooie vaarroute gekozen. En, zoals u van 

ons gewend bent, we hebben allerlei hulpmiddelen beschikbaar. 

ECHTE RECREATIE
De meerwaarde van de vakanties die we aanbieden is dat elke dag het Woord van God opengaat. Aan 

het begin van de dag, aan tafel, aan het eind van de dag. De Bijbel als reisgids in de vakantie. De zondag 

vieren we als rustdag, gaan we naar de kerk of leidt de predikant die meegaat een dienst. Er is alle 

gelegenheid om te zingen en te musiceren en met elkaar te spreken van hart tot hart. Kortom, vakantie 

vieren in een vertrouwde sfeer. 

Benieuwd naar een passende vakantie? Kijk welke week voor u of jou VOOR ELKAAR lijkt te zijn.  

Vragen? Dat kan natuurlijk altijd! De contactpersonen geven graag antwoord! 

‘Ga jij op vakantie?’ ‘Heb je al iets afgesproken?’ Vragen die je gesteld kunnen 
worden of die je zelf stelt aan iemand. 
Om een vakantie af te spreken die bij je past, heb je een vakantiegids nodig 
en die heb je inmiddels in handen met de VOOR ELKAAR vakantiewekengids! 
Ook dit jaar bieden we weer een groot aantal weken aan. We hopen dat je een 
passende vakantieweek kunt vinden, zodat je er straks echt even helemaal uit 
bent. 
Er is keuze voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, voor 
jongeren met een autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking, voor 
mensen met dementie en hun mantelzorger en voor alleengaanden. Ook bieden 
we Oasedagen aan voor vrouwen die na een echtscheiding weer alleen kwamen 
te staan. Wat kan het goed zijn om juist in zo’n moeilijke periode een oase in de 
woestijn te beleven!

Onze gemotiveerde vrijwilligers ontvangen u of jou graag op allerlei locaties in Nederland. Op 

de mooiste plekjes vonden we weer prachtige huizen met geschikte voorzieningen voor elke 

doelgroep.

VOOR ELKAAR vakantieweken 

Heerlijk, er even tussenuit...

WOORD VOORAF
VAN DE VOORZITTER

VAN DE HERVORMDE VROUWENBOND 
Gertruud de Koeijer-Hoekman
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Vrouwen die 
door scheiding 

alleen staan O Vrouwen die door een echtscheiding alleen 
zijn komen te staan 16

Alleengaanden
N Alleengaande vrouwen en mannen 14

P Actieve vakantie voor alleengaande vrouwen 
en mannen 14

Mensen 

met een 

lichamelijke 

handicap / 

beperking

A
Mensen met een lichamelijke handicap of 
beperking die al of niet afhankelijk zijn van 
een rolstoel en verzorging nodig hebben

12

B
Mensen met een lichamelijke handicap 
of beperking en ook voor echtparen van 
wie een van beiden of beiden, vanwege 
een lichamelijke handicap of beperking 
verzorging nodig heeft

12

C
Mensen met een lichamelijke handicap of 
beperking
Leeftijd: onder de 50 jaar

12

D
Mensen met een lichamelijke handicap of 
beperking, rustige week
Leeftijd: onder de 60 jaar

12

Mensen met 
dementie M Mensen met dementie en hun mantelzorger 11

 

Kinderen met een stoornis in het Autistisch 
Spectrum
Leeftijd: ongeveer 8 t/m 15 jaar

10

Jongeren met een stoornis in het Autistisch 
Spectrum
Leeftijd: 16 t/m 25 jaar

10

Mensen 

met een 

verstandelijke 

handicap / 

beperking

E Volwassenen van ZML-niveau
Leeftijd: vanaf 25 jaar 8

F Volwassenen van ML-niveau
Leeftijd: vanaf 30 jaar 8

G
Jongeren die ZML-onderwijs volgen of naar 
een dagverblijf gaan
Leeftijd: tussen 16 en 30 jaar

8

H Jongeren die ML- of PRO-onderwijs volgen
Leeftijd: tussen 16 en 30 jaar 8

J
Kinderen met een verstandelijke of 
meervoudige handicap/beperking
Leeftijd: ongeveer 6 t/m 16 jaar

8

STAP 1
Kleurgroep

STAP 2
Lettersymbool Beschrijving van de doelgroep

STAP 3 
Ga naar blz.

STAP 1 Bepaal de kleurgroep die op u van toepassing is
De vakanties zijn ingedeeld in vijf hoofdgroepen: elke hoofdgroep heeft zijn eigen kleur. Kies in 

onderstaande indeling de hoofdgroep die op u van toepassing is en bepaal de kleurcode die daarbij 

hoort.

• Mensen met een verstandelijke beperking blauw

• Kinderen en jongeren met ASS

• Mensen met dementie en mantelzorger roze
• Mensen met een lichamelijke beperking groen
• Alleengaanden oranje
• Vrouwen die door een scheiding alleen zijn komen te staan paars

STAP 2 Bepaal de subgroep (lettersymbool)
Binnen de kleurgroep zijn er uiteraard verschillen, zoals bijvoorbeeld de leeftijd of de handicap/beperking. 

Deze subgroepen hebben een eigen lettersymbool gekregen.

Kijk op de volgende pagina bij de kleurgroep die op u van toepassing is en kies daar het lettersymbool 

van de subgroep. Op deze manier kunt u in één oogopslag zien of een vakantie voor u geschikt is! Het is 

dus belangrijk uw kleur en lettersymbool in gedachten te houden, terwijl u door deze gids bladert.

