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NOOIT TE OUD VOOR VAKANTIE!

Vakanties met zorg en 
aandacht 

Eropuit in eigen land

Kom alleen of samen genieten



GENIETEN OP VAKANTIE
Wij willen graag ouderen een mooie 
vakantie bezorgen, met de zorg, hulp of 
begeleiding die nodig is. Als Allegoeds 
hebben we al bijna 50 jaar ervaring in het 
organiseren van deze vakanties en alles 
wat daarbij komt kijken. We bieden een 
afwisselend aanbod aan vakanties. Het hele 
jaar door kunt u met Allegoeds genieten van 
een vakantie.
 
Ons team van ervaren vrijwilligers 
maakt het u graag naar de zin tijdens de 
vakanties. Heeft u thuiszorg nodig? Dan 
helpen wij u graag om dat ook voor uw 
vakantiebestemming te regelen. Eventuele 
hulpmiddelen kunnen we ook voor u 
aanvragen. 

GEZELSCHAP
We hopen u in 2020 te verwelkomen tijdens 
een vakantie. U kunt alleen komen of samen 
met uw partner, mantelzorger, kind of 
vriend(in). Het programma tijdens uw verblijf 
wordt afgestemd op uw mogelijkheden, met 
leuke activiteiten en mooie excursies in de 
omgeving.

MEER INFORMATIE
Heeft u nog vragen of wilt u advies over wat 
in uw persoonlijke situatie mogelijk is? Belt 
u dan gerust even met Wilma Hendriks of 
Mariëlle Matser (0318-485183), zij denken 
graag met u mee!

We hopen dat u veel inspiratie opdoet bij 
het bekijken van onze nieuwe brochure, 
neem vooral ook een kijkje op onze nieuwe 
website www.allegoedsvakanties.nl!

Allegoeds! 

Jos Breuer
Directeur Stichting Allegoeds

VOORWOORD
Voor u ligt onze brochure van 2020, boordevol inspiratie voor een heerlijke 
vakantie! Geniet op de mooiste plekken in Nederland van een volledig verzorgd 
verblijf met een fijn gezelschap. U bent van harte welkom om met ons op vakantie 
te gaan, gezellige uitstapjes te maken en te overnachten in een uitstekend hotel. In 
deze brochure leest u meer over onze vakanties, veel leesplezier!

“Het heeft ons veel meer 
gegeven dan we hadden 
verwacht.” 
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A

B D

Categorie A 
Vakanties voor ouderen zonder zorgvraag

Categorie B  
Vakanties voor ouderen met een lichte 
zorgvraag

Categorie D 
Vakanties voor ouderen met (beginnende) 
dementie

C
Categorie C 
Vakanties voor ouderen met een intensieve 
zorgvraag

In al onze vakanties zijn mantelzorgers van harte welkom. 
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OVERZICHT VAKANTIES 2020
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Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Lunteren

 8-21

AB AB AB AB AB AB AB AB

BC BC BC BC BC

D D

Hotel De Vrije Vogel
Elsloo (Fr.)

 22-23 BC D BC

Hotel De Postelhoef
Luyksgestel 24-25 AB AB

Hotel De Paddestoel
Oisterwijk 26-27 AB AB

WestCord Strandhotel Seeduyn
Vlieland 28-29 AB AB

Strandhotel Golfzang 
Egmond aan Zee 30-31 AB

Buitengoed Fredeshiem
Steenwijk-De Bult

32-33
AB AB

Hotel Hof van Gelre, 
Lochem

34-35 AB

Op pagina 4 leest u meer over de verschillende categorieën. 
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NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: 

WWW.ALLEGOEDSVAKANTIES.NL

HOE KIEST U  
DE JUISTE VAKANTIE? 
We helpen u graag om de juiste vakantiekeuze te maken. Een handig 
hulpmiddel hierbij is het stappenplan op de volgende pagina’s.

Wilma Hendriks Mariëlle Matser

“Een ieder die de 
vakantie overweegt, 
krijgt mijn advies: 
doen!!”

Welke categorie 
is voor u van 
toepassing?

(pagina 4)

Waar kunt  
u heen  

in 2020?
(pagina 5)

Wat is handig  
om vooraf  
te weten?
(pagina 6)

AANMELDEN EN REISVOORWAARDEN
Heeft u na het doorlopen van deze drie stappen een 
vakantiekeuze uit ons aanbod gemaakt? Vul
dan het aanmeldingsformulier in en stuur deze naar 
ons op. Het aanmeldingsformulier is gratis bij ons 
op te vragen of te downloaden vanaf onze website. 
Vergeet niet om ook de aanvullende informatie en 
reisvoorwaarden vanaf pagina 38 door te lezen, zodat 
u goed geïnformeerd bent.

ZORGCATEGORIEËN
Allegoeds Vakanties biedt volledig verzorgde en 
kleinschalige vakanties aan voor ouderen. Om al 
onze gasten een zo prettig mogelijke vakantie te 
bezorgen, hebben we onze vakanties aangepast aan 
de zorgbehoefte. Er zijn vier verschillende categorieën 
(A t/m D), deze worden in stap 1 (pagina 4)
beschreven. Het is van groot belang om zo zorgvuldig 
mogelijk uw categorie te kiezen.

Tijdens alle vakanties is een team van vrijwilligers 
aanwezig om u te begeleiden en de zorg te geven die 
u nodig heeft. Ook is het mogelijk om thuiszorg op 
uw vakantieadres aan te vragen. De begeleiding van 
de vakanties is aangepast aan de zorgcategorie. Zo 
zijn er bijvoorbeeld tijdens een vakantie in categorie 
B/C meer vrijwilligers aanwezig dan tijdens een 
vakantie in categorie A/B. Bij categorie B/C en D 
is er ook een verpleegkundige en een nachtwacht 
aanwezig.

MEER INFORMATIE EN VRAGEN
Twijfelt u welke vakantiecategorie bij u past of heeft 
u een andere vraag? Neemt u dan gerust contact met 
ons op. Wilma Hendriks en Mariëlle Matser zijn op 
doordeweekse dagen bereikbaar via telefoonnummer 
(0318) 48 51 83. Zij beantwoorden graag uw vragen 
en denken met u mee bij het kiezen van de juiste 
vakantie. 

STAP

1
STAP

2
STAP

3
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WELKE CATEGORIE IS 
VOOR U VAN TOEPASSING? 

A B

D

CATEGORIE A  
Vakanties voor ouderen  
zonder zorgvraag

CATEGORIE D  
Vakanties voor ouderen  
met (beginnende) dementie

Een aantal van onze vakanties is geschikt voor meerdere zorgcategorieën. Zo zijn er vakanties voor gasten uit 
categorie A én B of categorie B én C. De vakanties voor dementerenden (categorie D) combineren we niet met andere 
categorieën. Komt u mee als partner, mantelzorger, kind of vriend(in), dan bent u in alle vakantiecategorieën van 
harte welkom!

In al onze vakanties bent u als mantelzorger van harte welkom om mee te komen. Onze vrijwilligers nemen de zorgtaken, 
in overleg, van u over en bieden u graag een luisterend oor. U kunt samen aan het programma deelnemen of juist een 
keer apart op stap gaan, met de geruststellende gedachte dat uw partner, ouder of vriend(in) in goede handen is. Maakt u 
vooral uw wensen kenbaar. 

Onze vakanties zijn bestemd voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking én ouderen met beginnende dementie 
met eventuele partner of mantelzorger. Onze vakanties zijn ingedeeld in vier categorieën. U vindt ze op deze pagina.

GECOMBINEERDE VAKANTIES

MANTELZORGERS

CATEGORIE B  
Vakanties voor ouderen  
met een lichte zorgvraag 

CATEGORIE C  
Vakanties voor ouderen met een 
intensieve zorgvraag

U heeft geen zorg nodig, maar gaat wel graag volledig 
verzorgd op vakantie.

Bij deze categorie zijn alle onderstaande punten op u 
van toepassing:
•  U maakt geen gebruik van thuiszorg (hulp bij aan-/

uittrekken van steunkousen uitgezonderd).
•  U bent zowel binnen als buiten over langere 

afstanden volledig mobiel. U kunt minimaal  
30 minuten aaneengesloten wandelen.

• U gebruikt geen rollator.
•  U bent in staat uzelf volledig zelfstandig te 

verzorgen, inclusief uw medicijnbeheer.

Er even lekker tussenuit? Er zijn diverse mogelijkheden, 
ook als uw partner, ouder of cliënt te maken heeft met 
dementie. U kunt samen komen, maar uw partner of 
ouder met beginnende dementie is ook alleen welkom 
in onze vakanties. Het vrijwilligersteam, bestaande uit 
onder andere een verpleegkundige en een nachtwacht, 
heeft ervaring in het begeleiden van ouderen met 
dementie. Door de kleinschalige groepen, is er 
voldoende aandacht.

Kunt u zichzelf in het dagelijks leven goed redden, 
maar heeft u hier en daar ondersteuning nodig? Dan 
zijn de vakanties in de categorie B geschikt voor u.

Bij deze categorie zijn onderstaande punten op u 
van toepassing:
•  U maakt eventueel in de ochtend en/of avond 

gebruik van thuiszorg.
•  Binnen de accommodatie kunt u zich zelfstandig 

verplaatsen, eventueel met behulp van een rollator.
•  Bij uitstapjes kunt u een bus instappen en plaats 

nemen op een busstoel, zonodig met een lift.
•  U beheert zelf uw medicijnen, eventueel kunnen 

we u attenderen op het innemen hiervan.

Deze vakanties zijn voor ouderen die een lichamelijke 
beperking of een aandoening hebben. Bent u 
bijvoorbeeld rolstoelgebonden of heeft u door een 
andere (lichamelijke) reden meer zorg nodig? Dan zijn 
onze vakanties in de categorie C geschikt voor u. Het 
vrijwilligersteam met o.a. een verpleegkundige en een 
nachtwacht verleent u, samen met de thuiszorg,  
de zorg die u nodig heeft.

