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Wij zoeken
vakantievrijwilligers!
Al ruim 60 jaar organiseert Johanniter Nederland vakantieweken voor ouderen met een
zorgvraag. Per 2019 bieden wij – naast drie ‘traditionele’ Johanniter vakantieweken – vijf nieuwe
vakantievormen aan. De doelgroep, vorm en duur van deze vakanties is divers. Een gevarieerder
aanbod dus, waarbij we nieuwe vrijwilligers zoeken en vrijwilligers die zelf iets anders willen
proberen.
Nieuwe vakantievormen
 
Een lang weekend Efteling voor basis
schoolkinderen uit minderbedeelde
gezinnen.
 
Een lang weekend voor ouderen met
een zorgvraag.
 
Een lang weekend rond het thema
koken voor jongeren met een verstan
delijke beperking.
 
Een lang weekend rond het thema
muziek voor jongeren met een
verstandelijke beperking.
 
Een kerstvakantie in een sfeervolle
omgeving voor alleengaande ouderen.
In deze folder staan alle vakantievormen
beschreven. We geven aan wat de bedoe
ling is, welke vrijwilligers we zoeken en
wat er van de vrijwilligers wordt verwacht.

Enthousiast geworden en al Johanniter
vrijwilliger?
Vorig jaar heb je kennisgemaakt met
ons digitale inschrijfsysteem. Ook dit
jaar wordt op deze manier gewerkt.
Je persoonlijke link voor het inschrijf
systeem ontvang je in oktober/
november. Nieuw dit jaar: als je je
inschrijft als vrijwilliger voor een vakantie
in 2019, dan ontvang je van ons een
e-mail ter bevestiging van je inschrijving.
Wil je mee met een van onze nieuwe
vakanties? Neem dan eerst even contact
met ons op om door te spreken of deze
vakantie inderdaad is wat jij in gedachten
had.

Enthousiast geworden en nog geen
Johanniter vrijwilliger?
Neem eerst contact met ons op om je aan
te melden als vrijwilliger. Dat kan door
te bellen naar 070-364 99 20, door een
e-mail te sturen (info@johanniter.nl) of
via het contactformulier op de website
(www.johanniter.nl/contact). Na aanmel
ding en afstemming registreren wij je
als Johanniter vrijwilliger. Je ontvangt
vervolgens per e-mail een link naar ons
digitale inschrijfsysteem. In die mail
ontvang je uitleg over het eenvoudig
digitaal inschrijven als vrijwilliger voor
één van onze vakanties. Daarna ontvang
je een e-mail ter bevestiging van je
inschrijving.

Traditionele
Johanniter

vakantieweek in Mechelen

Datum: 11 t/m 17 mei (za t/m vr)
Gasten: ouderen met een zorgvraag
Aantal gasten: 18
Aantal vrijwilligers: 18
Locatie: De Heerenhof in Mechelen
De vakantie
De eerste van drie traditionele Johanniter
vakantieweken. De Heerenhof is een
groepsaccommodatie met de juiste
zorgvoorzieningen voor onze gasten. De
vakantieweek kent de aloude Johanniter
tradities, zoals het hijsen van de vlag, een
dienst op zondag, uitreiking van spelden
en kokardes, het ochtendlied en een
slotdiner. Daarnaast worden uitstapjes,
optredens en activiteiten georganiseerd.
De vrijwilligers
Vrijwilligers zijn niet ouder dan 70 jaar en
vitaal genoeg om een week lang intensief
bezig te zijn met de gasten. Zij waar
deren de traditionele stijl en dragen daar
aan bij. Er wordt veel aandacht aan de
gasten besteed en er is een sterk gevoel
van samen een fantastische Johanniter
vakantieweek beleven. De vrijwilligers
slapen met twee personen in een kamer.

We zoeken de volgende
vrijwilligers:
Hoofd Leidinggevende (1)
Is eindverantwoordelijk voor de algehele
gang van zaken, en voor de veiligheid
en het welbevinden van alle gasten en
vrijwilligers.