STAP 3 Lees de informatie 
In de laatste kolom van de tabel op de volgende pagina staat een paginanummer. Op die pagina kunt u 

specifieke informatie vinden die op de doelgroep van toepassing is en welke vakantiemogelijkheden er 

zijn voor deze doelgroep.

STAPPENPLAN
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Vakantiemogelijkheden Datum Blz.

E Groepshotel De Vrije Vogel, 
Elsloo (Fr.)

6 juni t/m 13 juni 2020 33

E Groepshotel De Vrije Vogel, 
Elsloo (Fr.)

13 juni t/m 20 juni 2020 33

E De Imminkhoeve, Hallehuis,
Lemele

27 juni t/m 4 juli 2020 20

E Hotel de Postelhoef, 
Luyksgestel

27 juni t/m 4 juli 2020 24

F Hotel de Postelhoef, 
Luyksgestel

4 juli t/m 11 juli 2020 24

F De Imminkhoeve, Hallehuis, 
Lemele

4 juli t/m 11 juli 2020 20

E Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, 
Lunteren

11 juli t/m 18 juli 2020 17

H Hotel ‘t Vierhouterbos, 
Vierhouten

18 juli t/m 25 juli 2020 31

E Hotel ‘t Vierhouterbos, 
Vierhouten

25 juli t/m 1 augustus 2020 31

G De Imminkhoeve, Landhuis,
Lemele

25 juli t/m 1 augustus 2020 21

E De Imminkhoeve, Landhuis, 
Lemele

1 augustus t/m 8 augustus 2020 21

J Groepsaccommodatie Suyderzee, 
Blokzijl

1 augustus t/m 8 augustus 2020 29

E Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, 
Lunteren

8 augustus t/m 15 augustus 2020 17

De VOOR ELKAAR vakantieweken hebben een ruime keuze aan vakantiemogelijkheden voor 

mensen met een verstandelijke handicap of beperking.

LEIDING
De algemeen leider/predikant en de gastvrouw zijn verantwoordelijk voor de week. Elke gast

heeft een vaste vrijwilliger die alle zorg en begeleiding biedt. Aan de hand van de door u verstrekte

informatie zoeken wij bekwame vrijwilligers die toegerust worden om deze zorg te geven.

PROGRAMMA
De weken duren van zaterdag tot zaterdag. Elke dag is er een Bijbelvertelling aan de hand van 

een thema. De predikant verzorgt de zondagse diensten. 

Een vast onderdeel is de uitgaansdag met de bus naar bijvoorbeeld een dierentuin of speeltuin. 

Ook worden er in en om het huis veel activiteiten georganiseerd zoals een speurtocht of 

spelletjes. We zingen veel, er is volop ruimte om muziek te maken en soms is er een muzikale 

avond. Er is ruimte voor individuele activiteiten en een uitslaapmorgen. Kortom, een programma 

waarin iedereen tot zijn recht komt.

Voor sommigen kan een groep te groot of een programma te vol zijn, daarom is er in de

Imminkhoeve (Hallehuis) in Lemele van 27 juni - 4 juli een wat kleinere ZML-groep geplaatst van 

ongeveer 20 mensen met een prikkelarm programma. Dit huis is ook aangepast voor mensen 

die meervoudig gehandicapt zijn. Er zijn geen 1-persoonskamers.

Voor de ML-groep zijn er 2 mogelijkheden, beide van 4 - 11 juli: in Luyksgestel voor mensen 

vanaf 30 tot ± 55 jaar en het Hallehuis in Lemele is geboekt voor de ouderen. Dit is een kleiner 

huis met een rustiger programma. Een eenpersoonskamer is niet of nauwelijks mogelijk.

Informatie voor mensen met een 
verstandelijke handicap of beperking

Voor informatie en/of aanmelding: 

HANNA DE JONG
: hervormdevrouwenbond.nl/verstandelijkebeperking
' 0180 - 430 860
8 gasten.vg@hervormdevrouwenbond.nl

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/doelgroep/verstandelijke-beperking/
mailto:gasten.vg@hervormdevrouwenbond.nl


1110

Vakantiemogelijkheid Datum Blz.

M Landhotel Diever, 
Diever

6 juni t/m 13 juni 2020 18

M Groepsaccommodatie 
De Putse Hoeve, Bergeijk

18 september t/m 25 september 2020 25

Vakantiemogelijkheden Datum Blz.
Maria Johanna Hoeve, 
Noordeloos

20 juli t/m 24 juli 2020 22

Maria Johanna Hoeve, 
Noordeloos

27 juli t/m 31 juli 2020 22

Dit jaar zijn er twee weken, één in het voorseizoen en één in het naseizoen. Deze weken zijn 

bedoeld voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorger. Dat kan de echtgeno(o)

t(e) zijn, maar ook een familielid of vriend(in). We gaan ervan uit dat u samen van een 

tweepersoonsslaapkamer (lits-jumeaux) met douche en toilet gebruik maakt.

PROGRAMMA
De zorg voor iemand met dementie is geen eenvoudige taak. Eigenlijk zou u, als mantelzorger, 

er zo nu en dan even tussenuit moeten om uit te rusten. Dat kan nu samen, in deze week 

waarin gezelligheid en ontspanning vooropstaan. Samen koffiedrinken, samen zingen en ook 

samen luisteren rondom een open Bijbel. We wandelen langs mooie plekjes in de omgeving en 

genieten van de natuur.

