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De vrijwilligers zijn stuk voor
stuk ontzettende lieverds!
Dankzij de professionele zorg voor mijn man
konden we eindelijk weer eens samen met
vakantie.

Niets is te veel. Alles wordt uit de kast
gehaald om dat wat niet mogelijk lijkt,
toch mogelijk te maken.
Het is altijd zo leuk om weer nieuwe mensen te
ontmoeten. Met sommige ben ik echt bevriend
geraakt.
Lekker naar buiten.
Ik heb enorm genoten van de prachtige omgeving.
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We zijn in de watten gelegd.
Onze herinneringen zijn goud waard.

Mijn vrouw genoot, dus ik ook.
Het slotdiner was voor mij heel bijzonder.
Iedereen mooi gekleed, de tafel prachtig
gedekt en heerlijk eten. Het voelde alsof ik in
een chique restaurant was. En ik dacht dat
zoiets niet meer voor mij was weggelegd.

Op de rolstoelfiets door het bos, dat was toch wel het mooiste.
Dat je zoveel in een week kunt doen! Marktbezoek, boottocht, operette,
zwemmen, huifkar, bingo en ga maar door. Hier kan ik de rest van het jaar
van nagenieten.
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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. Ook mantelzorgers
zijn van harte welkom als gast.
Ruim zestig jaar geleden begonnen we
met het organiseren van deze vakanties.
We willen namelijk dat iedereen de
mogelijkheid heeft er even tussenuit te
gaan. Ontspannen en genieten. Even
weg uit het leven van alle dag. Nieuwe
indrukken op doen en van alles
ondernemen. Kortom, vakantie vieren!
Dankzij de hulp van talloze bevlogen en
deskundige vrijwilligers en de financiële
steun van vele fondsen kunnen wij u deze
persoonlijke en kleinschalige vakanties
aanbieden. Ons doel is u een geweldige
week te bezorgen.
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Onze vakanties vinden plaats in zorghotels in Nederland. Iedere week is anders, er
is geen vast programma. De locatie, het weer en uw wensen bepalen de
activiteiten. Toch zijn er wel een paar terugkomende onderdelen in iedere week. Er
is altijd een kerkdienst, een culturele activiteit, een avondoptreden, een
groepsgesprek met de dominee, een groepsfoto en een feestelijk slotdiner. Ook
worden er elke dag uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld naar een prachtige tuin, een
markt, een dierentuin of iets anders waar de omgeving toe uitnodigt. Voor alle
activiteiten geldt dat u zelf bepaalt waar u aan meedoet. En als u zelf een leuk idee
heeft voor een uitstapje, kunnen we daar meestal gehoor aan geven. Uiteraard kunt
u iedere dag rekenen op een gezamenlijk ontbijt, een lunch en een heerlijk diner.
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Bij een Johanniter vakantieweek gaan er evenveel vrijwilligers als gasten mee.
Hierdoor kunnen we veel aandacht aan onze gasten besteden. Verpleegkundigen,
een arts, verzorgenden en talloze andere vrijwilligers staan dag nacht voor u klaar
om u hulp of zorg op maat te bieden. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden
met diëten en andere wensen of behoeften.
Vooraf geeft u via het aanmeldformulier aan welke hulp of zorg u tijdens de week
nodig heeft. Mochten wij hier nog vragen over hebben, dan nemen wij contact met
u op. Als u voor het eerst met een Johanniter vakantie mee gaat, wordt u vooraf
bezocht om kennis te maken.
Voor mantelzorgers geldt: als u wilt, nemen de vrijwilligers alle zorg tijdens de
week van u over.
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Huifkarrentocht
Toneelvoorstelling
Bingoavond
BBQ
Boottocht over de rivier
Zwemmen
Picknick in het groen
Stedentrip naar Aken
IJsje eten op een terras
Muzikaal optreden
Bezoek aan een glasblazerij
Naar het museum
Dagje dierentuin
Kijkje bij een bierbrouwerij
Kastelentocht
Roofvogelshow
Excursie in een natuurpark
Samen een spelletje doen
