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Johanniter
vakanties 2019
voor ouderen
met een
zorgvraag

voor
alleengaande
valide
ouderen

voor 18+
met een
verstandelijke
beperking

Algemene informatie


Aanmelding
Aanmelden voor een vakantie kan
via een aanmeldformulier, dat u bij
ons kantoor kunt opvragen of kunt
downloaden via de website. Alleen
volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden door
ons in behandelingen genomen.
Wie niet tekenbevoegd is moet ook
zorgen voor een handtekening van
iemand die wel tekenbevoegd is.
Betaling
Zo snel mogelijk nadat wij uw
aanmelding hebben ontvangen,
laten wij u weten of u geplaatst
bent. Zo ja, dan ontvangt u tevens
informatie over te betaling en
overige informatie die relevant is.
Plaatsing
We proberen iedereen zoveel
mogelijk te plaatsen in de vakantie
naar keuze. Als dit niet mogelijk
is, nemen wij zo spoedig mogelijk

Welkom bij Johanniter
vakanties!

contact met u op. Vaak is het wel
mogelijk om mee te gaan met een
andere vakantie. Of u wordt op de
wachtlijst geplaatst.

Verzekering
Een annuleringsverzekering op
medische gronden is bij de prijs
inbegrepen.

Al ruim 60 jaar organiseert Johanniter Nederland vakantieweken voor mensen met een
zorgvraag. Per 2019 bieden wij – naast drie ‘traditionele’ Johanniter vakantieweken –
vier nieuwe vakantievormen aan. Een gevarieerder aanbod dus, waarmee we voor meer
mensen iets kunnen betekenen.

Begeleiding
De vakanties worden begeleid door
vrijwilligers, van wie een deel een
professionele zorgachtergrond
heeft.

Privacy
Persoonsgegevens worden alleen
gebruikt om u goede zorg en/of
begeleiding te bieden en door onze
administratie voor o.a. facturering
en verzekering. Er worden geen
persoonsgegevens uitgewisseld
met derden.

Vakanties voor ouderen
Bent u gehecht aan de oude
vertrouwde Johanniter vakantieweken? In mei en juni kunt u met
ons mee naar Mechelen en Lemele.
Vind u een hele week te lang? Voor
mensen die zorg nodig hebben
organiseren we in 2019 ook een
lang weekend. En verder organiseren we een vakantie voor alleengaande ouderen zonder zorgvraag
die de kerstdagen graag in gezelschap doorbrengen.

Inbegrepen
Alle vakanties zijn op basis van
volpension. Van aankomst tot
vertrek zijn alle maaltijden en
drankjes die in het hotel/de accommodatie worden geserveerd bij de
prijs inbegrepen.
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen bij de reissom zijn
souvenirs en persoonlijke uitgaven,
entreegelden bij sommige
uitstapjes, reiskosten tussen huis en
het vakantieadres.

Contact
Johanniter Nederland
Telefoon: 070 – 364 99 20.
E-mail: info@johanniter.nl.
U kunt ook een kijkje nemen op
onze website: www.johanniter.nl

Vakanties voor jong volwassenen
We organiseren in 2019 twee lange
weekends voor mensen tussen de
18 en 25 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ben je redelijk
zelfredzaam? Dan kun je met ons

mee! Het ene weekend heeft als
thema ‘muziek’ het andere ‘koken’.
Er daarnaast wordt nog van alles
ondernomen. Het doel is er een
super gezellig weekend met elkaar
van te maken.
Belangstelling?
Wilt u zich aanmelden voor een
Johanniter vakantie? 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
www.johanniter.nl

Johanniter vakanties in het kort:
Groepsvakanties in Nederland
Een volledig verzorgde vakantie
 
Begeleiding door kundige en
bevlogen vrijwilligers
Zorg op maat
Ruimte voor persoonlijke wensen

Johanniter
NEDERLAND

Vakanties
vo o r j o n g vo l w a s s e n e n

Kookweekend

Wanneer:
 
Kookweekend 20 t/m 23
september (vr t/m ma)
 
Muziekweekend 11 t/m 14
oktober (vr t/m ma)
Waar: De Luijenbergh in OudGastel
Voor wie: Jongvolwassenen met
een verstandelijke beperking
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers, 6 vrijwilligers
Prijs: € 350