Er is gelegenheid om ervaringen, tips en adviezen met elkaar te delen.

Als u voor het eerst meegaat met deze vakantieweek stellen wij het op prijs om vooraf met u een 

intakegesprek te hebben. We kunnen dan met elkaar de wederzijdse wensen en verwachtingen 

bespreken.

LEIDING
De leiding bestaat onder andere uit een algemeen leider, een predikant, een gastvrouw en een 

hoofd zorg. Zij zijn deskundig op het gebied van dementie.

Voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) zonder verstandelijke 

beperking is er de mogelijkheid om een midweek op vakantie te gaan met de VOOR ELKAAR 

vakantieweken. Kinderen en jongeren met het syndroom van Asperger, PDD-NOS, klassiek 

autisme, etc. behoren tot de doelgroep. Bij nieuwe deelnemers wordt vooraf een intakegesprek 

gehouden.

LEIDING EN PROGRAMMA
Er staan voorlopig twee midweken gepland, voor de leeftijdsgroepen van 8-15 jaar en 16-25 

jaar. Wanneer de groepen te groot worden, worden de groepen gesplitst in drie groepen met de 

volgende leeftijdsindeling: 8-12, 13-17 en 18 - 25 jaar. 

Op onze website staat een fotoverslag. Dit geeft een globaal overzicht van de activiteiten. De 

begeleiding is in handen van deskundige begeleiders. 

Kenmerken van deze midweken zijn:

• kleine groep (ongeveer 10 - 15 deelnemers)

• vaste structuur en ruimte voor een time-out 

• ervaren begeleiding

• kennismakingsbezoek of (telefoon)gesprek door de eigen begeleider

• actief programma met voldoende ruimte voor rust.

Het programmaboekje wordt 6 weken van tevoren toegestuurd.

Informatie voor mensen met 
dementie en hun mantelzorger

 

Voor informatie en/of aanmelding:

CAROLIEN VAN DOORN-DE GEUS
: hervormdevrouwenbond.nl/dementie
' 0343 - 563 518
8 gasten.lg@hervormdevrouwenbond.nl

Voor informatie en/of aanmelding:

: hervormdevrouwenbond.nl/jongerenass
' 0182 - 785 083
8 vakantiewekenass@hervormdevrouwenbond.nl

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/doelgroep/dementie/
mailto:gasten.lg@hervormdevrouwenbond.nl
https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/doelgroep/jongeren-met-ass/
mailto:vakantiewekenass@hervormdevrouwenbond.nl
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Vakantiemogelijkheden Datum Blz.

A Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, 
Lunteren

13 juni t/m 20 juni 2020 17

A Vakantieschip 
Prins Willem-Alexander

11 juli t/m 17 juli 2020 26

A Vakantieschip 
Prins Willem-Alexander

18 juli t/m 24 juli 2020 26

C Groepshotel De Vrije Vogel, 
Elsloo (Fr.)

8 augustus t/m 15 augustus 2020 33

D Hotel IJsselvliedt, 
Wezep

29 augustus t/m 5 september 2020 34

B Nieuw Hydepark, Rooseveltpaviljoen, 
Doorn

3 oktober t/m 10 oktober 2020 19

Deze VOOR ELKAAR vakantieweken zijn bedoeld voor iedereen die vanwege een lichamelijke 

beperking verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld mensen die van een tillift gebruik maken, 

moeilijk ter been zijn, assistentie nodig hebben bij de maaltijd, slechtziend zijn, een hart- of 

longaandoening hebben en/of mensen van wie de echtgenoot/echtgenote vanwege een 

lichamelijke beperking zorg nodig heeft. Ook zijn deze weken voor mensen die zelf geen 

verzorging nodig hebben, maar wel gebruik wensen te maken van de aanpassingen van het 

huis zoals drempelvrij, aangepast sanitair, hoog-laagbedden, rolstoelbus, etc. Eet u volgens een 

dieet, dan kunnen wij dat ook in de vakantieweek verzorgen.

LEIDING
De algemeen leider, predikant, gastvrouw, arts en het hoofd zorg zijn verantwoordelijk voor de 

week. Er zijn verpleegkundigen, verzorgenden en anderen die verantwoorde en voldoende zorg 

kunnen bieden.

PROGRAMMA
Elke dag is er een avondsluiting, verzorgd door de predikant die ook de zondagse diensten 

leidt. Er wordt rekening gehouden met een goede afwisseling van actieve momenten en 

rustmomenten. We hebben ook programmaonderdelen die buiten het vakantiehuis plaatsvinden, 

zoals winkelen, een mooie boswandeling of een ander leuk uitstapje. De mensen die slecht ter 

been zijn, gebruiken bij deze activiteiten veelal een rolstoel.

Informatie voor mensen met een 
lichamelijke handicap of beperking

Voor informatie en/of aanmelding:

DINY VAN ANDEL-VAN BERGEIJK
:	hervormdevrouwenbond.nl/lichamelijkebeperking
' 0183 - 441 774
8 gasten.lg@hervormdevrouwenbond.nl

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/doelgroep/lichamelijkebeperking/
mailto:gasten.lg@hervormdevrouwenbond.nl
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Vakantiemogelijkheden Datum Blz.