C

STAP

1

AB

BC

4

WestCord Strandhotel
Seeduyn Vlieland p. 28-29

WAAR KUNT U HEEN IN 2020?STAP

2

A B

Strandhotel Golfzang
Egmond aan Zee p. 30-31

A B

Allegoeds Groepshotel 
Het Bosgoed
Lunteren p. 8 t/m 21

A B C D

Hotel De Vrije Vogel
Elsloo (Fr.) p. 22-23

B C D

Hotel De Postelhoef
Luyksgestel p. 24-25

A B

A B

Hotel Hof van Gelre
Lochem p. 34-35

Buitengoed Fredeshiem 
Steenwijk p. 32-33

A B

Hotel De Paddestoel 
Oisterwijk p. 26-27

A B

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: 

WWW.ALLEGOEDSVAKANTIES.NL
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ALLEEN OF SAMEN OP VAKANTIE
Veel van onze gasten komen alleen 
op vakantie, maar het is ook mo-
gelijk dat u zich samen met uw
partner, vriend(in), zoon, dochter 
of mantelzorger aanmeldt. Ook zij 
zijn van harte welkom in onze
vakanties. Samen kunt u genieten 
van een heerlijk ontspannen ver-
blijf. Wanneer u beiden zorg nodig 
heeft, is het eveneens mogelijk om 
u samen aan te melden voor een 
aantal van onze vakanties.

PRIJZEN EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Alle prijzen zijn per persoon en op 
basis van volpension (incl. de gehele 
dag koffie en thee op
vrijwel alle locaties), begeleiding, 
avondentertainment en het door 
Allegoeds Vakanties aangeboden
activiteitenprogramma. 

Bij deelname aan de uitstapjes  
zijn eventuele entreekosten en  
consumpties meestal voor uw
eigen rekening, het vervoer wordt 
door Allegoeds Vakanties geregeld. 
Eventuele aanvullende drankjes in 

“We voelen ons vrij en 
verwend.”

WAT IS HANDIG OM 
VOORAF TE WETEN?

STAP

3

uw hotel zijn voor eigen rekening. 
De data en tarieven staan bij de 
vakanties vermeld. Het aankomst-
tijdstip voor alle vakanties is tussen 
15.00 en 16.00 uur. U vertrekt in 
alle vakanties na het ontbijt vóór 
10.00 uur ’s ochtends. Voor Vlieland 
(WestCord Strandhotel Seeduyn) 
is het aankomst- en vertrektijdstip 
afhankelijk van de veerdienst.

Een reis-, bagage- en annulerings-
verzekering zit niet bij de prijs inbe-
grepen en dient u eventueel apart 
af te sluiten. Meer informatie over 
verzekeren vindt u op pagina 41.

ACCOMMODATIES
Tijdens de vakanties verblijft u in 
goede en sfeervolle accom modaties 
die we speciaal voor u geselecteerd 
hebben. Deze accom modaties zijn 
van alle gemakken voorzien en pas-
sen bij de vakantie categorie, zodat u 
altijd kunt genieten van een zorgelo-
ze vakantie.

ACTIVITEITEN EN EXCURSIES
Tijdens alle vakanties wordt u 
een programma aangeboden met 
activiteiten in en om het hotel en 
excursies. U maakt uitstapjes in de 
directe omgeving, zoals bijvoor-
beeld een museumbezoek, rond-
rit, bezoek aan dierentuin of een 
markt. Ons uitgangspunt is dat elke 
gast met twee uitstapjes meekan. 
In het hotel kunt u aanschuiven aan 
de creatieve tafel of is er een lezing, 
workshop, quiz, filmavond en/
of optreden. U kunt uiteraard zelf 
kiezen waar u aan deelneemt. 

Bij alle accommodaties wordt in 
deze brochure een aantal suggesties 
voor uitstapjes gedaan. Het uitein-
delijke programma kan afwijken 
van de in deze brochure genoemde 
suggesties. Tijdens uw verblijf ver-
tellen onze vrijwilligers u meer over 
het definitieve programma. Laat u 
verrassen door wat de vrijwilligers 
voor u in petto hebben!
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KORTING
We vinden het belangrijk dat onze 
vakanties voor zoveel mogelijk 
mensen financieel haalbaar zijn.
Mocht het vakantietarief voor u 
te hoog zijn, dan zijn er diverse 
mogelijk heden voor het verkrijgen
van een tegemoetkoming in de 
kosten. U vindt alle mogelijkheden 
op pagina 37 van deze brochure.

BENT U MANTELZORGER?
Dan kan het zijn dat uw zorg-
verzekeraar een deel van de 
vakantie  kosten voor u en uw reis-
genoot vergoed. Raadpleeg voor 
meer informatie hierover uw eigen 
zorgverzekeraar.

DEUR-TOT-DEUR-SERVICE
Voor het vervoer naar en van 
alle accommodaties bieden wij 
onze deur-tot-deur-service aan. 
De chauffeur haalt u thuis op 
en brengt u naar de vakantie-
bestemming. Na afloop van de 
vakantie wordt u weer keurig thuis 
gebracht. Meer informatie over 
deze service leest u op pagina 36.

“Ik kwam om rust te vinden. 
Heb ik gevonden, ik kwam in 
een warm bad.”

MEEST ACTUELE INFORMATIE OP 
ONZE NIEUWE WEBSITE
Neemt u, als u de mogelijkheid heeft, 
eens een kijkje op onze nieuwe 
website: www.allegoedsvakanties.nl. 
In de loop van het vakantieseizoen 
vindt u hier eventuele nieuwe va-
kanties, welke niet in deze brochure 
staan. Ook kunt u zich via de web-
site inschrijven voor onze e-mail-
nieuwsbrief. U ontvangt dan max. 4 
keer per jaar het laatste nieuws over 
onze vakanties in uw mailbox. Ook 
leuk om te bekijken op onze website 
is de korte filmimpressie die we van 
één van onze vakanties gemaakt 
hebben. 
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ALLEGOEDS GROEPSHOTEL HET BOSGOED
LUNTEREN

Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed op de Veluwe is dé plek om er even uit te zijn. Dit sfeervolle 
hotel is een geliefde vakantiebestemming, omdat het geschikt is voor ouderen, de keuken zeer goed 
bekend staat en er in en om het hotel veel mogelijkheden zijn voor excursies en activiteiten.

A B C D

FACILITEITEN 
Wanneer u binnenkomt in dit 
hotel voelt u direct de warme, 
vriendelijke en gemoedelijke sfeer. 
Hier weten ze heel goed hoe ze 
u een plezierige vakantie kunnen 
bezorgen. Het hotel is geheel 
rolstoeltoegankelijk en voorzien van 
de benodigde aanpassingen om u 
een plezierig verblijf te garanderen. 
In het hotel bevindt zich een 
gezellige ontmoetingsruimte met 
open haard, waar u anderen kunt 
ontmoeten of waar u zich juist even 
terug kunt trekken met een krant, 
boek of puzzel.

Tijdens uw verblijf kunt u kosteloos 
gebruik maken van de volledig 
aangepaste wellnessruimte. Ziet u 
uzelf al zitten in een warm bad of 
de infraroodsauna? Vrijwilligers van 

Allegoeds Vakanties helpen u, indien 
nodig, heel graag. En de keuken? 
Als u al eerder bent geweest, weet u 
hoe goed de koks u culinair kunnen 
verwennen. In het restaurant kunt u 
genieten van al het lekkers dat iedere 
dag voor u klaarstaat. De koks 
serveren ook voor gasten met een 
dieet de heerlijkste maaltijden. 

Wanneer u naar buiten kijkt, ziet 
u de prachtige bosrijke omgeving, 
die uitnodigt tot een wandeling of 
een tochtje op een (rolstoel)fiets. 
Op de aanwezige terrassen kunt 
u in de zon of juist in de schaduw 
uitrusten van een uitstapje of 
genieten van een kopje koffie of 
thee. Wilt u liever actief bezig zijn? 
De jeu-de-boulesbaan biedt een 
prima mogelijkheid om met andere 
gasten in actie te komen.

KAMERS
Alle drempelloze één- en 
tweepersoonskamers hebben een 
televisie, aangepaste badkamer
met douche, hoog toilet, hoog-
laagbed en indien nodig een 
alarmeringssysteem. Bijzondere 
(zorg)wensen kunnen besproken 
worden. Overal is gratis WiFi.

“Heerlijk gegeten, vooral de 
avondmaaltijden.”
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“Gezellig hotel, alles gelijkvloers, 
kamer perfect in orde.”

OMGEVING
Het groepshotel ligt prachtig 
aan de bosrand op 1,5 km van 
het gastvrije dorp Lunteren. 
In dit Veluwse dorp vindt u 
boerderijen, molens, een oud 
stationnetje en een gezellige 
winkelstraat. Omgeven door 
bossen en heidevelden is Lunteren 
een prachtige bestemming voor 
liefhebbers van natuur en ruimte. 
De vele bezienswaardigheden in 
de omgeving maken dit gebied tot 
een ideale vakantiebestemming. 

VAKANTIES VOOR ALLE 
CATEGORIEËN
In Het Bosgoed organiseren 
we gedurende het jaar diverse 
vakanties voor gasten uit alle 
categorieën (A t/m D). Deze 
vakanties worden op de volgende 
pagina’s beschreven.

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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A B

Genieten van de warmte van een knisperend haardvuur, met een fijn gezelschap in een sfeervol hotel? Dat 
is wat wij u tijdens onze Warme Winterdagen aanbieden. Van 2  t/m 28 februari bent u van harte welkom 
in Allegoeds  Groepshotel Het Bosgoed. In deze weken organiseren wij vier vakanties die elk in het teken 
staan van een aantrekkelijk thema. Tijdens deze vakanties kunt u deelnemen aan een gevarieerd programma 
met excursies, activiteiten en avondentertainment. Als u langer wilt blijven, zijn er mogelijkheden om uw 
vakantie één of twee dagen te verlengen. U bent van harte welkom!

•  bezoek aan Beeld en Geluid in 
Hilversum

•  een gevarieerd 
avondprogramma

CREA DOEN EN KUNST BELEVEN
zo 9 feb t/m vr 14 feb AB

zo 23 feb t/m vr 28 feb BC

Houdt u van creatief bezig zijn en 
kunt u ook zo van kunst genieten? 
Dan kunt u deze week uw hart 
ophalen in Het Bosgoed. 

BELANGRIJKE INFORMATIE
•  Het is mogelijk om na afloop 

van de eerste, tweede of 
derde Warme Winterweek 
uw vakantie te verlengen met 
1 of 2 weekenddagen. De 
kosten hiervan zijn € 60,- per 
persoon per nacht op basis van 
volpension.

•  Aankomst op zondag is tussen 
15.00 en 16.00 uur. Vertrek is 
op vrijdag voor 10.00 uur. 

•  Er zijn tijdens uw verblijf 
vrijwilligers aanwezig om u te 
begeleiden en zorg te verlenen.

