De Leilinde in Dongen

Varen op de Prins Willem-Alexander

Nieuw Hydepark in Doorn

(15 t/m 21 juni 2019, voor jongvolwassenen
vanaf 25 jaar)

(27 april t/m 03 mei 2019)

(26 oktober t/m 02 november 2019)

Het schip “De Prins Willem-Alexander” is geheel voor
gehandicapten aangepast. Er is een lift aanwezig
waardoor het hele schip bereikbaar is, zelfs het topdek waar u bij mooi weer heerlijk buiten kunt zitten en
waar u een schitterend uitzicht heeft over het landschap en de steden. De tweepersoons gastenverblijven zijn allemaal ruim en comfortabel ingericht
evenals de sanitaire voorzieningen.
Er wordt gevaren van maandag t/m vrijdag. Middags
kunnen de gasten die dit willen de wal op en de stad
bezoeken met behulp van de vele vrijwilligers die ons
in elke stad komen assisteren.

Locatie Nieuw Hydepark maakt deel uit van de
PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) en wordt door ons voor een week gehuurd. Het huis staat in het Hydepark in Doorn en
ligt midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. De locatie is goed bereikbaar.
De locatie is van alle gemakken voorzien en volledig aangepast voor ouderen en voor mensen
met een lichamelijke beperking. Iedere gast heeft
hier een eigen kamer met sanitaire voorzieningen.

In het Brabantse land, ligt op steenworp afstand van
Dongen Groepsaccommodatie ’t Volderke.
’t Volderke groepsaccommodaties bestaat uit drie
luxe 5 sterren groepsaccommodaties welke landelijk
zijn gelegen in het groene hart van Brabant op de
grens van de gemeenten Dongen, De Moer en
Kaatsheuvel.
Ieder huis beschikt over een eigen terras, sportveld
en parkeergelegenheid. De huizen zijn los van elkaar
gelegen. Uw privacy wordt hierdoor optimaal gewaarborgd. De ruime sfeervolle huiskamer is ingericht met tafels en stoelen waar ook iemand met een
rolstoel bij de tafel kan zitten. In zowel de huiskamer
staat een tv-toestel met dvd speler. Er is een aparte
volledig ingerichte eetkamer.
De keuken is geheel compleet ingericht. Via de tuindeuren van de eetkamer kunt u naar het terras. Het
terras is voorzien van voldoende tuinmeubilair en
parasols. Het terras biedt voldoende mogelijkheden
voor zonaanbidders als ook voor mensen die liever
in de schaduw zitten.
De Leilinde beschikt over 9 slaapkamers elk met
een eigen (aangepaste) douche en toilet.
Kortom: genoeg redenen om deze vakantie te boeken!

Er is een grote huiskamer met open haard, een
gezellige zithoek en een aparte eetzaal.

Een predikant van één van onze Christelijke Gereformeerde Kerken zal ons vergezellen en tijdens de
kerkdienst(en) en avondsluitingen zal hij voorgaan.
Op zondagmorgen is er een kerkdienst aan boord
onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad. Wanneer mogelijk wordt er 's middags een
kerkdienst samen met de gemeente aan wal gehouden. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal
gevierd.
De inwendige mens wordt niet vergeten: de koks die
meegaan, kunnen heerlijk koken! Met dieetwensen
wordt uiteraard rekening gehouden.
De maaltijden worden verzorgd door de koks van
het Nieuw Hydepark. Er wordt vanzelfsprekend
met dieetwensen rekening gehouden.
Op zondag worden er twee kerkdiensten gehouden, onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad van een Christelijke Gereformeerde kerk. In
e
de 2 dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De hele week is er een predikant aanwezig.

(onder voor behoud) Reisschema:
Oud-Beijerland, Schoonhoven, Arnhem,
Zutphen, Zwolle, Kampen

Tijdens het verblijf in Nieuw Hydepark is er gelegenheid om te wandelen of te winkelen in de omgeving. Nieuw Hydepark heeft een eigen rolstoelbusje, dus eropuit gaan is voor iedereen mogelijk.
Het weekprogramma is erg gevarieerd met verschillende activiteiten.

Prijzen
’t Volderke Dongen 25+:

€ 650,00 per persoon
Varen op de Prins Willem-Alexander:

€ 750,00 per persoon
Nieuw Hydepark in Doorn:

€ 725,00 per persoon
Eventueel bijkomende kosten voor de huur van
hulpmiddelen, zijn voor eigen rekening.
Naast de kosten die per persoon worden gerekend,
kunnen de vakantieweken mogelijk gemaakt worden
door een bijdrage van ongeveer 15% vanuit het
steunfonds voor vakantiemogelijkheden. Dit Steunfonds wordt gevormd door diaconieën van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gasten en donateurs.

Informatie
Voor informatie over de vakantie mogelijkheden
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
werkgroep. Het doel van de werkgroep is om voor
mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen voor wie het fijn vinden alleen op vakantie te
gaan, een vakantie te organiseren.
Tijdens al onze reizen wordt u verzorgd door ervaren
vrijwilligers, verzorgenden en verpleegkundigen.

Aanmelding
Met bijgevoegd strookje kunt u een inschrijfformulier aanvragen. Deze ontvangt u niet direct, maar
wel ruim voor aanvang van de vakantieweek. Zodra
wij deze ingevuld terug ontvangen, noteren wij u op
de voorlopige lijst, onder voorbehoud van goedkeuring van de arts en verpleegkundige van de werkgroep.
Wilt u uw voorkeur opgeven als u met meer dan een
vakantie mee wilt? Dit is alleen mogelijk wanneer er
plaatsen over zijn. Annuleren

Een annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten. Bij annulering tot vier weken voor de vertrekdatum brengen wij € 25,00 administratie kosten in
rekening.

Werkgroep
Recreatie Lichamelijk Gehandicapten
Uitgaande van het deputaatschap pastoraat in
de gezondheidszorg van de
Christelijke Gereformeerde Kerken
Secretariaat:
Voor de begeleiders:
mw. J. Heeren-Vogel
Tel.: 0294-254274
e-mail vrijwilligersrlg@gmail.com
Voor de gasten:
mw. H.C. Schraal-Brouwer
Kampplaats 6
8309 CT Tollebeek
Tel.: 0527-861210
E-mail: werkgroeprlg@gmail.com
Geld overmaken?
Rekeningnummer NL87INGB0005937473 t.n.v.
dep. G.V.G. v.d. Chr. Ger. Kerken, o.v.v.
Werkgroep RLG.
Steenbank 58, 4301 ZR Zierikzee

Recreatiegroep lichamelijk gehandicapten
Uitgaande van het Deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg van de Christelijke Gereformeerde kerken
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