N Hotel De Rijper Eilanden, 
De Rijp

27 juni t/m 4 juli 2020 27

N Hotel De Paddestoel, 
Oisterwijk

10 juli t/m 17 juli 2020 23

P Hotel De Stoppelberg, 
Beekbergen

1 augustus t/m 8 augustus 2020 28

N Parkhotel Hugo de Vries, 
Lunteren

23 december t/m 30 december 2020 32

Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand en bent u zelfredzaam en voldoende mobiel? Kijk 

dan eens of er een vakantie voor u bijzit. We hebben een paar mooie hotels uitgezocht, waar u 

een eigen kamer heeft.

 

LEIDING EN PROGRAMMA
Een team van gastvrouw, predikant en vrijwilliger(s) doet er alles aan om u een fijne week 

te bezorgen. Er is veel ruimte voor onderlinge contacten. De Bijbel staat centraal, zodat 

u niet alleen uitrust, maar ook bemoedigd wordt door gezamenlijke kerkgang op zondag, 

gesprek, zang, avondsluitingen en Bijbelstudies. Er worden uitstapjes en andere activiteiten 

georganiseerd.

De prijs is inclusief alle entreegelden en koffie en thee, zowel in het hotel als onderweg.

 

ACTIEVE VAKANTIE
Voor actieve senioren is er een actieve vakantieweek in Beekbergen. Elke dag trekken we er op 

uit met de fiets, we lopen een stevige wandelroute of we bezoeken een markt, stad of museum.

Bent u gezond, heeft u voldoende uithoudingsvermogen en houdt u van een beetje beweging 

tijdens de vakantie? Dan is deze actieve vakantie zeker wat voor u! Uiteraard wordt rekening 

gehouden met een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

 

VAKANTIEWEEK ROND DE KERST
Heeft u zin om tijdens de kerstdagen een weekje weg te gaan? Wellicht is de kerstweek dan iets 

voor u. In deze week staan ontspanning, ontmoeting en bezinning centraal.

 

Informatie voor alleengaanden, 
weduwen en weduwnaars

Voor informatie en/of aanmelding:

DINY MOSTERT
: hervormdevrouwenbond.nl/alleengaand
' 06-10 982 952
8 gasten.al@hervormdevrouwenbond.nl

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/doelgroep/alleengaanden/
mailto:gasten.al@hervormdevrouwenbond.nl
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DATA VAKANTIES:
11 t/m 18 juli 2020......................................E
8 t/m 15 augustus 2020..........................E

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

DATUM VAKANTIE:
13 t/m 20 juni 2020...................................A

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 12.

Ook dit jaar gaan we weer naar ons vertrouwde 

adres in Lunteren: Groepshotel Het Bosgoed. Een 

prachtige vijfsterrenaccommodatie aan de rand van 

het bos. Deze sfeervolle locatie heeft een mooie 

tuin met rolstoeltoegankelijke wandelpaden. Op 

loopafstand bevindt zich het gezellige centrum 

van Lunteren. Deze accommodatie beschikt over 

een aangepaste wellnessruimte, met o.a. twee 

whirlpools, waar onze gasten gebruik van kunnen 

maken. 

KAMERS 
De kamers in het groepshotel zijn verdeeld over 

drie vleugels. Deze komen uit in een gezellige 

ontmoetingsruimte. Alle kamers zijn voorzien van 

hoog-laagbedden, een aangepaste badkamer met 

douche en toilet en een alarmeringssysteem.

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed, Lunteren

Kwetsbaarheid en breekbaarheid van het huwelijk. Misschien bent u of jij er wel mee 

geconfronteerd en heeft u, kortere of langere tijd geleden, een echtscheiding achter de rug. Of 

zit u momenteel middenin een echtscheidingsprocedure.

Voor vrouwen die zich herkennen in het bovenstaande, bieden we een weekend van 

ontmoeting, bezinning en ontspanning. Onder begeleiding van twee betrokken (gast)vrouwen 

willen we u en jou graag een paar fijne dagen laten beleven. Als een oase in de woestijn.

Vrouwen die eerder zijn mee geweest gaven aan wat ze de meest waardevolle ervaring van 

dit weekend vonden. “We konden eerlijk en open ons verhaal kwijt en we steunden elkaar”, 

“Het herkennen en erkennen, de Bijbelstudie, met elkaar eten en naar de kerk gaan” en “Dat 

ik gezien werd door de gastvrouw. Zij gaf me eerlijke feedback in de onderlinge contacten. 

Waardevol vond ik dat er voor mij gezorgd werd, ik hoefde niets”.

Er is een Oaseweekend voor vrouwen die voor het eerst meegaan en we willen dit jaar ook een 

vervolgweekend organiseren voor vrouwen die eerder zijn meegeweest met een Oaseweekend. 

De kosten zijn € 125,-- waarbij je samen met een ander gebruik maakt van een

tweepersoonskamer. Wil je een eenpersoonskamer, dan zijn de kosten € 155,--.

Vakantiemogelijkheden Datum Blz.

O Groepsaccommodatie het Twentse Hoes,  
Hoge Hexel
(voor vrouwen die voor het eerst meegaan)

22 t/m 25 november 2019 30

O Groepsaccommodatie het Twentse Hoes,  
Hoge Hexel
(voor vrouwen die eerder zijn meegeweest)

27 t/m 30 maart 2020 30

Informatie voor vrouwen die een 
echtscheiding achter de rug hebben

Voor informatie en/of aanmelding:

DINY MOSTERT
: hervormdevrouwenbond.nl/oasedagen
' 06-10 982 952
8 gasten.al@hervormdevrouwenbond.nl

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/doelgroep/gescheiden-vrouwen/
mailto:gasten.al@hervormdevrouwenbond.nl
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DATUM VAKANTIE:
6 t/m 13 juni 2020.....................................M

Prijs: € 865,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 11.