•  In de week van 23 februari 
t/m 28 februari zijn ook gasten 
welkom met een intensievere 
zorgvraag (categorie B en 
C). Mantelzorgers zijn in alle 
themaweken welkom. 

•  Indien nodig kunnen we u 
assisteren in het aanvragen 
van thuiszorg op uw 
vakantiebestemming.

•  Er kan gebruik gemaakt worden 
van onze deur-tot-deur-service 
voor het vervoer naar en van 
Het Bosgoed.

PRET MET DE TABLET 
zo 2 t/m vr 7 feb AB  

Al een paar jaar is deze themaweek 
zeer geliefd. Lekker vakantie vieren 
én (beter) leren hoe u een tablet 
gebruikt. Iedere dag neemt u op een 
ontspannen manier, twee uur deel 
aan een workshop over het gebruik 
en de mogelijkheden van een 
tablet. U wordt daarbij ingedeeld 
op niveau, van absolute beginners 
tot gevorderden. Wie weet mailt 
u straks direct uw vakantiefoto’s 
door naar uw (klein)kinderen! U 
kunt uw eigen tablet (van na 2017) 
meenemen of u huurt er een bij ons.

Natuurlijk vieren we ook vakantie: we 
maken een aantal leuke uitstapjes, 
zoals een bezoek aan Beeld en Geluid 
in Hilversum en ’s avonds genieten 
we van avondentertainment in de 
sfeervolle lounge. Mogen we u 
(wederom) verwelkomen?

Inbegrepen:
•  workshops met de tablet
•  ook vakantievieren!

WARME WINTERDAGEN

C
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“Warme 
ontvangst, 
fijne en lieve 
vrijwilligers, een 
fijne groep.”

“De uitstapjes die georganiseerd 
zijn, wat een leuke uitjes.”

Naast een  lettermozaïek-  en 
een schilderworkshop, is er de 
gelegenheid om bij de ingerichte 
creatafel aan te schuiven met een 
handwerkje of iets te maken van al 
het knutselmateriaal dat aanwezig 
is. Tijdens een bezoek aan het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo 
hebben we alle tijd om de werken 
van Van Gogh te bekijken en leren 
we meer over zijn werken en de 
andere kunstwerken in dit mooie 
museum. 

Inbegrepen:
•  een bezoek aan het Kröller-

Müller Museum inclusief 
rondleiding

•  creatieve workshops
•  een gevarieerd 

avondprogramma

TERUG IN DE TIJD
zo 16 t/m vr 21 feb AB

Oud Hollandse spelletjes, liedjes 
van vroeger, naar het Oude 
Ambachten en Speelgoed 
Museum; soms is het erg fijn om je 
te omgeven met de herinneringen 
van je jeugd. Tijdens deze 
themaweek komt het verleden tot 
leven. 

DATA & TARIEVEN

Pret met de Tablet
zo 2 feb t/m vr 7 feb (6 dagen)*

AB   1 pers. kamer € 550,- p.p.
 2 pers. kamer € 520,- p.p. 
  Huur Tablet: € 40 voor de hele 

week
 
Crea doen en kunst beleven
zo 9 feb  t/m vr 14 feb AB  
(6 dagen)*

zo 23 feb t/m vr 28 feb BC

(6 dagen)

AB  1 pers. kamer € 550,- p.p.
 2 pers. kamer € 520,- p.p. 
  1 pers. kamer € 575,- p.p.
 2 pers. kamer € 545- p.p. 

 Voor mantelzorgers en begeleiders 
geldt het tarief zoals vermeld bij 
categorie A/B.

Terug in de tijd
zo 16 feb t/m vr 21 feb  (6 dagen)*

AB   1 pers. kamer € 550,- p.p.
 2 pers. kamer € 520,- p.p.

* Verleng uw verblijf voor  
€60,- p.p. per nacht.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Met een kok die ons af en toe 
terug in de tijd brengt, het warme 
haardvuur en de spelletjes, is het 
een heerlijk verblijf in Het Bosgoed. 
Uiteraard gaan we er ook op 
uit deze week. Wat dacht u van 
een excursie naar het prachtige 
IJsbeeldenfestival in Zwolle, het 
grootste winterevenement van 
Nederland, met als thema ‘R-ijs 
door de tijd’.   
Gaat u met ons mee terug in de 
tijd? 

Inbegrepen:
•  een bezoek aan het 

IJsbeeldenfestival in Zwolle
•  een themaworkshop
•  een gevarieerd 

avondprogramma 

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

C
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A B

LENTE IN LUNTEREN 
VAKANTIES MET LICHTE ZORG (INDIEN NODIG)

De lente is een heerlijke tijd om op de Veluwe te zijn. De natuur ontwaakt: bloemen komen op, 
bloesem aan de bomen en het zonnetje dat steeds warmer wordt. Heeft u zin er in het voorjaar 
tussenuit te gaan? U bent welkom in het Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed. 

Onze vrijwilligers en de medewerkers van Het Bosgoed bezorgen u graag een ontspannen vakantie. 
Met heerlijke maaltijden, een gevarieerd programma en alle tijd en aandacht. Heeft u hier en daar 
wat ondersteuning nodig, ook dan staan onze vrijwilligers voor u klaar. Als u gebruik maakt van een 
rollator en/of rolstoel tijdens uitstapjes, zorgen we voor voldoende vrijwilligers om u te begeleiden. 
Wat let u nog? Op naar Lunteren!

LENTE EN PINKSTEREN
Middenin het bos staat ons hotel 
Het Bosgoed, vanuit uw kamer 
kijkt u uit op onze bosrijke tuin. 
Een mooie plek om volop van 
de lente en misschien ook de 
Pinksterdagen te genieten. Als het 
voorjaarszonnetje het toelaat, kunt 
u op het terras in de zon of juist in 
de schaduw genieten van uw kopje 
koffie of thee. Binnen is er een 
gezellige ontmoetingsruimte en 
televisiekamer met comfortabele 

Mogelijke uitstapjes in de 
omgeving zijn: een bezoek aan 
het Zandsculpturenfestijn in 
Garderen, het Dolfinarium, de 
vlindertuin van de Passiflorahoeve, 
Dierenpark Amersfoort of de Edese 
schaapskooi. 

fauteuils. U heeft ruime keuze uit 
gezelschapsspellen en boeken. 
Het hele hotel is gelijkvloers en 
drempelvrij en daarmee zeer 
geschikt voor senioren.

PROGRAMMA
Tijdens deze vakanties 
zorgen de vrijwilligers voor 
een uitgebreid excursie- en 
activiteitenprogramma. Of u 
deelneemt, bepaalt u natuurlijk 
zelf. Het is ten slotte vakantie! 

“Het personeel en de vrijwilligers 
stonden altijd voor ons klaar. Sfeer: 
makkelijk contact maken.”

12

“Het gezelschap 
was leuk, het eten 
fantastisch en de 
avonden gezellig en 
soms hilarisch.”

Een uitstapje naar een lokale 
markt of een museum kan ook op 
het programma staan. Daarnaast 
is er natuurlijk ruimte voor een 
wandeling en/of een fietstochtje 
in de omgeving. Blijft u liever in 
het hotel? De keuze is aan u! 
Pak gerust uw puzzelboekje en 
neem plaats in een comfortabele 
stoel of speel samen met andere 
gasten een spelletje. Op enkele 
avonden wordt er in het hotel zelf 
entertainment aangeboden, waar u 
naar wens kunt aanschuiven. 

Onze vrijwilligers vertellen u 
graag meer over het uiteindelijke 
programma als u in Lunteren bent. 

U heeft de mogelijkheid om twee 
weken aansluitend op vakantie te 
komen.

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl

DATA & TARIEVEN

Lente in Lunteren 
za 9 mei t/m za 16 mei (8 dagen)
za 23 mei t/m za 30 mei (8 dagen)

Pinksteren
za 30 mei t/m za 6 juni (8 dagen) 
AB   1 pers. kamer € 960,- p.p. 

2 pers. kamer € 905,- p.p. 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83
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A B

Het bos begint al als u Het 
Bosgoed uitloopt! Tijdens uw 
verblijf zult u ongetwijfeld een 
ommetje of (rolstoel)fietstochtje 
maken in de omgeving. Maar er 
is nog zoveel meer te doen. Denk 
bijvoorbeeld aan wild spotten 
op de Hoge Veluwe, een tochtje 

DE VELUWE OP Z’N MOOIST 
VAKANTIES MET LICHTE ZORG (INDIEN NODIG)

Middenin het bos genieten van de natuur. De zon, het geluid van de vogeltjes op een mooie 
zomerdag of juist de kleurrijke blaadjes die naar beneden dwarrelen in de herfst: de Veluwe is 
prachtig! De bosrijke omgeving nodigt uit tot een wandeling en ook in de directe omgeving van 
Lunteren zijn volop excursiemogelijkheden. 

Tijdens de vakanties is een team van vrijwilligers aanwezig om u te begeleiden en, indien nodig, 
de zorg te bieden die u thuis gewend bent. Maakt u gebruik van een rolstoel of rollator tijdens een 
uitstapje, dan zorgen we voor voldoende vrijwilligers om u te begeleiden.

“Ik ben nog nooit 
zo verwend.” 

ZOMER
Zomer in Het Bosgoed betekent 
genieten van de groene omgeving. 
Bij goed weer zult u ongetwijfeld 
een keer buiten op het terras 
dineren of als lunch pannenkoeken 
geserveerd krijgen. Binnen is er een 
gezellige ontmoetingsruimte en 
televisiekamer met comfortabele 
fauteuils. U heeft ruime keuze uit 
gezelschapsspellen en boeken. 
Het hele hotel is gelijkvloers en 
drempelvrij en daarmee zeer 
geschikt  voor senioren.  
Tijdens uw vakantie kunt u 
naar wens deelnemen aan 

een uitgebreid programma 
van activiteiten in en om het 
hotel en excursies. Er zijn veel 
mogelijkheden om er op uit te 
gaan, zoals een bezoekje aan 
Park de Hoge Veluwe of een 
markt.  Of ga samen met een 
vrijwilliger (rolstoel)fietsen of een 
wandelingetje maken in de bosrijke 
omgeving.

HERFST 
Wat is er mooier dan de herfst 
doorbrengen in een bosrijke 
omgeving? Geniet van de kleurrijke 
bladeren en de frisse lucht.  