Nachtverzorgende (2)
Is ’s nachts verantwoordelijk voor de zorg
voor de gasten.
Arts (1)
Is algemeen vrijwilliger en treedt op als
arts als de situatie daarom vraagt.

Hoofd Verpleegkundige (1)
Is eindverantwoordelijk voor de
(verpleegkundige) zorg voor de gasten.

Predikant (1)
Biedt pastorale zorg aan de gasten,
verzorgt de dienst op zondag en is de
rest van de tijd algemeen vrijwilliger.

Hoofd Interne Organisatie (1)
Maakt de planning en indeling van alle
uitjes en zorgt ervoor dat alles organisa
torisch op rolletjes loopt.

Schatmeester (1)
Beheert de kas en het budget, voert
beheer over de bar, verzorgt de vakantie
krant en is algemeen vrijwilliger.

Verpleegkundige (3)
Staat aan het hoofd van een unit die
een aantal gasten verzorgt en voert de
verpleegkundige handelingen uit.

Tilbroeder (1)
Ondersteunt de verzorgende staf en de
rest van het team met allerlei hand- en
spandiensten en is algemeen vrijwilliger.

Verzorgende (6)
Maakt deel uit van een unit die een
aantal gasten verzorgt.

Traditionele Johanniter
vakantieweek in Lemele

Data: 1 t/m 7 juni (za t/m vr) en
8 t/m 14 juni (za t/m vr)
Gasten: ouderen met een zorgvraag
Aantal gasten: 26
Aantal vrijwilligers: 26
Locatie: Het Landhuis in Lemele
De vakantie
Twee traditionele weken, voor twee
verschillende groepen. Het Landhuis is
een groepsaccommodatie met de juiste
zorgvoorzieningen voor onze gasten. De
vakantieweek kent de aloude Johanniter
tradities, zoals het hijsen van de vlag, een
dienst op zondag, uitreiking van spelden
en kokardes, het ochtendlied en een
slotdiner. Daarnaast worden uitstapjes,
optredens en activiteiten georganiseerd.
De vrijwilligers
Vrijwilligers zijn niet ouder dan 70 jaar en
vitaal genoeg om een week lang intensief
bezig te zijn met de gasten. Zij waar
deren de traditionele stijl en dragen daar
aan bij. Er wordt veel aandacht aan de
gasten besteed en er is een sterk gevoel
van samen een fantastische Johanniter
vakantieweek beleven. De vrijwilligers
slapen met twee personen in een kamer.

We zoeken de volgende
vrijwilligers:
Hoofd Leidinggevende (1)
Is eindverantwoordelijk voor de algehele
gang van zaken, en voor de veiligheid en
het welbevinden van alle deelnemers.
Hoofd Verpleegkundige (1)
Is eindverantwoordelijk voor de
(verpleegkundige) zorg voor de gasten.
Hoofd Interne Organisatie (1)
Maakt de planning en indeling van alle
uitjes en zorgt ervoor dat alles organisa
torisch op rolletjes loopt.
Verpleegkundige (4)
Staat aan het hoofd van een unit die
een aantal gasten verzorgt en voert de
verpleegkundige handelingen uit.
Verzorgende (10)
Maakt deel uit van een unit die een
aantal gasten verzorgt.
Nachtverzorgende (2)
Is ’s nachts verantwoordelijk voor de zorg
voor de gasten.

Arts (1)
Is algemeen vrijwilliger en treedt op als
arts als de situatie daarom vraagt.
Fysiotherapeut (1)
Bekijkt wat de mogelijkheden van de
gasten zijn, stimuleert en helpt hen waar
mogelijk en gewenst en is algemeen
vrijwilliger.
Gastvrouw (1)
Zorgt ervoor dat zowel gasten als
stafleden niets te kort komen en dat
iedereen zich thuis voelt.
Predikant (1)
Biedt pastorale zorg aan de gasten,
verzorgt de dienst op zondag en is de
rest van de tijd algemeen vrijwilliger.
Schatmeester (1)
Beheert de kas en het budget, voert
beheer over de bar, verzorgt de vakantie
krant en is algemeen vrijwilliger.
Tilbroeder (2)
Ondersteunt de verzorgende staf en de
rest van het team met allerlei hand- en
spandiensten en is algemeen vrijwilliger.