Op loopafstand van het centrum van brinkdorp 

Diever aan de rand van Nationaal Park Drents-Friese 

Wold ligt Landhotel Diever.

Het prachtig gelegen hotel beschikt over een serre 

en een heerlijk terras.

KAMERS
De ruime en comfortabele tweepersoonskamers 

liggen op de begane grond en hebben een prachtig 

uitzicht op een weiland met schapen. 

Alle kamers beschikken over een douche, toilet en 

telefoon.

Landhotel Diever,
Diever

DATUM VAKANTIE:
3 t/m 10 oktober 2020.............................B

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 12.

Op dit prachtige landgoed op de Utrechtse 

Heuvelrug ligt het mooie Nieuw Hydepark. 

De rechtervleugel van Nieuw Hydepark is het 

Rooseveltpaviljoen. Dit paviljoen is volledig 

aangepast. 

Aan de voorkant is een mooi terras met vrij 

uitzicht op de verderop gelegen vijver. Ook de 

ontmoetingsruimte met openhaard en het restaurant 

hebben een mooi uitzicht. Het landgoed nodigt uit tot 

een wandeling of (rolstoel)fietstocht. 

KAMERS 
Alle (aangepaste) een- en tweepersoonskamers 

beschikken over een badkamer met douche en toilet 

en hebben een elektrisch hoog-laagbed en een 

alarmeringssysteem.  

Nieuw Hydepark, 
Rooseveltpaviljoen, Doorn  
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DATA VAKANTIES:
27 juni t/m 4 juli 2020...............................E
4 t/m 11 juli 2020.........................................F

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

Dicht bij Ommen, in de landelijke omgeving van 

Lemele, vinden we de Imminkhoeve met onder 

andere de accommodaties het Hallehuis. Dit huis 

staat op hetzelfde terrein als het Landhuis maar staat 

heerlijk vrij en heeft een eigen terras. Het beschikt 

over een snoezelbadkamer. 

KAMERS
Elke kamer is voorzien van een eigen douche en 

toilet. 

Eenpersoonskamers zijn er niet, wel zijn er 

aanpassingen voor ouderen zoals hoog-laag 

bedden. 

De Imminkhoeve, Hallehuis, 
Lemele

DATUM VAKANTIE:
25 juli t/m 1 augustus 2020.................G
1 t/m 8 augustus 2020.............................E

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

Dicht bij Ommen, in de landelijke omgeving 

van Lemele, ligt de Imminkhoeve met de locatie 

het Landhuis. Het Landhuis is een volledig 

rolstoeltoegankelijk huis met een gezellige huiskamer 

met mooi terras. De verdieping is te bereiken door 

middel van twee ruime liften. Tevens is er een 

snoezelbadkamer aanwezig.

KAMERS 
Alle één- en tweepersoonskamers zijn voorzien 

van eigen aangepaste badkamer en een 

zorgalarmsysteem.

De Imminkhoeve, Landhuis,
Lemele
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DATA VAKANTIES:
20 t/m 24 juli 2020.....................................K
27 t/m 31 juli 2020......................................L

Prijs: € 390,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 10.

In het landelijke Noordeloos (tussen Breda en 

Utrecht) ligt de Maria Johanna Hoeve. Een ruime, 

gezellige groepsaccommodatie met groot terras, een 

overdekte barbecueplaats en een grote speelweide 

met onder meer een  schommel, jeu de boulesbaan, 

skelters, traptractors en een beachvolleybalveld. 

Een fijne omgeving om vakantie te vieren!

KAMERS
Alle kamers zijn voorzien van eigen douche en toilet.

Maria Johanna Hoeve, 
Noordeloos

DATUM VAKANTIE:
10 t/m 17 juli 2020.....................................N

Prijs: € 755,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 14.

Het gastvrije hotel De Paddestoel in Oisterwijk is 

gelegen in een prachtig buitengebied van Oisterwijk, 

midden tussen de vennen en de bossen.  Het hotel 

bevindt zich op loopafstand van het uitgestrekte 

natuurgebied de Kampina, Het Groene Woud en de 

Mortelen. Het beschikt over een ruim terras waar je 

heerlijk kunt ontspannen en genieten van de natuur.

KAMERS
Alle kamers bevinden zich op de begane grond en 

hebben een eigen terras. 

De kamers zijn huiselijk ingericht en voorzien van 

douche, toilet, kitchenette met koelkast en telefoon.

Hotel De Paddestoel, 
Oisterwijk
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DATA VAKANTIES:
27 juni t/m 4 juli 2020...............................E
4 t/m 11 juli 2020.........................................F

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

Hotel de Postelhoef ligt midden in de vrije natuur 

van de Brabantse Kempen, vlak bij de grens met 

België. Dit gezellige familiehotel staat bekend om 

zijn gastvrijheid, rust en ruimte. 

Het hotel heeft een heerlijke grote tuin en een eigen 

zwembad. 

KAMERS
De aangepaste kamers zijn voorzien van een 

badkamer met douche en toilet.

Hotel de Postelhoef, 
Luyksgestel

DATA VAKANTIES:
18 t/m 25 september 2020..................M

Prijs: € 865,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 11.

In de fraaie Brabantse Kempen in het plaatsje 

Bergeijk ligt de luxe vijfsterrenaccommodatie De 

Putse Hoeve. Deze ruime, mooi ingerichte locatie is 

prachtig gelegen in een rustige omgeving.