14

“Het is de tweede keer dat ik in Het 
Bosgoed ben. Ik hoop nog een keer te komen 
en zal vertellen hoe goed het hier is!”

maken met de huifkar, of een 
bezoek brengen aan een dierentuin 
of museum. U bepaalt uiteraard 
zelf waar u wel of niet aan 
deelneemt. 

Om daarna weer terug te komen in 
het behaaglijke Bosgoed.  
Waar u de tijd aan uzelf heeft en 

naar wens een gezellig praatje kunt 
maken met medegasten of kunt 
genieten van een lezing, filmavond, 
workshop en/of optreden. U heeft 
uiteraard ook de mogelijkheid 
om een warm bad te nemen 
in de privé wellnessruimte met 
bubbelbad en infraroodsauna. 

U heeft de mogelijkheid om in de 
zomer twee weken aansluitend op 
vakantie te komen. 

DATA & TARIEVEN

Zomerse sferen
za 25 jul t/m za 1 aug (8 dagen)
za 1 aug t/m za 8 aug (8 dagen)
za 5 sep t/m za 12 sep (8 dagen)

AB   1 pers. kamer € 960,- p.p.
 2 pers. kamer € 905,- p.p.
 
Kleurrijk najaar 
Za 14 nov t/m 21 nov (8 dagen)

AB  1 pers. kamer € 685,- p.p.
 2 pers. kamer € 630,- p.p.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl
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De Kerstdagen doorbrengen in een sfeervol hotel met fijn gezelschap? Dat is mogelijk in 
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed. U krijgt een warm welkom en wordt de hele week in de 
watten gelegd. Het hotel zelf is helemaal in kerstsferen gehuld voor een feestelijk geheel.

SFEERVOLLE KERSTDAGEN IN  
HET BOSGOED
VAKANTIES MET LICHTE ZORG (INDIEN NODIG)

Bij Kerst hoort lekker eten en drin-
ken, de koks verwennen u daarom 
deze vakantie op culinair gebied 
en schotelen u een heerlijk kerstdi-
ner voor. De warmte van de open 
haard, de ontspannen wellness-
ruimte, en gezellige sfeer zorgen 
voor een mooie kersttijd.

Het team van vrijwilligers staat 
voor u klaar om u te begelei-
den en, indien nodig, de zorg te 
verlenen die u gewend bent. Ook 
bieden zij u een feestelijk program-
ma aan met uitstapjes waar u, 
naar wens, aan kunt deelnemen. 
Zo kunt u heerlijk ontspannen en 
genieten van uw verblijf. 

 

“Een en al warmte en 
gezelligheid hebben 
de vrijwilligers weten 
te creëren.”

A B

Uiteraard is er ook ruimte voor een 
spelletje in de knusse ontmoetings-
ruimte of voor een ommetje in de 
bosrijke omgeving. Een puzzeltje 
maken of een goed boek lezen in 
een comfortabele stoel bij de open 
haard is natuurlijk ook een aan-
trekkelijke optie. Maar het belang-
rijkste is dat u vooral doet waar u 
zelf zin in heeft!

Het is mogelijk om twee weken 
achter elkaar naar Het Bosgoed te 
komen. Zo geniet u optimaal van 
de gezelligheid in Het Bosgoed. 
Dat belooft veel goeds!

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de 
beschrijving van deze 
accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

DATA & TARIEVEN

Sfeervolle kerstdagen
zo 20 t/m zo 27 dec (8 dagen)
AB   1 pers. kamer € 1.105,- p.p.
 2 pers. kamer € 1.050,- p.p.
 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.
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“Het was een fijne 
week. Ik kom graag 
naar Lunteren, het is 
een thuiskomen.”

A B

GEZELLIGE OUD EN NIEUW
VAKANTIES MET LICHTE ZORG (INDIEN NODIG)

Oliebollen, gezelligheid, proosten met een glaasje champagne… Allemaal 
ingrediënten voor een sfeervol Oud & Nieuw. U bent welkom in Het 
Bosgoed om samen met anderen het nieuwe jaar in te
luiden. Uiteraard gaat het niet alleen om Oudjaarsavond, tijdens deze 
vakantie zult u flink verwend worden. Op culinair gebied zullen de koks u 
verrassen en er staan een aantal uitstapjes op het programma.

In Het Bosgoed zelf is ook 
heel wat te beleven. U kunt 
deelnemen aan een aantal 
gezellige  activiteiten in het 
hotel. U kunt dan denken aan 
bijvoorbeeld een workshop, 
optreden, filmavond of een 
lezing. U hoort tijdens uw verblijf 
wat de vrijwilligers voor u in 
petto hebben, daarbij houden ze 
zoveel mogelijk rekening met uw 
wensen. 

Of u deelneemt aan het 
programma is aan u. U krijgt 
uiteraard ook de ruimte om zelf 
uw eigen invulling te geven aan 
de dag. Met een boek bij de open 
haard zitten, een praatje maken 
met andere gasten, televisie 
kijken in de knusse televisiekamer 
of… vult u zelf maar in. Het is 
tenslotte vakantie!

Het is mogelijk om twee weken 
achter elkaar naar Het Bosgoed te 
komen. Zo geniet u optimaal van 
de gezelligheid in Het Bosgoed. 

DATA & TARIEVEN

Gezellige Oud en Nieuw
Zo 27 dec 2020 t/m za 2 jan 2021 
(7 dagen)

AB   1 pers. kamer € 960,- p.p.
 2 pers. kamer € 905,- p.p.
 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl
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ONTDEK DE VELUWE
VAKANTIES MET LICHTE TOT INTENSIEVE ZORG 

Er even lekker tussenuit… In een andere omgeving genieten van een volledig verzorgd verblijf en leuke uitstapjes 
maken. Er zijn mogelijkheden genoeg, ook als u in uw dagelijks leven zorg nodig heeft door een lichamelijke 
beperking of aandoening. Uw partner of mantelzorger is van harte welkom om met u mee te komen. 

Het team van vrijwilligers, bestaande uit onder andere een verpleegkundige en een nachtwacht, geeft u, samen 
met de thuiszorg, de zorg die u nodig heeft en staan dag en nacht voor u klaar. Daar kunt u op rekenen! 

HET BOSGOED 
Allegoeds Groepshotel Het 
Bosgoed gelegen in een mooie, 
bosrijke omgeving, is volledig 
aangepast en van alle gemakken 
voorzien. Het hele hotel is 
gelijkvloers en drempelvrij en 
daarmee goed toegankelijk voor 
rollator- en/of rolstoelgebruikers.

VOOR MANTELZORGERS
Bent u mantelzorger voor uw 
partner, vader of moeder? Dan 
komt er heel wat op u af. Wat 
ruimte voor uzelf is op zijn tijd 
onmisbaar. Dat kan met onze 
vakanties. U bent samen welkom, 
dan nemen onze vrijwilligers, 
indien gewenst, de zorg van 

u over, zodat het voor u ook 
vakantie is. U kunt er met elkaar 
op uit trekken of juist apart, met 
de geruststellende gedachte dat 
uw reisgenoot in goede handen is. 
Als mantelzorger of partner heeft 
u de ruimte om deel te nemen aan 
het programma of juist zelf uw 
tijd in te delen met bijvoorbeeld 
een middagje winkelen of fietsen. 
Maakt u vooral uw wensen 
kenbaar. De persoon voor wie 
u zorgt is uiteraard ook alleen 
welkom, om te genieten van een 
vakantie en de goede zorg van 
onze vrijwilligers. 

B C

“Het was in één woord geweldig en de gasten 
onderling ook, dus voor herhaling vatbaar.”
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Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

met haar prachtige vlindertuin. 
In Barneveld vindt u het 
Pluimveemuseum, in Lunteren 
geeft Museum Oud Lunteren een 
kijkje in het leven van weleer en 
in Ede vindt u de Schaapskooi met 
het natuurcentrum. 
U leest het, er is genoeg te 
doen. Komt u ook genieten van 
gezelligheid en goede zorgen? 
Tel daarbij de uitstapjes en 
activiteiten op en u bent er 
heerlijk een week tussenuit!

PROGRAMMA
Uw zorgvraag is geen beperking 
om mee te doen aan het 
programma. Sterker nog, het 
programma is helemaal afgestemd 
op uw mogelijkheden. Als 
we er op uit gaan, zorgen we 
ervoor dat uw eventuele rollator 
of rolstoel mee kan en dat er 
voldoende vrijwilligers zijn om u te 
begeleiden. 
Er zijn veel mogelijkheden 
voor leuke uitstapjes in de 
nabije omgeving van Lunteren. 
U ontvangt het uiteindelijke 
programma van onze 
vrijwilligers als u in Lunteren 
bent. We noemen hier al wel 
vast wat mogelijkheden: het 
Zandsculpturenfestijn in Garderen 
is een aanrader, net als Dierenpark 
Amersfoort of de Passieflorahoeve 

“Veel aandacht, respect en zorg 
voor ons alle twee.”

DATA & TARIEVEN

Ontdek de Veluwe
zo 28 juni t/m za 4 juli (7 dagen)
zo 30 aug t/m za 5 sep (7 dagen)
zo 27 sep t/m za 3 okt (7 dagen)
zo 11 okt t/m za 17 okt (7 dagen)

AB   1 pers. kamer € 880,- p.p.
 2 pers. kamer € 825,- p.p. 

C   1 pers. kamer € 990,- p.p.
 2 pers. kamer € 935,- p.p.

Novemberarrangement
Zo 22 nov t/m za 28 nov (7 dagen)

AB   1 pers. kamer € 620,- p.p.
 2 pers. kamer € 565,- p.p. 

C   1 pers. kamer € 680,- p.p.
 2 pers. kamer € 625,- p.p.

 Voor mantelzorgers en begeleiders 
geldt het tarief zoals vermeld bij 
categorie A/B.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl
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Er even lekker tussenuit… volledig verzorgd vakantie vieren en leuke uitstapjes maken.  
U bent van harte welkom om samen met uw partner, vader of moeder met beginnende 
dementie van een vakantie te genieten. Onze vrijwilligers staan dag en nacht voor u 
beiden klaar en bezorgen u graag een ontspannen vakantie waarin u zelf het tempo kunt 
bepalen. Gasten met beginnende dementie zijn uiteraard ook alleen welkom in onze vakanties.

Onze vrijwilligers bieden een vertrouwde aankomst en begeleiden u en uw eventuele reisgenoot tijdens 
uw vakantie. Het team van vrijwilligers met onder andere een verpleegkundige en nachtwacht biedt u, 
samen met de thuiszorg, de zorg die nodig is. Dit alles natuurlijk in overleg met u. 