Kookweekend
Altijd al willen weten hoe je
de lasagne maakt of hoe je het
lekkerste ei bakt? Dit weekend leer
je je lievelingskostje maken. Koken,
bakken, proeven en genieten
van alles wat je hebt gemaakt.
Naast gezellig koken en lekker
eten worden er ook andere leuke
activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld bij de boer geitjes aaien en
eieren rapen, een uitstapje in de
buurt en natuurlijk een feestavond
met een feestmaal. En soms doen
we het wat rustiger aan en nemen
we de tijd om gewoon gezellig
met elkaar te kletsen of een spelletje te doen. Plezier staat voorop;
de groep bepaalt voor een deel
zelf hoe het programma wordt
ingevuld en niet iedereen hoeft
aan alles mee te doen. Het gaat
vooral om gezelligheid en… om
koken! Om aan de activiteiten deel
te kunnen nemen is het belangrijk

Muziekweekend

dat je voldoende mobiel bent. Dit
betekent dat je kunt wandelen en
(met een beetje hulp) uit een auto
of busje kunt stappen. Ook is het
belangrijk dat je het leuk vindt om
met een groep mensen die je niet
kent vakantie te vieren en dat je dit
aankunt.
Muziekweekend
Zonder muziek zou de wereld een
stuk saaier zijn. Mee eens? Dan is
dit weekend iets voor jou. Je gaat
op allerlei manieren met muziek
aan de slag. Bijvoorbeeld zelf
muziek maken, dansen en karaoke.
Een muzikaal optreden staat zeker
op het programma. En natuurlijk is
er ook een feestavond met muziek.
Verder kunnen we leuke uitjes in
de omgeving maken. En soms doen
we het wat rustiger aan en nemen
we de tijd om gewoon gezellig met
elkaar te kletsen of een spelletje te
doen. Plezier staat voorop; de groep

bepaalt voor een deel zelf hoe het
programma wordt ingevuld en niet
iedereen hoeft aan alles mee te
doen. Het gaat vooral om gezelligheid en… om muziek! Om aan de
activiteiten deel te kunnen nemen
is het belangrijk dat je voldoende
mobiel bent. Dit betekent dat je
kunt wandelen en (met een beetje
hulp) uit een auto of busje kunt
stappen. Ook is het belangrijk dat
je het leuk vindt om met een groep
mensen die je niet kent vakantie te
vieren en dat je dit aankunt.
De begeleiding
Bij deze vakantie verwachten we
dat je redelijk zelfredzaam bent.
Natuurlijk helpen de vrijwilligers je
graag een handje als het even niet
lukt, maar in principe red je jezelf
bij het aankleden, douchen en naar
de wc gaan. De vrijwilligers helpen
en begeleiden verder bij alle activiteiten. Daarbij proberen we vooral

uit te gaan van wat je wél kunt en
daar op in te haken.
Waar slaap je
Het vakantiehuis, De Luijenbergh,
is een nieuw gebouw bij een oude
boerderij. Er is een grote tuin en
ook binnen is er veel ruimte om
samen leuke dingen te doen. Er is
een heel fijne centrale ruimte en
een grote keuken. Je slaapt met z’n
tweeën op een gezellige kamer met
een eigen badkamer. De Luijenbergh ligt midden op het platteland
van het mooie Brabant. Het dorpje
heet Oud-Gastel en met Carnaval
noemen ze dat Vastelaovedzottelaand. Het is ongeveer een kwartiertje rijden naar de gezellige stad
Roosendaal.

s
Zo rg va k a nt i e
vo o r o u d e r e n

Traditionele
Johanniter vakantieweken

Wanneer: 11 t/m 17 mei (za t/m vr)
Waar: De Heerenhof in Mechelen
Wanneer:
 
1 t/m 7 juni (za t/m vr)
 
8 t/m 14 juni (za t/m vr)
Waar: Het Landhuis in Lemele
Voor wie: ouderen met een zorgvraag (en hun mantelzorgers)
Groepsgrootte: 18 – 24 gasten en
een zelfde aantal vrijwilligers
Prijs: € 650

De vakantie
Deze vakanties duren van zaterdag
t/m vrijdag en kenmerken zich door
een paar vaste onderdelen in iedere
week. Aan het begin van de week
wordt de Johanniter vlag gehesen,
op zondag is er een dienst, er
worden spelden en kokardes
uitgereikt en de week eindigt met
een feestelijk slotdiner. Ook tradities als het ochtendlied en een
groepsgesprek met de dominee
worden in ere gehouden. Daarnaast
worden er dagelijks uitstapjes georganiseerd, waarbij u zelf bepaalt
waaraan u wel en niet meedoet.
De zorg
Bij deze vakantieweken gaan net
zoveel vrijwilligers mee als gasten.
Hierdoor kunnen we veel aandacht
besteden aan uw (zorg)behoeften
en wensen. Verpleegkundigen,
verzorgenden en vele andere vrijwilligers staan dag en nacht voor u

klaar om u hulp en zorg op maat te
bieden.
Accommodaties
De Heerenhof is een monumentale
kasteelhoeve, midden in het mooie
heuvellandschap van Zuid-Limburg.
Het ligt in het pittoreske dorpje
Mechelen. België en Duitsland
liggen op nog geen tien kilometer
afstand.
Het Landhuis ligt in een prachtig
natuurgebied op de Sallandse
Heuvelrug. Vanuit het hotel zijn
talloze uitstapjes mogelijk; lekker
naar buiten, naar de markt in
Ommen of een kastelentocht in de
omgeving.
Beide hotels zijn goed aangepast voor mensen die zorg nodig
hebben en/of minder mobiel zijn. U
slaapt alleen op een kamer tenzij u
aangeeft een kamer te willen delen.