Buiten is er een sfeervol, gedeeltelijk overdekt terras, 

waar het heerlijk zitten is. 

De omgeving bestaat uit veel bos, natuur en 

landbouwgebieden. Het voorzieningenniveau is zo 

hoog, dat De Putse Hoeve als voorbeeldbedrijf voor 

zorg en recreatie fungeert.

KAMERS
De tweepersoonsslaapkamers hebben  

hoog-laagbedden, een aangepaste badkamer en 

een alarmeringssysteem.

Groepsaccommodatie  
De Putse Hoeve, Bergeijk
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DATA VAKANTIES:
11 t/m 17 juli 2020.....................................A
18 t/m 24 juli 2020.....................................A

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 12.

Dit varende hotel is speciaal ingericht voor 

mensen met een lichamelijke beperking. Vanuit 

de salon of vanaf het zonnedek kunt u genieten 

van het prachtige uitzicht. Iedere middag wordt er 

aangemeerd in een haven waar u tot de volgende 

morgen verblijft. 

KAMERS 
De ruime en comfortabele tweepersoonshutten 

bevinden zich op het hoofddek. De hutten 

beschikken over hoog-laagbedden, een wastafel en 

een alarmeringssysteem. Dicht bij iedere hut is een 

(rolstoel-)toilet en douche aanwezig.

Vakantieschip 
Prins Willem-Alexander

DATUM VAKANTIE:
27 juni t/m 4 juli 2020..............................N

Prijs: € 755,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 14.

In het monumentale dorp De Rijp, bij Alkmaar, 

ligt hotel De Rijper Eilanden. Het hotel bestaat 

uit drie gebouwen. Vanuit de recreatieruimte en 

het restaurant kijkt u uit over het karakteristieke 

landschap van de Beemster. 

Op zonnige dagen kunt u zich heerlijk ontspannen 

op het terras. 

Vanaf het hotel is het een kwartiertje wandelen naar 

het prachtige oude centrum van De Rijp. 

KAMERS
De ruime tweepersoonskamers zijn ingericht met 

frisse kleuren en beschikken over grote ramen. Alle 

kamers beschikken over een badkamer met douche 

en toilet. 

Hotel De Rijper Eilanden, 
De Rijp
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DATUM VAKANTIE:
1 t/m 8 augustus 2020............................P

Prijs: € 755,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 14.

Hotel De Stoppelberg ligt midden in de bossen, net 

even buiten het pittoreske dorpje Beekbergen.

Een vakantie op deze unieke locatie in de natuur 

zorgt ervoor dat je je snel helemaal ‘uit’ voelt.

Een heerlijke plaats dus om even helemaal weg 

te zijn. Vanuit het hotel is een mooie wandelroute 

uitgezet door het Lierderbos.

KAMERS
Alle kamers beschikken over een eigen badkamer 

met douche of bad en wc.

Hotel De Stoppelberg, 
Beekbergen

DATUM VAKANTIE:
1 t/m 8 augustus 2020.............................J

Prijs: € 745,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

Een nieuwe accommodatie in ons vakantie 

assortiment. Hier gaan we met de kinderweek naar 

toe. De locatie is geheel drempelvrij, heeft een lift 

naar de 1e verdieping en aangepast sanitair.

Deze accommodatie ligt niet ver van Blokzijl, een 

leuk oud stadje in de kop van Overijssel. 

De kinderen kunnen heerlijk buitenspelen op het 

terrein van deze accommodatie. Onze eigen kok 

zorgt voor lekkere maaltijden. En wie weet wordt er 

wel een leuke huifkartocht gemaakt.

KAMERS
Een aantal kamers is standaard uitgerust met tillift en 

hoog-laagbedden. Er is aangepast sanitair.

LET OP: alleen slapen is hier zeer beperkt mogelijk!

Groepsaccommodatie 
Suyderzee, Blokzijl
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Bungalowpark Hoge Hexel ligt in het dorpje Hoge 

Hexel in het noordwesten van Twente.

Rust- en natuurliefhebbers halen hun hart op in de 

bosrijke omgeving van dit vakantiepark.

Vanuit het luxueuze vakantiehuis loopt u zo de ruime 

tuin in.

Het huis heeft een sfeervolle keuken met grote 

eettafel en een comfortabele woonkamer waar ruimte 

is voor een gezellig samenzijn.

KAMERS
Er zijn zeven badkamers waarvan één met 

bubbelbad of jacuzzi voor heerlijke ontspanning.

Het huis heeft tien slaapkamers met elk twee losse 

boxspringbedden.

DATA VAKANTIES:
18 t/m 25 juli 2020.....................................H
25 juli t/m 1 augustus 2020..................E

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

In het gezellige plaatsje Vierhouten en omringd door 

bossen ligt vakantiehotel ’t Vierhouterbos. Dit hotel, 

dat gevestigd is in een prachtig huis en omringd 

door een schitterende tuin, staat bekend om de 

gemoedelijke en huiselijke sfeer. Alles werkt mee 

om een verblijf in ’t Vierhouterbos tot een succes 

te maken: de comfortabele kamers, de gezellige 

eetzaal, de ruime gangen en de mooi aangelegde 

tuin waar ook weleens een ‘kampvuur’ gemaakt 

wordt! 

KAMERS 
De een- en tweepersoonskamers in ’t Vierhouterbos 

liggen op de begane grond. Deze beschikken over 

een eigen badkamer met douche en verhoogd toilet.