HEERLIJK BIJKOMEN IN HET BOSGOED  
VAKANTIES VOOR OUDEREN MET (BEGINNENDE) DEMENTIE

VOOR MANTELZORGERS
Bent u mantelzorger voor uw 
partner, vader of moeder? Dan 
komt er heel wat op u af. Wat 
ruimte voor uzelf is op zijn tijd 
onmisbaar. Dat kan met onze 
vakanties. U bent samen welkom, 
maar u kunt er ook voor kiezen om 
zelf thuis te blijven en daar nieuwe 
energie op te doen. De persoon 
voor wie u zorgt geniet in de 
tussentijd van een vakantie en is bij 
ons in goede handen. 

Komt u samen, dan nemen onze 
vrijwilligers, indien gewenst, de 
zorg van u over, zodat het voor 
u ook vakantie is. U kunt er met 
elkaar op uit trekken of juist 
apart, met de geruststellende 
gedachte dat uw reisgenoot in 
goede handen is. Als mantelzorger 
of partner heeft u de ruimte om 

“We zijn in de watten gelegd en 
alles werd geregeld.”

D

deel te nemen aan het programma 
of juist zelf uw tijd in te delen 
met bijvoorbeeld een middagje 
winkelen of fietsen. Maakt u 
vooral uw wensen kenbaar. 

HET BOSGOED
In Allegoeds Groepshotel Het 
Bosgoed weten ze heel goed 
hoe ze u een plezierige vakantie 
kunnen bezorgen. Rondom het 
huiselijke hotel heeft u mooi zicht 
op de bossen en u bent ook zo in 
het centrum van Lunteren. 
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Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

Het Bosgoed heeft alle 
voorzieningen in huis om ouderen 
met dementie een prettig 
verblijf te bezorgen, zo is er een 
alarmeringssysteem aanwezig en 
loopt er een verhard pad in de 
tuin van het hotel waar gasten 
een ommetje kunnen maken. 
Het gehele hotel is gelijkvloers 
en toegankelijk voor rollator- en 
rolstoelgebruikers. In het hotel 
bevindt zich onder andere een 
wellnessruimte en een gezellige 
ontmoetingsruimte met open 
haard. 

PROGRAMMA 
Tijdens uw vakantie is er een 
programma met activiteiten in 
en om het hotel en excursies. Dit 
programma is afgestemd op de 
mogelijkheden van de aanwezige 
gasten. U kunt uiteraard zelf 
bepalen waar u aan deelneemt. 

In de buurt van Lunteren is er 
veel te doen, wat dacht u van 
een rondrit naar de Posbank of 
een bezoek aan Ouwehands 

Dierenpark?  Ook een bezoek 
aan een museum of boerderij 
behoort tot de mogelijkheden. 
Het uiteindelijke programma hoort 
u als u in Lunteren bent, daarbij 
houden onze vrijwilligers zoveel 
mogelijk rekening met uw wensen.

Na een uitstapje kunt u weer 
bijkomen in het Bosgoed en 
genieten van een goede maaltijd, 
een warm bad in de privé 
wellnessruimte of juist de rust 
opzoeken. In het hotel kunt u 
rekenen op bijvoorbeeld een 
optreden, een bingoavond of een 
leuke quiz waarin u met elkaar 
terug in de tijd gaat. Het zijn 
zomaar een paar voorbeelden van 
activiteiten die u in een vakantie 
kunt tegenkomen. Laat u verrassen 
en kom naar het gezellige Bosgoed.

“Het meest tevreden ben ik 
over de aandacht, begrip en 
respect! Een tien.”

DATA & TARIEVEN

Heerlijk bijkomen in het Bosgoed
zo 17 mei t/m vr 22 mei (6 dagen)
zo 13 sep t/m vr 18 sep (6 dagen)

AB   1 pers. kamer € 805,- p.p.
 2 pers. kamer € 750,- p.p. 

D   1 pers. kamer € 915,- p.p.
 2 pers. kamer € 860,- p.p.

 Voor mantelzorgers en begeleiders 
geldt het tarief zoals vermeld bij 
categorie A/B.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Allegoeds Groepshotel  
Het Bosgoed
Molenweg 49
6741 KK Lunteren
www.hetbosgoed.nl
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“Het kon niet 
beter, er was van 
alle kanten hulp 
voor ons allen.”

Bos, heide, stuifzand: het Drents-Friese Wold is één van Nederlandse mooiste en grootste nationale 
parken. Aan de rand van dit afwisselende natuurgebied ligt Groepshotel De Vrije Vogel. Een 
gezellige en gastvrije accommodatie te midden van het groen. 

In de Vrije Vogel kunt u terecht voor B/C-vakanties (lichte tot intensieve zorgvraag) of een 
D-vakantie (dementie). In al deze vakanties is er een team van vrijwilligers aanwezig met onder 
andere een verpleegkundige en een nachtwacht. Zij bieden u een veilige aankomst en geven u, 
samen met de thuiszorg, de zorg die u nodig heeft en staan dag en nacht voor u klaar.

GENIETEN IN HET DRENTS-FRIESE WOLD
HOTEL DE VRIJE VOGEL (ELSLOO)

B C D

met een intensieve zorgvraag 
of met beginnende dementie 
een volledig verzorgd verblijf te 
bezorgen. In de Vrije Vogel zal het 
u aan niets ontbreken.

VOOR MANTELZORGERS
Bent u mantelzorger voor uw 
partner, vader of moeder? Dan 
komt er heel wat op u af. Wat 
ruimte voor uzelf is op zijn tijd 
onmisbaar. Dat kan met onze 
vakanties. U bent samen welkom, 
maar u kunt er ook voor kiezen 
om zelf thuis te blijven en daar op 
te laden. De persoon voor wie u 
zorgt, geniet in de tussentijd van 
een vakantie en is bij ons in goede 
handen. 

Komt u samen, dan nemen onze 
vrijwilligers, indien gewenst, de 
zorg van u over, zodat het voor 

u ook vakantie is. U kunt er met 
elkaar op uit trekken of juist 
apart, met de geruststellende 
gedachte dat uw reisgenoot in 
goede handen is. Als mantelzorger 
of partner heeft u de ruimte om 
deel te nemen aan het programma 
of juist zelf uw tijd in te delen 
met bijvoorbeeld een middagje 
winkelen of fietsen. Maakt u 
vooral uw wensen kenbaar. 

FACILITEITEN
Even buiten het dorp Elsloo ligt 
hotel De Vrije Vogel, met een 
uitzicht op de velden en de bossen. 
De gezellige ruimtes in het hotel 
zijn ideaal om even tot rust te 
komen of juist andere gasten te 
ontmoeten. Het overdekte, warme 
zwembad nodigt uit om even een 
baantje te trekken. Indien nodig is 
er ook een tillift aanwezig, zodat 
ook gasten met een beperking 
kunnen genieten van het warme 
water. Onze vrijwilligers helpen u 
hier graag bij. 

In het restaurant kunt u heerlijk 
eten en bij mooi weer is het 
genieten op een van de terrassen. 
Of maak een wandelingetje langs 
de bloementuin en de dierenweide. 
Dit knusse hotel heeft alle 
voorzieningen in huis om ouderen 
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“De eerste keer met Allegoeds mee en 
het smaakt naar meer.”

OMGEVING
Dit hotel is een uitstekende 
uitvalsbasis om zowel Friesland als 
Drenthe te ontdekken tijdens
uw vakantie. Het Drents-Friese 
Wold staat bekend om haar 
schoonheid en de afwisseling 
van bos en heide, bosmeertjes en 
zandverstuivingen. In de nabije 
omgeving vindt u Giethoorn, Assen 
en de Friese meren.

PROGRAMMA 
Vrijwilligers bieden u een 
programma aan met activiteiten 
in en om het hotel en excursies. 
Maakt u gebruik van een rollator 
of rolstoel tijdens een uitstapje, 
dan zorgen we voor voldoende 
vrijwilligers om u te begeleiden. 
In de omgeving zijn er diverse 
mogelijkheden om er op uit te gaan, 
onder andere de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest en Museum Vledder 
met haar ‘valse kunst’. Ook het 
gevangenismuseum in Veenhuizen 
of het Hunebedmuseum in Borger 
zijn zeker een bezoek waard. Of 
wat dacht u van een tocht in een 

fluisterbootje in Giethoorn? Onze 
vrijwilligers vertellen u graag meer 
over het uiteindelijke programma 
wanneer u in Friesland bent. 
Eenmaal terug in het hotel kunt u 
deelnemen aan gezellige activiteiten, 
zoals een optreden, een lezing of 
workshop. Of juist een momentje 
voor uzelf nemen met een goed 
boek of de krant. Uiteraard bepaalt 
u zelf waar u wel of niet aan 
deelneemt. Het is tenslotte vakantie!

DATA & TARIEVEN

Genieten in het Drents-Friese Wold
za 2 mei t/m vr 8 mei (7 dagen)
za 23 mei t/m vr 29 mei (7 dagen)
za 19 sep t/m vr 25 sep (7 dagen)

AB   1 pers. kamer € 860,- p.p.
 2 pers. kamer € 805,- p.p. 

C   1 pers. kamer € 970,- p.p.
 2 pers. kamer € 915,- p.p.

Genieten in het Drents-Friese Wold
zo 21 juni t/m vr 26 juni (6 dagen)

AB   1 pers. kamer € 805,- p.p.
 2 pers. kamer € 750,- p.p. 

D   1 pers. kamer € 915,- p.p.
 2 pers. kamer € 860,- p.p.

 Voor mantelzorgers en begeleiders 
geldt het tarief zoals vermeld bij 
categorie A/B.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

Hotel De Vrije Vogel
Kloosterweg 3
8424 SH Elsloo (Fr.)
www.devrijevogel.nl
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“De tochtjes in de 
omgeving waren 
mooi.”

In de Brabantse Kempen, de grensstreek met België, vindt u Hotel De Postelhoef in Luyksgestel. 
Het ruim opgezette hotel ligt op een rustige locatie en is omringd door prachtige bossen, vennen en 
heidevelden. De Postelhoef is goed toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een
rollator of rolstoel. Veel gasten komen keer op keer terug, omdat ze het hier heerlijk vinden.

KAMERS 
De kamers zijn uitgerust met 
goede voorzieningen: een 
televisie, kluisje en een badkamer 
met douche en een verhoogd 
toilet met beugels. Op vrijwel 
alle kamers zijn hoog-laag 
bedden aanwezig. De kamers 
op de begane grond zijn voor 
rolstoelgebruik aangepast.

