
Belangstelling?
Bel of mail ons voor meer informatie en/of een 
aanmeldformulier. Wij staan u graag te woord. 
Telefoon: 070 – 364 99 20.  
E-mail: info@johanniter.nl. U kunt natuurlijk 
ook een kijkje nemen op onze website:  
www.johanniter.nl

De eigen bijdrage voor een zevendaagse 
Johanniter vakantieweek is € 613,- op basis van 
volpension. Daarnaast bieden wij u:
 Diverse uitstapjes en activiteiten
 Een avondprogramma met optredens
 Een enthousiast en professioneel team
 Een feestelijk slotdiner
 Aandacht voor uw persoonlijke wensen

Johanniter Nederland is een 
vrijwilligersorganisatie met ruime ervaring 
in de organisatie van vakantieweken en 
andere activiteiten voor mensen met 
een zorgbehoefte. 
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‘Fantastisch, 
wat een aandacht 

en liefde!’

‘Veel gezien, 
veel gedaan, 

veel genoten.’

‘Op de rolstoelfiets 
door het bos, dat was 
toch wel het mooiste.’ 

‘We zijn in de 
watten gelegd. 

Onze herinneringen 
zijn goud waard.’

‘Dankzij de 
professionele zorg 

voor mijn man konden 
we eindelijk weer eens 
samen met vakantie.’

Data en locaties

Za 13 t/m vr 19 mei, Za 20 t/m vr 26 mei

De Heerenhof, Mechelen
Een monumentale kasteelhoeve midden in het 
glooiende heuvellandschap van Zuid Limburg.

Za 19 t/m vr 25 augustus

Het Landhuis, Lemele
Een heerlijke hotel, voorzien van alle gemakken, 
in een prachtig natuurgebied op de Sallandse 
Heuvelrug.

Za 9 t/m vr 15 september

Het Bosgoed, Lunteren
Sfeervol gelegen aan de rand van de Veluwe 
en toch dichtbij de gezellige dorpskern van 
Lunteren.

Za 11 t/m vr 17 november

Hotel IJsselvliedt, Wezep
Een week met culturele accenten in een landhuis 
waar de sfeer van vervlogen dagen nog hangt.

Een vakantie doet een mens goed! 
Heeft u hulp of zorg nodig tijdens uw vakantie? 
Johanniter Nederland organiseert  vakanties 
voor mensen vanaf ongeveer vijftig jaar, die 
vanwege ziekte, een beperking of leeftijd niet 
zelfstandig met vakantie kunnen. 

U verblijft in een aangepast hotel in Nederland. 
Een arts, verpleegkundigen en ruim voldoende 
vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar 
om u te bieden wat u nodig heeft. Zo komt u 
aan vakantievieren toe. Genieten, ontspannen, 
nieuwe indrukken opdoen en van alles onder-
nemen. Dat is waar het bij een vakantie om 
draait. Ook familieleden en verzorgers zijn van 
harte welkom als gast! 