Lang weekend
Efteling

Datum: 26 t/m 29 juli (vr t/m ma)
Deelnemers: basisschoolkinderen
(8-12 jaar) uit minderbedeelde gezinnen
Aantal kinderen: 16
Aantal vrijwilligers: 8
Locatie: Efteling Bosrijk in Kaatsheuvel
De vakantie
Dit weekend verblijven we op het
vakantiepark Bosrijk van de Efteling. Daar
worden twee huisjes voor ons gescha
keld, zodat de locatie geschikt is voor 24
personen. De vakantie wordt door Johan
niter Nederland aan de kinderen aange
boden. Tijdens het verblijf is onbeperkt
toegang tot de Efteling. Dit weekend is
het vooral de bedoeling dat de kinderen
het reuze gezellig hebben, verwend
worden, iets bijzonders meemaken,
individuele aandacht krijgen en daarbij
verkeren in de veilige handen van Johan
niter vrijwilligers. Er wordt een vrije stijl
gehanteerd en er is geen vastomlijnde
planning. Wat is er nou leuker dan
onverwacht ’s avonds gaan zwemmen,
een discodansje maken, of een derde ijsje
verorberen?
De vrijwilligers
De vrijwilligers zijn wat jonger, flexibel

en spontaan, met volop energie en leuke
ideeën om er een onvergetelijk weekend
van te maken. Het weekend begint bij
de begeleiding van de kinderen per bus
vanuit hun thuisstad of dorp (vanuit één
locatie) en eindigt na de busreis terug. De
vrijwilligers en de kinderen slapen in de
twee geschakelde vakantiehuisjes.

We zoeken de volgende
vrijwilligers:
Coördinator (1)
Eindverantwoordelijke en aanspreek
punt voor de kinderen, de vrijwilligers
en Johanniter Nederland tijdens dit
weekend. Denkt mee bij de voorberei
ding, geeft tijdens het weekend alge
mene sturing, ziet wat nodig is en zet aan
tot samenwerking. Helpt actief mee bij
alle taken, net als de andere vrijwilligers.
Is de contactpersoon voor de ouders/het
thuisfront tijdens het weekend.
Kookvrijwilliger (2)
Verantwoordelijk voor de bereiding van
de maaltijden tijdens het weekend. Ook
het doen van de boodschappen, inclu
sief de dranken, hoort bij deze taak. Dit

zal (grotendeels) voorafgaand aan het
weekend gedaan worden. Flexibiliteit
wordt zeer op prijs gesteld, denk aan
een picknick, een feestelijke barbecue of
samen appelflappen maken. Het gaat dit
weekend om verwennen. Bij de uitvoe
ring krijgen de kookvrijwilligers onder
steuning van de andere vrijwilligers,
bijvoorbeeld bij boterhammen smeren,
groente schoonmaken, tafeldekken, de
afwas, etc.
Algemeen vrijwilliger (5)
Begeleidt de kinderen en helpt bij
alles wat nodig is. Dat kan gaan over
een bezoek aan de Efteling tot bedden
opmaken, van barbecueën tot de afwas.
Ook één op één aandacht voor de
kinderen wordt erg op prijs gesteld. De
vrijwilligers zetten zich in om van het
weekend op alle manieren een feestje te
maken.

Lang weekend
voor ouderen

Datum: 30 augustus t/m 2 september
(vr t/m ma)
Gasten: ouderen met een zorgvraag
Aantal gasten: 18
Aantal vrijwilligers: 10
Locatie: De Rijper Eilanden in De Rijp

met de vrijwilligers die aansluiten om te
helpen bij uitjes. De vrijwilligers slapen
met twee personen in een kamer.