DE NATUUR VAN DE BRABANTSE KEMPEN
HOTEL DE POSTELHOEF (LUYKSGESTEL)

A B

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een eigen 
verwarmd buitenzwembad (26 C̊) 
en een jeu-de-boulesbaan. Ook 
zijn er fietsen aanwezig, waarmee 
u zelf een fietstochtje kunt maken 
over de verharde fietspaden in de 
omgeving. Na afloop van een uit-
stapje of activiteit kunt u plaats-
nemen op één van de terrassen in 
de tuin voor een kopje koffie of 
thee. Houdt u van gezelschaps-
spellen? Er zijn mogelijkheden 
genoeg in dit hotel. 
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DATA & TARIEVEN

De natuur van de Brabantse 
Kempen
za 20 juni t/m za 27 juni (8 dagen)
za 5 sep t/m za 12 sep (8 dagen)

AB   1 pers. kamer € 895,- p.p.
 2 pers. kamer € 815,- p.p. 
 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

“Alle lof voor het Allegoedsteam. 
De week was als een warm bad.”

OMGEVING 
De Kempen: duizenden hectaren 
bos, heide en vennen, maar 
ook historische dorpskernen en 
bourgondische terrasjes, abdijen, 
brouwerijen en musea. In de 
directe omgeving van hotel De 
Postelhoef vindt u het pittoreske 
stadje Valkenswaard, maar ook 
de gezellige Belgische plaatsen 
Lommel en Turnhout liggen vlakbij.

PROGRAMMA
Tijdens deze vakantie gaan 
we er lekker op uit. Dat is niet 
moeilijk, want er is in de buurt 
van het hotel veel te doen. In 
de omgeving zijn verschillende 
mooie rondritten te maken, 
waaronder een smokkelaarsroute 
waarin verhalen van weleer 
herleven. Andere mogelijke 
uitstapjes zijn bijvoorbeeld naar 

een struisvogelboerderij of een 
bezoek aan het Bakkerij Museum. 
Daarnaast is er natuurlijk ruimte 
voor het lezen van een goed boek 
op het terras of een duik in het 
zwembad en is er enkele avonden 
entertainment in het hotel zelf. 
Onze vrijwilligers vertellen u 
graag meer over het uiteindelijke 
programma als u in Luyksgestel 
gearriveerd bent. Komt u vooral 
genieten van deze bijzondere 
grensstreek!

Hotel De Postelhoef
Boscheind 73
5575 AA Luyksgestel
www.postelhoef.nl
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“Zo fijn dat het voor mij nu toch 
mogelijk is om op vakantie te gaan.”

In het groene buitengebied van het Brabantse Oisterwijk is het gastvrije hotel “De Paddestoel” 
gelegen. U kunt hier heerlijk genieten van de bossen en vennen, vanaf een terrasje of juist tijdens 
een wandeling. Het hotel heeft een huiselijke sfeer en is van alle gemakken voorzien. Voel je 
welkom in dit fijne hotel omgeven middenin de mooie natuur.

PAREL IN ’T GROEN 
HOTEL DE PADDESTOEL (OISTERWIJK)

FACILITEITEN
Dit mooie hotel is geheel 
gelijkvloers met een restaurant 
waar u terecht kunt voor een 
heerlijke maaltijd. Op het ruime 
terras kunt u heerlijk ontspannen 
en genieten van de rustgevende 
natuur die rondom aanwezig 
is. Heeft u zin in een drankje, 
dan kunt u plaatsnemen aan de 
bar. In het gezellige zitje bij de 
open haard heeft u een plekje 
voor het lezen van uw boek of 
voor een gezellig praatje met uw 
medegasten. In het hotel is gratis 
WiFi aanwezig.

KAMERS 
Het hotel beschikt over 
comfortabele kamers met 

verhoogde boxspringbedden. 
In uw kamer vindt u een douche, 
toilet, kitchenette met waterkoker 
en koelkast, telefoon en televisie. 
Alle kamers bevinden zich op de 
begane grond en zijn toegankelijk 
voor een eventuele rollator en/
of rolstoel. Vanuit uw kamer kijkt 
u uit op de tuin en u heeft een 
eigen terras waar u heerlijk kunt 
vertoeven. 

OMGEVING
U hoeft zich in deze mooie 
omgeving niet te vervelen: u loopt 
of fietst zo naar de dichtbijgelegen 
natuurgebieden De Kampina, het 
Groene Woud en de Mortelen. 
Maar ook voor cultuurliefhebbers 
is er genoeg te doen. 

A B

Bezoek de Oisterwijkse dorpskern 
waar u al wandelend de vele 
kleine- en grotere ‘Parels’ ontdekt. 
Steden als Den Bosch, Tilburg en 
Eindhoven liggen op slechts 20 
minuten afstand.
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DATA & TARIEVEN

Parel in ‘t groen
vr 15 mei t/m vr 22 mei (8 dagen)
vr 14 aug t/m vr 21 aug (8 dagen)

AB   1 pers. kamer € 955,- p.p.
 2 pers. kamer € 900,- p.p.
 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

“Het gaf ons rust tussen de bossen.”

PROGRAMMA
Vrijwilligers bieden u een 
programma aan met activiteiten 
in en om het hotel en leuke 
excursies. Op enkele avonden 
kunt u rekenen op een 
avondprogramma in het hotel 
zelf. Leuke dagtrips zijn te maken 
naar bijvoorbeeld Safaripark 
Beekse Bergen in Hilvarenbeek, 
het Brabants Museum Oud 
Oosterhout, waar u zich waant 

in de jaren tussen 1900 en 1950 
en Landgoed Baest met de druk 
bezochte kapel van Onze Lieve 
Vrouw van de Heilige Eik. Onze 
vrijwilligers vertellen u graag meer 
over het uiteindelijke programma 
als u in Oisterwijk bent. In De 
Paddestoel heeft u gegarandeerd 
een onvergetelijk verblijf!

Hotel De Paddestoel
Scheibaan 5
5062 TM Oisterwijk
www.hoteldepaddestoel.nl
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Ervaar het ultieme eilandgevoel op het waddeneiland Vlieland. Een vakantie naar 
een waddeneiland begint al op de boot naar het eiland toe. Op Vlieland kunt 
u genieten van de rust, ruimte en prachtige natuur. Het viersterren Strandhotel 
Seeduyn is dichtbij de Noordzee gelegen. Even helemaal ertussenuit, uitwaaien 
op het strand en wandelen door de duinen, kom lekker naar Vlieland.

OMGEVING 
Deze vakantie draait het om het 
strand en de kust. Het gezellige 
dorpje Oost-Vlieland met een 
historische kern en de vuurtoren op 
het 40 meter hoge Vuurboetsduin, 
ligt op nog geen kilometer afstand 
van het hotel. Achter het dorp 
Oost-Vlieland ligt het wad. Vanaf de 
dijk kijkt u uit over de Waddenzee.  
Vanuit het hotel wandelt u zo naar 
het strand van de Noordzee.

HET EILANDGEVOEL OP VLIELAND
WESTCORD STRANDHOTEL SEEDUYN (VLIELAND)

FACILITEITEN
Dit viersterrenhotel heeft tal 
van faciliteiten in huis; biljarts, 
loungeruimte met open haard en 
leesruimte, verwarmd binnen- en 
buitenzwembad, solarium en 
kapsalon. Een bezoek aan het 
wellnesscentrum, tegen betaling, 
met diverse sauna’s, baden en 
whirlpools maken uw verblijf 
compleet. In het hotel is gratis WiFi 
aanwezig.

KAMERS 
Er is voor u als gast veel zorg en 
aandacht besteed aan ruimte 
en comfort. De hotelkamers zijn 
voorzien van onder andere een 
ruime badkamer met bad, douche 
en toilet, televisie en een Nespresso-
apparaat. De kamers zijn standaard 
uit gerust met boxspringbedden. Alle 
kamers beschikken over een balkon 
of terras. 

“Onvoorwaardelijke 
hartelijkheid.”

A B
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DATA & TARIEVEN

Het eilandgevoel op Vlieland
zo 28 jun t/m vr 3 jul (6 dagen)
zo 13 sep t/m vr 18 sep (6 dagen)

AB   1 pers. kamer € 950,- p.p.
 2 pers. kamer € 850,- p.p. 
 
Er is beperkt plek voor minder 
mobiele gasten in deze vakanties. 

Voor een kamer met zeezijde 
betaalt u een toeslag van € 50,- 
per persoon per week.

Bovenstaande tarieven zijn incl. 
een overtocht met de boot vanaf 
en naar Harlingen en incl. enkele 
excursies. 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

“Het was erg fijn om aan het 
strand bij de branding met de 
benen in het water te staan.”

PROGRAMMA
Vrijwilligers bieden u een 
programma aan met activiteiten 
in en om het hotel en excursies. 
Lekker uitwaaien aan het strand 
mag uiteraard niet ontbreken op 
dit prachtige eiland, met daarna 
een drankje in een strandpaviljoen. 
Ook als u minder mobiel bent, 
zijn er mogelijkheden om met een 
strandrolstoel bij de vloedlijn te 
komen. Tijdens een rondrit kunt u 
het eiland ontdekken en een bezoek 
brengen aan het waddencentrum 
De Noordwester. 

Op enkele avonden bieden we u ook 
een programma aan. U leest het, 
er is genoeg te doen op het mooie 
Vlieland. Over het uiteindelijke 
programma vertellen onze 
vrijwilligers u graag meer tijdens uw 
verblijf. Komt u genieten van zon, 
zee en strand?

WestCord Strandhotel Seeduyn
Badweg 3
8899 BV Vlieland
www.strandhotelseeduyn.nl
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UITWAAIEN MET ZON, ZEE EN STRAND
STRANDHOTEL GOLFZANG (EGMOND AAN ZEE)

Vanuit je hotel zo de boulevard opstappen en uitkijken over het strand: 
daar krijg je toch meteen een vakantiegevoel van. In het Strandhotel 
Golfzang in Egmond aan Zee voelt dat zeker zo. Hier kunt u genieten van 
zon, zee en strand. Naast het fijne strand is het ook heerlijk om in het 
centrum van Egmond eens rond te kijken of een terrasje te pakken.

“Het duingebied is 
zo mooi om doorheen 
te wandelen.”