Lang weekend
met zorg

Wanneer: 30 augustus t/m 2
september (vr t/m ma)
Waar: Hotel De Rijper Eilanden in
De Rijp
Voor wie: ouderen met een zorgvraag
Groepsgrootte: maximaal 18
gasten, 10 vrijwilligers
Waar: Hotel De Rijper Eilanden in
De Rijp
Prijs: € 350

De vakantie
Als u zorg nodig heeft tijdens uw
vakantie en u vindt een hele week
te lang, dan kunt u ook een lang
weekend met ons mee. De invulling
van dit vakantieweekend is echter
enigszins anders dan bij de traditionele vakantieweken. Er is bijvoorbeeld geen dienst op zondag. Wel
worden er natuurlijk allerlei leuke
uitstapjes en activiteiten gepland.
De zorg
Bij deze vakantieweken kunnen
mensen met een lichte tot zware
zorgvraag mee. Overdag staat een
team van Johanniter vrijwilligers
klaar om u te helpen en te begeleiden. Deze vrijwilligers leveren
geen zorg. Als u in uw dagelijks
leven (thuis)zorg heeft, dan kan
deze zorg in de meeste gevallen
op de vakantielocatie aangevraagd
worden. De zorg wordt geregeld door een lokale thuiszorg

organisatie. Eventuele kosten
hiervan zijn niet bij de reissom
inbegrepen.
De accommodatie
Hotel de Rijper Eilanden is een
prachtige uitvalbasis voor allerlei
uitstapjes in de Zaanstreek. Bij
het hotel is ook een rolstoel
toegankelijke fluisterboot. Varend
langs pittoreske dorpen en buurtschappen heeft u een echte ‘terug
in de tijd-ervaring’. Het hotel is
goed aangepast voor mensen die
zorg nodig hebben/en of minder
mobiel zijn en de centrale ruimtes
zijn gezellig. U slaapt alleen op een
kamer tenzij u aangeeft een kamer
te willen delen.

Kerstvakantie voor
alleengaande ouderen

Wanneer: 23 t/m 27 december (ma
t/m vr)
Waar: Havezate Den Alerdinck in
Laag Zuthem
Voor wie: alleengaande valide
ouderen
Groepsgrootte: maximaal 20
gasten, 10 vrijwilligers
Prijs: € 750

De vakantie
Wilt u graag de kerstdagen doorbrengen in gezelschap? Wij organiseren voor u deze sfeervolle en stijlvolle kerstvakantie op een prachtige
locatie. De vakantie zal in het teken
staat van ‘Aandacht’; voor elkaar
en voor de mooie en goede dingen
in het leven. Zo staat er op beide
kerstdagen een uitgebreid diner op
het programma. Daarnaast zullen
er passende uitstapjes gemaakt
worden. Denk aan een bezoekje aan
een kerstmarkt or een tochtje met
een verwarmde huifkar. Het staat u
vrij om al dan niet aan de uitstapjes
deel te nemen. Tussendoor zorgen we
met elkaar voor een warme sfeer op
de locatie, door bijvoorbeeld samen
een spelletje te doen, kerststukjes te
maken of naar muziek te luisteren.
De begeleiding
Deze vakantie richt zich op mensen
die mobiel zijn en zich zelf kunnen

redden bij de dagelijkse verzorging.
De vrijwilligers die meegaan zijn er
om alles te organiseren, te koken en
u te begeleiden bij de activiteiten
en de uitstapjes.
De accommodatie
Verborgen in de Sallandse bossen
ligt de historische buitenplaats
Den Alerdinck. U verblijft in het
Jachthuis op het landgoed met
een heus kasteel, een slotgracht en
ruim 500 hectare natuur. Alleen dat
al is een ervaring op zich. Ook is er
volop keuze voor het maken van
leuke uitstapjes. In de buurt zijn
veel andere landgoederen, leuke
plaatsjes als Hattem en Dalfsen
en de steden Zwolle en Deventer.
U heeft een eigen kamer met
badkamer.