De vakantie
We richten ons op dezelfde gasten als bij
de traditionele vakantieweken; mensen
met een variërende zorgvraag. De invul
ling van dit vakantieweekend is echter
enigszins anders dan bij de traditionele
vakantieweken en ook de vrijwilligers
functies worden anders ingevuld. Bij deze
vakantie gaan we zonder mantelzorgers.
De lokale thuiszorg verzorgt onze gasten
voor zover het verzorging en verpleging
’s ochtends en ’s avonds betreft. Verzor
ging overdag ligt bij de vrijwilligers. Er
worden leuke activiteiten vooraf gepland,
maar er is geen programma zoals we dat
bij de traditionele weken kennen.

Coördinator (1)
Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt
voor de gasten, vrijwilligers, thuiszorg
en Johanniter Nederland tijdens dit
weekend. Deze rol wordt – gezien de
zorgvraag van de gasten – ingevuld door
een BIG-geregistreerde verpleegkundige.
Denkt mee bij de voorbereiding, verzorgt
de briefing aan de thuiszorg, houdt
contact met de lokale huisartsenpost,
geeft tijdens het weekend algemene
sturing, ziet wat nodig is en zet aan tot
samenwerking. Helpt actief mee bij alle
taken, net als de andere vrijwilligers.
De coördinator is tijdens het weekend
contactpersoon voor het thuisfront.

De vrijwilligers
De vrijwilligers zetten zich in om een
fijn lang weekend voor de gasten te
verzorgen en geven op hartelijke wijze
zorg en aandacht. Dit doen ze samen

Algemeen vrijwilliger (8)
Verantwoordelijk voor de verzorging en
begeleiding van de gasten en is tevens
goed gezelschap. Helpt bij alles wat
nodig is, van begeleiding bij de uitjes

Wij zoeken de volgende
vrijwilligers:

tot tafeldekken, van helpen met eten tot
een spelletje doen. Rust, gezelligheid en
(individuele) aandacht staan voorop. De
vrijwilligers zetten zich samen in om er
een fijn vakantieweekend van te maken.
Nachtvrijwilliger (1)
Verantwoordelijk voor de verzorging van
de gasten tijdens de nacht. Deze vrijwil
liger slaapt ’s nachts, maar kan middels
het meldsysteem door gasten worden
opgeroepen voor bijvoorbeeld verscho
ning of een slokje water. Het meehelpen
overdag is afhankelijk van het beroep dat
er ’s nachts op deze vrijwilliger is gedaan.
Vrijwilligers uitjes
Afkomstig uit de regio en uitsluitend
verantwoordelijk voor de begeleiding
van de gasten tijdens de uitjes. De uitjes
worden vooraf gepland, waardoor de tijd
stippen dat deze vrijwilligers nodig zijn
al voorafgaand aan het vakantieweekend
bekend zullen zijn. Zij overnachten niet
op de locatie en blijven ’s avonds niet
eten.

Kookweekend
voor jongeren

Datum: 20 t/m 23 september (vr t/m ma)
Deelnemers: jongeren met een
verstandelijke beperking (18-25 jaar)
Aantal jongeren: 12
Aantal vrijwilligers: 6
Locatie: De Luijenbergh in Oud-Gastel

catief vaardig en hebben zelf aardig wat
ervaring op kookgebied. De vrijwilligers
slapen met twee personen in een kamer.

De vakantie
Dit weekend is het de bedoeling dat
de jongeren gerechten zelf leren klaar
maken. Plezier staat hierbij voorop. Het
kookniveau van de twaalf souschefs en
hun voorkeuren bepalen hoe het kook
programma wordt ingevuld. Zij krijgen
daarbij veel begeleiding en individuele
aandacht van de vrijwilligers. Naast
gezellig koken en lekker eten worden er
ook andere leuke activiteiten georgani
seerd. Bijvoorbeeld bij de boer geitjes
aaien en eieren rapen of een tochtje op
de skelter.

