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Johanniter vakantieweekend

in De Rijp

Bent u redelijk zelfredzaam, maar is helemaal zonder hulp met vakantie gaan
net wat te veel? Johanniter Nederland organiseert in 2020 een lang weekend voor
mensen vanaf ongeveer vijftig jaar met geen of een lichte zorgvraag. We willen u op
deze manier graag een geheel verzorgd, plezierig en onbezorgd weekend bieden.
Datum:
 
4 – 7 september
Waar: De Rijper Eilanden in De Rijp
Groepsgrootte: 18 gasten,
10 vrijwilligers
Prijs: € 350

Aandacht en
gezelligheid

Johanniter Nederland werk mét
mensen vóór mensen. Onze
stichting zet zich in voor mensen
die minder vanzelfsprekend
kunnen meedoen in de samen
leving, om welke reden dan ook.
Dat doen wij onder andere door
het organiseren van v akanties.
Dankzij de hulp van talloze
bevlogen en deskundige vrij
willigers en de financiële steun
van vele fondsen kunnen wij u
deze persoonlijke en kleinschalige
vakanties aanbieden.

Belangstelling?
Bel of mail ons voor het aanmeld
formulier of voor meer informatie.
Heeft u meer zorg nodig? Dan
kunt u wellicht mee met een van
de Johanniter vakantieweken, die
geschikt zijn voor mensen met een
zorgindicatie.
Johanniter Nederland
 
070 – 364 99 20
 
info@johanniter.nl
 
w ww.johanniter.nl

Johanniter
NEDERLAND

Wat kunt u
verwachten
Het is een korte vakantie, met
voldoende rust en veel g
 ezellige
momenten. Hotel de Rijper
Eilanden is een prachtige uitvals
basis voor allerlei uitstapjes in de
Zaanstreek. Naast de bekende
Zaanse Schans, zijn Alkmaar en
Zaandam bijvoorbeeld leuke steden
om te bezoeken. Bij het hotel
is ook een fluisterboot. Varend
langs pittoreske dorpen en buurt
schappen heeft u een echte ‘terug
in de tijd-ervaring’. Ook zullen er
allerlei activiteiten georganiseerd
worden in de sfeervolle centrale
ruimtes van het hotel. Bijvoorbeeld
een optreden, knutselen of gewoon
gezellig samen een spelletje doen.
U slaapt alleen op een kamer, tenzij
u aangeeft een kamer met een
reisgenoot te willen delen.
Uiteraard kunt u iedere dag
rekenen op een gezamenlijk ontbijt,
een lunch en een heerlijk diner.

 
De zorg tijdens het weekend in
de Rijper Eilanden
Deze vakantie is geschikt voor
mensen die redelijk mobiel zijn en
geen of weinig zorg nodig hebben.
Er gaan ruim voldoende vrijwilligers
mee om u te begeleiden en u her
en der te ondersteunen. Deze
vrijwilligers leveren echter geen
zorg. Wel kunnen ze u bijvoorbeeld
helpen met het aantrekken van
steunkousen, u een arm geven bij
het wandelen of de weg wijzen als
u slecht ziet.
Vooraf geeft u op het aanmeld
formulier aan waar we rekening
mee moeten houden en waar u
eventueel wat hulp bij nodig heeft.
Mochten hier nog vragen over zijn,
dan nemen wij contact met u op.

Goed om te weten
 
U verblijft op basis van
volpension. Alle drankjes en
maaltijden in het hotel zijn bij de
prijs inbegrepen.
 
Bij dit weekend kunnen geen
mantelzorgers mee als gast.
 
Een annuleringsverzekering
(op medische gronden) is bij de
prijs inbegrepen.
 
U regelt en betaalt zelf het
vervoer naar en van de vakantie
locatie.
 Voor uitjes kan een kleine
bijdrage gevraagd worden.
 Wij gaan vertrouwelijk om met
de gegevens die u aan ons
verstrekt.
 
Na afloop van een vakantie
houden wij contact met u.