Hotel ‘t Vierhouterbos, 
Vierhouten

DATA VAKANTIES:
22 t/m 25 november 2019....................O
27 t/m 30 maart 2020..............................O

Prijs: zie pagina 16.

Kijk voor aanmelding op pagina 16.

Groepsaccommodatie het 
Twentse Hoes, Hoge Hexel
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DATUM VAKANTIE:
23 t/m 30 december 2020....................N

Prijs: € 745,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 14.

Aan de rand van het gezellige Veluwse dorpje 

Lunteren ligt het sfeervolle Parkhotel Hugo de Vries. 

Dit hotel is gevestigd in een statige villa uit 1904 en 

het kenmerkt zich door kwaliteit en gastvrijheid.

Ook in de winter is het goed toeven in deze bosrijke 

omgeving.

Voor de maaltijden wordt veelal gebruik gemaakt van 

heerlijke streekproducten.

KAMERS
Alle kamers beschikken over een badkamer met 

douche en toilet.

Parkhotel Hugo de Vries, 
Lunteren

DATUM VAKANTIE:
8 t/m 15 augustus 2020..........................C

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 12.

DATA VAKANTIES:
6 t/m 13 juni 2020.......................................E
13 t/m 20 juni 2020....................................E

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 8.

In het Friese dorp Elsloo ligt groepshotel  

De Vrije Vogel. Elsloo ligt vlak bij diverse mooie 

natuurgebieden, zoals het Drents-Friese Wold. 

Het huis beschikt over een ruime en sfeervolle 

recreatieruimte met een houtkachel en een eigen 

terras. Ook is er een zwembad met tillift aanwezig. 

Buiten lopen paarden, koeien en konijnen.  

KAMERS 
Alle aangepaste een- en tweepersoonskamers 

beschikken over een hoog-laagbed, een badkamer 

met douche en toilet en een alarmeringssysteem.

Groepshotel De Vrije Vogel, 
Elsloo (Fr.)
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DATUM VAKANTIE:
29 augustus t/m 5 september 2020...D

Prijs: € 905,-- p.p.

Kijk voor aanmelding op pagina 12.

In Gelderland, aan de rand van Wezep, ligt op 

landgoed IJsselvliedt het gelijknamige hotel. Dit 

sfeervolle, bijna tweehonderd jaar oude landhuis 

wordt omringd door boerderijen, tuinen, visvijvers en 

bossen.

Het hotel beschikt binnen over een prachtige 

salon en buiten over een mooi prieel om lekker te 

ontspannen.  

Op het landgoed bevindt zich ook een oranjerie waar 

u door de Franse tuin naar toe kunt wandelen. 

KAMERS
Alle aangepaste een- en tweepersoonskamers 

beschikken over een hoog-laagbed, een badkamer 

met douche en toilet en een alarmeringssysteem. 

Verschillende kamers hebben een plafondlift.

Hotel IJsselvliedt,
Wezep

Er is hard gewerkt om een compleet nieuwe presentatie 

over de VOOR ELKAAR vakantieweken samen te stellen. 

En het resultaat mag er zijn! In februari 2019 is deze nieuwe 

presentatie in gebruik genomen. Graag komen wij naar u 

toe om op uw verenigings- of kringbijeenkomst, wijkavond, 

gemeenteavond of ouderenbijeenkomst iets te vertellen over 

de vakantieweken. 

In overleg met u kunnen we ook een aangepast programma 

verzorgen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld uitgebreider 

ingaan op een specifieke vakantieweek of aandacht 

besteden aan het omgaan met mensen met een beperking of 

een programma verzorgen in de vorm van een Bijbelstudie. 

BELANGSTELLING?
Zijn de vakantieweken in uw gemeente niet (zo) bekend 

of is het alweer even geleden dat we in uw gemeente zijn 

geweest? Vul het contactformulier op onze website in: 

hervormdevrouwenbond.nl/aanvragen-presentatie 

of mail naar 

presentatievakantieweken@hervormdevrouwenbond.nl 

en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Zorg VOOR ELKAAR
Zorg voor een ander

PRESENTATIE
VOOR ELKAAR vakantieweken

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/aanvragen-presentatie/
mailto:presentatievakantieweken@hervormdevrouwenbond.nl


3736

Agaath Bogaard-Verweij:
“Wil je als vrijwilliger mee met een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke 
beperking of voor mensen met dementie, vul dan het inschrijfformulier in op onze website. 
Je kunt me bellen of mailen voor informatie.”
' 0182 - 501 072
8 vrijwilligers.lg@hervormdevrouwenbond.nl

Marita Vernooij:
“Wil je als vrijwilliger mee met een van onze mooie vakantieweken voor jongeren met een 
ASS, geef je dan op via het inschrijfformulier op de website. Heb je vragen of wil je graag 
meer informatie, neem dan contact met mij op (bij voorkeur via de mail).”
'	0182 - 785 083 
8	vakantiewekenass@hervormdevrouwenbond.nl

Willeke van den Berg:
“Wil je als vrijwilliger mee om iemand met een verstandelijke beperking een onvergetelijke 
vakantieweek te geven, geef je dan op via het inschrijfformulier dat je op de website vindt! 
Bel of mail gerust als je vragen hebt of meer informatie wilt hebben.”
'	06 - 29 874 845
8	vrijwilligers.vg@hervormdevrouwenbond.nl 

KAN IK DAT?
Om een goed beeld te krijgen van je taken, ontvang je een uitgebreide digitale instructie.