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby en 
receptie merkt u gelijk dat dit 
hotel zeer stijlvol is. In de moderne 
lounge van het hotel kunt u 
plaatsnemen met een boek of 
krant. Ook is er voor onze groep 
een eigen zaal beschikbaar, waar u 
zich met uw vakantiegenoten terug 
kunt trekken of deel kunt nemen 
aan een georganiseerde activiteit.
 
In het restaurant wordt u dagelijks 
verrast met iets lekkers. Elke 
ochtend staat een uitgebreid 
ontbijtbuffet voor u klaar, met 
een keur aan verse broodjes, 
zuivel, fruit, dranken en andere 
lekkernijen. En dat terwijl u kunt 
genieten van een prachtig uitzicht 
op zee. Een betere start van de 
dag is niet denkbaar! Ook het 
diner wordt ’s avonds in dit 
restaurant voor u geserveerd. 
U kunt uiteraard in het hele 
hotel gebruik maken van WiFi. 

KAMERS 
U verblijft in een ruime en modern 
ingerichte hotelkamer. Naast 
boxspringbedden is deze uitgerust 
met onder andere een toilet en 
douche, koffie- en theefaciliteiten, 
telefoon, televisie, haardroger, 
kluisje, bureau en een comfortabel 
zitje. De kamers beschikken 
tevens over een balkon, waarbij 
een aantal kamers bovendien 
een fantastisch uitzicht op zee 
biedt. Dit maakt uw verblijf nog 
specialer!

OMGEVING
Het fijne, brede strand, de duinen, 
het bos: de omgeving van Egmond 
is mooi en afwisselend. Heerlijk om 
er te fietsen of te wandelen.  

A B
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DATA & TARIEVEN

Uitwaaien met zon, zee en strand
zo 14 jun t/m vr 19 jun (6 dagen)

AB   1 pers. kamer € 905,- p.p.
 2 pers. kamer € 850,- p.p. 
 
Er is beperkt plek voor minder 
mobiele gasten in deze vakanties. 

Voor een kamer met zeezijde 
betaalt u een toeslag van € 150,- 
per kamer.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

“Deze vakantie 
is heel fijn 
geweest, mede 
door de geweldige 
vrijwilligers die 
ons met alles 
terzijde hebben 
bijgestaan.”

Ook in de omgeving van Egmond 
is veel te beleven met Alkmaar en 
Bergen vlakbij. 

PROGRAMMA 
Vrijwilligers bieden u een 
programma aan met activiteiten 
in en om het hotel en excursies. 
Een bezoek aan het strand staat 
uiteraard op het programma. 
Daarnaast is er ook de gelegenheid 
juist cultuur te snuiven, 
bijvoorbeeld met een bezoek 
aan het Museum van Egmond of 
de historische stad Alkmaar met 
eeuwenoude grachten en gezellige 
winkelstraten, of ontdek het 
kunstenaarsdorp Bergen. 
De vrijwilligers vertellen u het 

uiteindelijke programma tijdens uw 
verblijf in Golfzang. Wat het
ook zal worden, reken erop dat zij 
hun uiterste best zullen doen om u 
een onvergetelijke vakantie te
bezorgen. Wees welkom om de 
mooie omgeving van Egmond te 
(her)ontdekken.

Strandhotel Golfzang
Boulevard 8
1931 CJ Egmond aan Zee 
www.golfzang.nl
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Bossen, heidevelden en glooiende heuvels: in het midden van de Nationale Parken Weerribben-Wieden 
en het Dwingelerveld ligt Buitengoed Fredeshiem. Deze groene plek staat garant voor een heerlijke, 
ontspannen vakantie.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over 35 één- 
en tweepersoonskamers en 
een gezellig restaurant. Er zijn 
verschillende terrassen en de 
wandelpaden van het bosrijke 
buitengoed nodigen uit voor 
een heerlijk buitenzijn. Het 
hotel is gelijkvloers en rolstoel-
toegankelijk. Er is een ruime 
foyer met receptie en souvenir-
verkoop. In het restaurant is er 
iedere dag een ruime keuze uit 
heerlijke verse producten bij het 
ontbijt- en lunchbuffet. Ook 
het driegangendiner wordt hier 
geserveerd. U kunt in het hele hotel 
gratis gebruik maken van WiFi. 

ONTDEK WATERRIJK WEERRIBBEN-WIEDEN
BUITENGOED FREDESHIEM (STEENWIJK-DE BULT)

A B

“Goede sfeer 
met de groep.”

32

DATA & TARIEVEN

Ontdek waterrijk Weerribben-
Wieden
za 4 jul t/m za 11 jul (8 dagen)
za 22 aug t/m za 29 aug (8 dagen)

AB   1 pers. kamer € 995,- p.p.
 2 pers. kamer € 900,- p.p. 
 

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

KAMERS 
Alle kamers zijn voorzien van 
toilet en douche, televisie en 
boxspringbedden. Bedverhoging
of een hoog-laagbed is mogelijk 
en ook andere hulpmiddelen 
zoals douchestoelen zijn waar 
nodig beschikbaar. Er is een 
oproep systeem via de telefoon 
op de kamers. De kamers 
zijn comfortabel en sfeervol 
ingericht. U voelt zich er zeker op 
uw gemak.

OMGEVING 
Water en land wisselen elkaar af 
in Nationaal Park Weerribben-
Wieden, waar het waterrijke 
Giethoorn onderdeel van 
uitmaakt. Steenwijk zelf is 
een oude vestingstad met 
een jachthaven, grachten en 
stadswallen die dateren uit de 
tijd van de Tachtigjarige Oorlog. 
Op een steenworp afstand liggen 
gezellige dorpjes als het bosrijke 

Vledder en Havelte en stadjes als 
Blokzijl, Vollenhove, Meppel en 
Zwolle.

PROGRAMMA 
Vrijwilligers bieden u 
een programma aan met 
activiteiten in en om het hotel 
en excursies. In de omgeving 
van Steenwijk vindt u tal van 
bezienswaardigheden en 
excursiemogelijkheden, zoals 
de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest en het museumdorp 
Orvelte. Op enkele avonden 
zal er entertainment in het 
hotel aangeboden worden. 
Tijdens uw verblijf vertellen 
onze vrijwilligers u graag meer 
over de mogelijkheden en het 
uiteindelijke programma. Zeker is 
wel; op Buitengoed Fredeshiem 
zult u beslist een heerlijke en 
afwisselende vakantie beleven!

“De vrijwilligers stonden  steeds 
voor iedereen klaar en altijd 
vriendelijk.”

Buitengoed Fredeshiem
Eiderberg 2
8346 KJ Steenwijk- De Bult
www.fredeshiem.nl
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“Je maakt makkelijk contact met 
de andere gasten.”

De uitgestrekte bossen in de mooiste kleuren rood, oranje, geel en bruin: de Achterhoek is prachtig 
in de herfst. Het is een veelzijdige streek met naast de bossen, landgoederen en kleine rivieren, maar 
ook de aantrekkelijke Hanzesteden Zutphen en Deventer. In deze mooie omgeving ligt in Lochem  
Hotel Hof van Gelre. Wees welkom om hier te genieten van de herfst.
 

KOM NAAR DE ACHTERHOEK
HOTEL HOF VAN GELRE (LOCHEM) 

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over 46 kamers, 
een gezellige lounge met open 
haard, een ruime ontbijtruimte en 
een sfeervol restaurant. De keuken 
staat goed bekend en is ingesteld 
op diëten. In de gezellige bar kunt 
u aanschuiven voor een drankje of 
een potje biljart. Zit u liever buiten, 
dan kan dat natuurlijk ook. Op 
het (deels) overdekte terras met 
uitzicht op de parktuin is het goed 
toeven. 

Wilt u liever actief bezig zijn? 
Neem een verfrissende duik in 
het verwarmde binnenzwembad 
(28 C̊) of maak een ommetje in de 
omgeving. Eenmaal terug staan de 
medewerkers weer voor u klaar en 
zorgen ervoor dat het u aan niks 
ontbreekt.

KAMERS
De kamers zijn comfortabel 
en beschikken over een bad of 
douche, toilet, telefoon, televisie, 
wekkerradio, haardroger, zitje en 
koffie-/theeservice. U kunt gebruik 
maken van een lift om de kamers te 
bereiken. In het hotel is gratis WiFi 
aanwezig.

OMGEVING
De prachtige natuur van de 
Achterhoek leent zich perfect voor 
een fiets- of wandeltocht. Laat 
u onderweg door de bossen en 
over de landgoederen verrassen 
door mooie uitzichten of neem 
plaats op een gezellig terras. 
Lochem zelf is gezellig en het 
centrum ligt op loopafstand van 
het hotel. Een eindje verderop 
liggen de Hanzesteden Deventer 
en Zutphen aan de IJssel.

A B
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DATA & TARIEVEN

Kom naar de Achterhoek
zo 4 okt t/m vr 9 okt (6 dagen)

AB   1 pers. kamer € 720,- p.p.
 2 pers. kamer € 720,- p.p, 
 2 pers. kamer voor alleen   
 gebruik € 820,- p.p.

Aanmelden doet u via het aan
meldingsformulier, zie pag. 40.

Zie pag. 36  voor evt. 
vervoersmogelijkheden.

Zie pag. 8 en 9 voor de beschrijving 
van deze accommodatie.

Bel voor meer informatie
Allegoeds Vakanties
(0318) 48 51 83

“Het personeel en de 
vrijwilligers stonden 
altijd voor ons klaar.”

PROGRAMMA
De mooie herfst nodigt uit om 
de omgeving te verkennen. 
Vrijwilligers bieden u een 
herfstprogramma aan met 
activiteiten in en om het hotel en 
excursies. Maakt u gebruik van 
een rollator of rolstoel tijdens een 
uitstapje, dan zorgen we voor 
voldoende vrijwilligers om u te 
begeleiden. 
In de omgeving zijn er diverse 
mogelijkheden voor culturele 

tripjes, onder andere het MORE 
museum voor Nederlands 
Modern Realisme in Gorssel 
en de Saksische boerderij Erve 
Brooks. Ook het kleinste stadje 
van Nederland, Bronkhorst, 
ligt dichtbij. Onze vrijwilligers 
vertellen u graag meer over het 
uiteindelijke programma wanneer 
u in Lochem bent.  U bent van 
harte welkom in Hotel Hof van 
Gelre in deze gastvrije streek.