Coördinator (1)
Eindverantwoordelijke en aanspreek
punt en voor de gasten, vrijwilligers
en Johanniter Nederland tijdens dit
weekend. Denkt mee bij de voorberei
ding, geeft tijdens het weekend alge
mene sturing, ziet wat nodig is en zet aan
tot samenwerking. Helpt actief mee bij
alle taken, net als de andere vrijwilligers.
De coördinator is de contactpersoon
voor de ouders/het thuisfront tijdens het
weekend.

De vrijwilligers
De vrijwilligers zijn wat jonger en kunnen
met humor en geduld plezier maken
met de jongeren, zowel in de keuken
als daarbuiten. De vrijwilligers hebben
gevoel voor de beperkingen én de moge
lijkheden van de jongeren, zijn communi

Wij zoeken de volgende
vrijwilligers:

Kookvrijwilliger (2)
Verantwoordelijk voor de bereiding van
de maaltijden tijdens deze vakantie. De
benodigde boodschappen doen, inclusief
de dranken, hoort ook bij deze taak. Dit
zal (grotendeels) voorafgaand aan het
weekend gebeuren. Flexibiliteit wordt
zeer op prijs gesteld door aan te sluiten
bij het (kook)niveau van de gasten. Het

gaat dit weekend om een goede mix van
leren koken en plezier maken.
Algemeen vrijwilliger (3)
Verantwoordelijk voor de begeleiding
van de jongeren en helpt mee bij alles
wat nodig is. Dat kan gaan over een
bezoek aan de plaatselijke boer tot
bedden opmaken, van samen koken tot
de afwas. Ook één op één aandacht voor
de jongeren wordt erg op prijs gesteld.
De vrijwilligers zetten zich in om van het
weekend op alle manieren een feestje te
maken.

Muziekweekend
voor jongeren

Datum: 11 t/m 14 oktober (vr t/m ma)
Deelnemers: jongeren met een
verstandelijke beperking (18-25 jaar)
Aantal jongeren: 12
Aantal vrijwilligers: 6
Locatie: De Luijenbergh in Oud-Gastel
De vakantie
Dit weekend gaan de gasten genieten
van alles wat met muziek te maken heeft.
Denk aan zelf muziek maken, dansen
en karaoke. Ook het bezoeken van een
muzikale voorstelling behoort tot de
mogelijkheden. Plezier staat voorop; de
voorkeuren van de jongeren bepalen
hoe het programma wordt ingevuld, niet
iedereen hoeft tenslotte aan alles mee te
doen. De jongeren krijgen veel bege
leiding en individuele aandacht van de
vrijwilligers. Het gaat om gezelligheid en
… muziek!
De vrijwilligers
De vrijwilligers zijn wat jonger en kunnen
met humor en geduld plezier maken
met de jongeren, zowel rondom het
thema muziek als bij andere activiteiten.
De vrijwilligers hebben gevoel voor de
beperkingen én de mogelijkheden van

de jongeren, zijn communicatief vaardig
en zijn zelf ook echte muziekliefhebbers.
Helemaal mooi als ze zelf een instrument
spelen! De vrijwilligers slapen met twee
personen in een kamer.