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De vakantie duurt van zaterdagmiddag tot en met vrijdagochtend.
U verblijft op basis van volpension.
Alle drankjes en maaltijden in het
hotel zijn bij de prijs inbegrepen.
Een annuleringsverzekering (op
medische gronden) is bij de prijs
inbegrepen.
U regelt zelf de reis van en naar de
accommodatie.
Tijdens de week kunt u bezoek
ontvangen.
Wij gaan vertrouwelijk om met de
gegevens die u aan ons verstrekt.
Na afloop van een vakantie houden
wij contact met u.
We dragen het NBAV-keurmerk. Dit
betekent dat onze vakanties voldoen
aan belangrijke kwaliteitseisen.
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De Heerenhof is een monumentale, gerestaureerde kasteelhoeve, midden in het
prachtige, glooiende heuvellandschap van Zuid-Limburg. Het ligt in het pittoreske
dorpje Mechelen, dat zich kenmerkt door de vele vakwerkhuizen en zonnige
terrasjes op loopafstand van het hotel. België en Duitsland liggen op nog geen
tien kilometer afstand. De Heerenhof beschikt over aangepaste kamers met hooglaagbedden, tv en een aangepaste badkamer. Naast de gezellige lounge is er een
prachtige binnenplaats met een zonnig terras.
Data: 5 t/m 11 mei 2018
Groepsgrootte: maximaal 18 gasten, 18 vrijwilligers
Prijs: € 613,Informatie accommodatie: www.groepshotels.com/nl/De-Heerenhof-522
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Midden in Nederland, aan de rand van de Veluwe ligt groepshotel Het
Bosgoed. Deze sfeervol gelegen vijfsterren groepsaccommodatie in Gelderland
biedt u de rust van de natuur. Toch ligt ook de gezellige dorpskern van
Lunteren op korte afstand. Rond Het Bosgoed bevindt zich een grote tuin met
een verscheidenheid aan beplanting, waar wandelpaden u uitnodigen voor een
ommetje. De ruime kamers maken het verrichten van allerlei zorghandelingen
gemakkelijk, evenals de aanwezigheid van hoog-laagbedden, tilliften en een
verpleeg-oproepsysteem.
Data: 2 t/m 8 juni en 22 t/m 28 september 2018
Groepsgrootte: maximaal 28 gasten, 28 vrijwilligers
Prijs: € 613,Informatie accommodatie: www.hetbosgoed.nl
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Het Landhuis ligt aan de voet van de Lemelerberg op de Sallandse Heuvelrug.
Dit is een prachtig natuurgebied met glooiende heuvels, heidevelden,
zandverstuivingen en eeuwenoude bossen. De locatie is recentelijk geheel
vernieuwd en van alle gemakken voorzien. Bij mooi weer is er een heerlijk
terras. En mocht het eens regenen, dan zit u heel gezellig bij de open haard in
de lounge. De ruime hotelkamers zijn indien gewenst voorzien van een hooglaagbed en hebben een ruime aangepaste badkamer en een modern alarmzorgsysteem.
Data: 25 t/m 31 augustus en 1 t/m 7 september 2018
Groepsgrootte: maximaal 28 gasten, 28 vrijwilligers
Prijs: € 613,Informatie accommodatie: www.imminkhoeve.nl
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Wilt u zich aanmelden voor een Johanniter vakantieweek? Bel of mail ons en wij
sturen u een aanmeldformulier toe. Ook als u nog vragen heeft of meer informatie
wilt, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.
Telefoon: 070 – 364 99 20 E-mail: info@johanniter.nl
U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.johanniter.nl. Daar vindt u
onder het kopje 'vakanties' ook een kort filmpje dat een impressie geeft van de
Johanniter vakanties.
Johanniter vakantie in het kort
Groepsvakantie in Nederland
Een volledig verzorgde week
Evenveel vrijwilligers als gasten
Zorg op maat
Ruimte voor uw persoonlijke wensen
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Johanniter Nederland is een vrijwilligersorganisatie
met meer dan zestig jaar ervaring in de organisatie
van vakantieweken en andere activiteiten voor
mensen met een zorgbehoefte.

Johanniter Nederland
Lange Voorhout 48
2514 EG Den Haag
070 – 364 99 20
www.johanniter.nl
info@johanniter.nl
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