Daarnaast wordt er een instructiedag georganiseerd waarop je toegerust wordt voor je taken. Uiteraard 

zijn er ervaren leidinggevenden waar je terecht kunt met je vragen.

Ga je al langer mee als vrijwilliger, dan zijn er op de instructiedag workshops ter verdieping van je kennis 

en vaardigheden. 

VERLOF / STUDIEPUNTEN
Sommige werkgevers geven extra verlofdagen wanneer een werknemer meegaat met een vakantieweek 

voor mensen met een beperking. Vraag na bij je werkgever of deze een dergelijke regeling biedt. 

Sommige scholen geven studiepunten voor deelname aan een vakantieweek voor mensen met een 

beperking. Overleg met jouw school welke mogelijkheden er zijn.

HOE MELD IK MIJ AAN?
Vul het digitale inschrijfformulier ‘Vrijwilligers’ in, dat je kunt vinden op onze website: 

hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger en kies de gewenste doelgroep.

De VOOR ELKAAR vakantieweken zoekt vrijwilligers die zich één week van het 
jaar willen inzetten voor hun naaste met een beperking. Op vakantie gaan is 
voor veel mensen vanzelfsprekend, maar als je voor je dagelijkse verzorging of 
begeleiding op hulp van een ander bent aangewezen, kan de vakantie een periode 
zijn waar je erg tegenop ziet. Wil jij verschil maken en onze gasten een onbezorgde 
vakantie geven? Meld je dan aan om komende zomer een week mee te gaan. 
Dan mag je rekenen op een échte all-inclusive vakantieweek, want deze week 
is inclusief het “handen uit de mouwen steken”. Samen met andere vrijwilligers 
gasten een onvergetelijke week bezorgen geeft voldoening en energie. Vraag maar 
aan degenen die al eerder meegingen! Heb je belangstelling, kijk dan voor meer 
informatie op onze website.

WIE ZOEKEN WE?
Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen van 17 t/m 67 jaar (bij de vakantieweken voor 

mensen met een lichamelijke beperking is dit 18 t/m 65 jaar), verzorgenden, verpleegkundigen, 

IC-verpleegkundigen, artsen, studenten, huisvrouwen, leerkrachten én koks voor het 

vakantieschip PWA. Eigenlijk iedereen die een bewogen hart heeft en bereid is aan te pakken. 

Uiteraard is een lichamelijk en psychisch goede gezondheid noodzakelijk. Op onze website 

staat meer informatie over de verschillende doelgroepen. Voor de midweek voor jongeren 

met ASS en voor de week voor mensen met dementie stellen we speciale eisen aan je 

deskundigheid. Hiervoor is ervaring met de doelgroep een voorwaarde.

WAT ZIJN JE TAKEN?
• Je verzorgt en ondersteunt de gasten in wat ze zelf niet kunnen.

• Je begeleidt gasten die behoefte hebben aan sturing in het dagelijks leven.

• Waar nodig bereid je een programmaonderdeel voor dat aansluit bij je persoonlijke 

ambitie en werkt dit uit.

• Met het hele team werk je samen aan een mooie vakantie voor onze gasten.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

mailto:vrijwilligers.lg@hervormdevrouwenbond.nl
mailto:vakantiewekenass@hervormdevrouwenbond.nl
mailto:vrijwilligers.vg@hervormdevrouwenbond.nl
https://www.hervormdevrouwenbond.nl/voor-elkaar-vakantieweken/vrijwilliger/


?
??

Vrijwilliger
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Ria Wassinkmaat-van StrienJantine van Voorst 

2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Als organisatie vragen we van de vrijwilligers een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag. 

Je ontvangt bij aanmelding een mail van Justis hoe je deze VOG kosteloos aanvraagt.

Voor meer algemene informatie: zie website Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie): 

https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/index.aspx

3. Het ondertekenen van de gedragscode en het 
identiteitsstatuut
In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte 

van de gasten/andere vrijwilligers. In het identiteitsstatuut staat de identiteit van de VOOR ELKAAR 

vakantieweken beschreven. Op het aanmeldingsformulier van 2020 staat hoe je de gedragscode en 

het identiteitsstatuut kan ondertekenen.

VERTROUWENSPERSONEN
Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen zijn telefonisch bereikbaar in 

situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.

• Jantine van Voorst 
 0346 - 214 672

• Ria Wassinkmaat-van Strien
 0418 - 561 200

In onze samenleving is het voor bepaalde functies zoals in het onderwijs en de ouderenzorg, 

noodzakelijk gebleken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen alvorens al dan 

niet betaalde activiteiten te verrichten. Ook wij onderschrijven vanuit onze verantwoordelijkheid 

tegenover de deelnemers aan de vakantieweken de noodzaak, dat elke vrijwilliger die direct 

betrokken is bij een vakantieweek, over zo’n verklaring beschikt. Er wordt gescreend op 

grensoverschrijdend gedrag, geheimhouding van vertrouwelijke gegevens en op financiële 

betrouwbaarheid. Tevens willen wij graag, dat elke vrijwilliger bij aanmelding een gedragscode 

en een identiteitsstatuut ondertekent en onafhankelijke referentieadressen opgeeft. We vragen 

daarom voor de weken van 2020 het volgende van de vrijwilligers:

1. Referenties
Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de ‘nieuwe’ 

vrijwilliger als je voor het eerst meegaat. Daarom vragen we of je twee namen wilt 

doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of 

vrienden. Deze gegevens kun je invullen op het inschrijfformulier.

VRIJWILLIGERS
REFERENTIES EN VOG  



Volg ons op