Wij zoeken de volgende
vrijwilligers:
Coördinator (1)
Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt
voor de gasten, vrijwilligers en Johanniter
Nederland tijdens dit weekend. Denkt
mee bij de voorbereiding, geeft tijdens
het weekend algemene sturing, ziet wat
nodig is en zet aan tot samenwerking.
Helpt actief mee bij alle taken, net als
de andere vrijwilligers. De coördinator is
de contactpersoon voor de ouders/het
thuisfront tijdens het weekend.
Kookvrijwilliger (2)
Verantwoordelijk voor de bereiding van
de maaltijden tijdens deze vakantie. De
benodigde boodschappen doen, inclusief
de dranken, hoort ook bij deze taak. Dit
zal (grotendeels) voorafgaand aan het
weekend gebeuren. . Flexibiliteit wordt
zeer op prijs gesteld, denk aan een pick

nick, een feestelijke barbecue of samen
appelflappen maken. Bij de uitvoering
krijgen de kookvrijwilligers ondersteu
ning van de andere vrijwilligers, bijvoor
beeld bij boterhammen smeren, groente
schoonmaken, tafeldekken, de afwas, etc.
Algemeen vrijwilliger (3)
Verantwoordelijk voor de begeleiding
van de jongeren en helpt mee bij alles
wat nodig is. Dat kan gaan over een
bezoek aan een muziekvoorstelling tot
bedden opmaken, van barbecueën tot
de afwas. Ook één op één aandacht voor
de jongeren wordt erg op prijs gesteld.
De vrijwilligers zetten zich in om van het
weekend op alle manieren een feestje te
maken.

Kerstvakantie
voor valide ouderen

Datum: 23 t/m 27 december (ma t/m vr)
Gasten: valide alleengaande ouderen, die
graag in gezelschap Kerst vieren
Aantal gasten: 20
Aantal vrijwilligers: 10
Locatie: Havezate Den Alerdinck in Laag
Zuthem
De vakantie
Eenzaamheid kan rond de feestdagen
extra opspelen. Deze vakantie is bedoeld
voor valide alleenstaande ouderen die
rond de kerstdagen graag in gezel
schap willen zijn. Het centrale thema
zal dan ook ‘Aandacht’ zijn, iets waarin
de Johanniter vrijwilligers uitmunten.
Ook de locatie is zeer geschikt voor een
warm samenzijn. Qua activiteiten valt te
denken aan een bezoek aan een kerst
markt, een rondleiding door het kasteel
of een tocht met een verwarmde huifkar.
De vrijwilligers
De vrijwilligers geven op een rustige
Johanniter wijze een warme en stijlvolle
lading aan deze kerstvakantie. Ook

(echt)paren zijn van harte welkom als
vrijwilliger. En als vrijwilligers in goede
gezondheid verkeren wordt de reguliere
leeftijdsgrens van 70 jaar niet gehan
teerd. De vrijwilligers slapen met twee
personen in een kamer.

We zoeken de volgende
vrijwilligers:
Coördinator (1)
Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt
voor de gasten, vrijwilligers en Johan
niter Nederland tijdens deze midweek.
Denkt mee bij de voorbereiding, geeft
tijdens het weekend algemene sturing,
ziet wat nodig is en zet aan tot samen
werking. Helpt actief mee bij alle taken,
net als de andere vrijwilligers.
Kookvrijwilliger (2)
Verantwoordelijk voor de bereiding van
de maaltijden tijdens deze vakantie. De
benodigde boodschappen doen, inclu
sief de dranken, hoort ook bij deze taak.
Dit zal (grotendeels) voorafgaand aan
het weekend gebeuren. Bij de uitvoe

ring krijgen de kookvrijwilligers onder
steuning van de andere vrijwilligers,
bijvoorbeeld met groente schoonmaken,
tafeldekken of de afwas. Op beide kerst
dagen wordt het diner verzorgd door een
cateraar (exclusief bediening), waardoor
de kookvrijwilligers alle gelegenheid
krijgen om mee te genieten.
 
Algemeen vrijwilliger (7)
Is prettig gezelschap voor de gasten en
helpt bij alles wat nodig is. Dat kan gaan
van het ophangen van kerstversiering tot
bedden opmaken, van een potje schaken
tot de afwas. Gezelligheid en (indivi
duele) aandacht staan voorop. Vrijwil
ligers zetten zich in om van deze vakantie
op alle manieren een heus kerstfeest te
maken.

Johanniter
NEDERLAND