Hotel Hof van Gelre
Nieuweweg 38 
7241 EW Lochem
www.hofvangelre.nl
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VERVOER NAAR EN VAN 
UW VAKANTIEADRES 
Heeft u geen vervoer naar en van 
uw vakantiebestemming, dan kunt 
u gebruik maken van onze betaalde 
deur-tot-deur-service. U kunt 
bij alle vakanties van Allegoeds 
gebruik maken van deze service.

DEUR-TOT-DEUR-SERVICE
Wij werken samen met vervoers-
bedrijf Munckhof. De chauffeur 
haalt u thuis op en brengt u naar 
uw vakantieadres. Na afloop van de 
vakantie wordt u weer keurig thuis 
gebracht. De deur-tot-deur-service 
geldt alleen binnen Nederland, met 
uitzondering van de eilanden en is 
 beschikbaar voor alle locaties (eiland-
bewoners kunnen wel een ophaal-
locatie op het vasteland afspreken).

•  U mag een rollator en een 
inklaprolstoel of scootmobiel, 
maximaal twee koffers en één tas 
handbagage meenemen 

•  Indien u én een inklaprolstoel/
vaste rolstoel én een scootmobiel 
mee wilt nemen dan is dat mogelijk 
tegen betaling van € 70,- (graag 
opgeven bij uw aanmelding)

•  U reist gecombineerd met andere 
gasten samen. Hierdoor kan uw 
reistijd gemiddeld langer worden 
dan wanneer u rechtstreeks vanaf 
huis naar de vakantielocatie zou 
rijden

•  Twee á drie dagen voor uw vertrek 
geeft Munckhof telefonisch aan u 
door op welk tijdstip de chauffeur 
op uw vertrekdag bij u aanbelt 

De kosten van deze service zijn 
afhankelijk van de afstand tussen de 
vakantielocatie en uw haal- en
brengadres. U betaalt € 0,86 per  
kilometer. Het aantal kilometers 
wordt berekend op basis van  
Google Maps (maps.google.com).

Wanneer een tweede persoon op 
hetzelfde adres opstapt, dan krijgen 
beide personen 7,5% korting op het 
tarief van de deur-tot-deur-service.

ANDERE 
VERVOERSMOGELIJKHEDEN
Naast onze deur-tot-deur-service zijn 
er ook nog andere mogelijkheden 
voor vervoer met ondersteuning naar 
en van uw vakantieadres. U dient dit 
wel zelf te regelen en te reserveren.
•  Valys, voor reizigers met een 

mobiliteitsbeperking;  
tel. (0900) 96 30 of www.valys.nl

•  NS reisassistentie in de trein; 
tel. (030) 235 78 22 of ns.nl/
reisassistentie

•  NS ZoneTaxi; aanmelden en 
reserveren via www.nszonetaxi.nl 
of tel. (0900) 679 82 94

•  de Rode Kruis afdeling in uw regio

Wanneer u bij uw vakantie-
bestemming aankomt, bieden 
vrijwilligers van Allegoeds
Vakanties waar mogelijk een 
helpende hand met uw bagage.

algemene informatie

“Ook voor mensen met wat beperkingen 
was het mogelijk om aan alle 
activiteiten deel te nemen.”
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IS EEN FINANCIËLE BIJDRAGE 
OF KORTING MOGELIJK?
KORTING VIA 
ZORGVERZEKERAARS
Sommige zorgverzekeraars geven 
via hun aanvullende verzekering een 
tegemoetkoming in de kosten van 
aangepaste vakanties. Een aantal 
verzekeraars vergoedt ook een deel 
van de vakantiekosten voor de man-
telzorger. We raden u aan om vooraf 
aan uw vakantie bij uw zorgverze-
keraar, ongeacht welke, na te vragen 
welke mogelijkheden er voor u zijn.

ANDERE MOGELIJKHEDEN
•  Informeer bij uw gemeente 

of er mogelijkheden zijn voor 
‘bijzondere bijstand’. Dit is een 
financiële regeling voor mensen 
met een laag inkomen. De 
regeling verschilt per gemeente. 
Vaak kan het ‘WMO-loket’ in uw 
gemeente u verder de weg wijzen

•  Plaatselijke diaconieën of 
caritasinstellingen van kerken 
dragen soms bij aan de vakantie-
kosten van mensen met een 
laag inkomen. Informeer bij uw 
kerkgenootschap

•  Patiëntenverenigingen of 
fondsen willen soms financieel 
bijspringen als u een handicap 
of ziekte heeft. Informeer bij uw 
vereniging of fonds

HET SUPPLETIEFONDS VAN 
ALLEGOEDS VAKANTIES
Is een vakantie voor u financieel 
niet of moeilijk haalbaar, dan kunt 
u voor één vakantie per
jaar een beroep doen op het 
Suppletiefonds van Allegoeds 
Vakanties. De korting bedraagt
25% van het vakantietarief. Als het 
nodig is, kan een hogere korting 
worden verleend. Wanneer
u in aanmerking wilt komen voor 
suppletie, dan kunt u dat aangeven 
op uw aanmeldingsformulier. Wij 
vragen om uw inkomensgegevens 
om uw aanvraag te kunnen 
beoordelen. Stuurt u daarvoor 
uw inkomensgegevens met uw 
aanmelding mee. 

algemene informatie

“De saamhorigheid 
met elkaar en 
het team, was 
het mooist van de 
vakantie.”
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AANVULLENDE INFORMATIE 
THUISZORG TIJDENS UW 
VAKANTIE 
Als u in het dagelijkse leven 
(thuis) lichamelijke of medische 
zorg ontvangt, dan verzoeken 
wij u vriendelijk om dit ook voor 
uw vakantieadres aan te vragen. 
Allegoeds Vakanties assisteert u 
bij het aanvragen van de thuiszorg 
op uw vakantiebestemming. Bij 
bevestiging van uw aanmelding 
ontvangt u een aanvraagformulier 
voor de aanvraag van thuiszorg 
op de vakantielocatie. We raden 
u aan om dit tijdig met uw eigen 
(thuis)zorgorganisatie te bespreken. 
Woont u in een verzorgings- of een 
verpleeghuis? Neemt u dan contact 
met ons op over de benodigde zorg. 
Heeft u hulpmiddelen nodig op de 
locatie? Dan kan het zijn dat daar 
kosten aan verbonden zijn.

INVULLING VAN DE VAKANTIES
Allegoeds Vakanties streeft ernaar 
om alle vakanties kwalitatief 
gelijkwaardig te laten verlopen.
Afhankelijk van de locatie en de 
vakantiecategorie, organiseert 
ons vrijwilligersteam activiteiten, 
uitstapjes en vermaak. De vakanties 
kunnen onderling een ander 
karakter hebben. Het uiteindelijke 
programma van een vakantie wordt 
in een later stadium vast gesteld. Dit 
programma kan afwijken van de 
foto’s en/of de beschreven excursies 
in deze brochure. Indien u meerdere 
(aaneen gesloten) vakanties bij ons 
doorbrengt, is het mogelijk dat u 
verschil ervaart. Het uitgangspunt is 
echter dat alle vakanties kwalitatief 
gelijkwaardig zijn. U bent uiteraard 
vrij om wel of niet deel te nemen 
aan de activiteiten en de uitstapjes.

ETEN EN DRINKEN
Alle vakanties zijn op basis van 
volpension, inclusief de gehele 
dag koffie en thee op vrijwel alle 
locaties. Aanvullende drankjes zijn 
voor eigen rekening. In vrijwel alle 
accommodaties is er een ontbijt- 
en lunchbuffet incl. snack. Het 
driegangendiner wordt, op een 
uitzondering na, aan uw tafel 
geserveerd. In alle accommodaties 
zijn de koks gewend om rekening 
te houden met diëten. U kunt op 
het aanmeldingsformulier aan-
geven wanneer u een dieet om 
gezondheidsredenen heeft. Er is 
tijdens de maaltijden geen vaste 
tafelschikking, dus u kunt plaats-
nemen waar u wilt.

“Groot respect voor de vrijwilligers, 
niets is ze teveel.” 
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ROKEN
Volgens de huidige wetgeving 
mag er binnen de accommodaties 
niet worden gerookt.

DEELNAME
Deelname aan de vakanties ge-
schiedt op eigen risico. Allegoeds 
Vakanties kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade en 
letselschade door ongevallen of 
overmacht tijdens vervoer, verblijf 
en zorgverlening.

ACTUELE INFORMATIE 
Op onze website 
www.allegoedsvakanties.nl vindt 
u actuele informatie over onze 
vakanties en eventuele extra 
vakanties. Ook vindt u hier de 
algemene leveringsvoorwaarden, 
het privacy reglement en de 
privacyverklaring. We sturen ze u 
op verzoek graag toe.
 

KLACHTEN
Bent u, na alle zorgvuldigheid die 
Allegoeds Vakanties nastreeft, 
toch niet tevreden over Allegoeds
Vakanties? Dan kunt u dit met een 
klacht kenbaar maken. Hiervoor 
maakt u gebruik van onze
klachten procedure. De klachten-
procedure is op te vragen bij ons 
kantoor en ook te vinden op onze 
website.

algemene informatie

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: 

WWW.ALLEGOEDSVAKANTIES.NL
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AANMELDEN EN 
REISVOORWAARDEN
AANMELDEN
U kunt zich aanmelden voor 
een vakantie door een volledig 
ingevuld en ondertekend 
aanmeldingsformulier naar ons op 
te sturen. Per deelnemers moet 
een aanmeldingsformulier worden 
ingevuld. Als u dit formulier 
nog niet heeft, dan kunt u een 
exemplaar uitprinten of invullen 
vanaf onze nieuwe website of 
gratis opvragen bij ons kantoor via 
telefoon (0318) 48 51 83.

BEOORDELING VAN UW 
AANMELDING
Het is belangrijk dat u het 
formulier volledig, nauwkeurig 
en waarheidsgetrouw invult. 
Alleen dan kunnen we bepalen 
hoeveel en welke hulp u tijdens 
uw vakantie nodig heeft. 
Heeft u meer hulp nodig dan 
wij kunnen bieden? Dan is 
een vakantie met Allegoeds 
Vakanties niet verantwoord en 
kunnen wij uw aanmelding niet 
accepteren. Blijkt uw aanmelding 
niet waarheidsgetrouw te zijn 
ingevuld? Dan behouden wij ons 
het recht voor uw deelname aan 
de vakantie te beëindigen.

ANNULERING
Nadat u van Allegoeds Vakanties 
een schriftelijke reserverings-
bevestiging heeft ontvangen 
is uw aanmelding definitief. 
Vanaf dat moment zijn de 
volgende bijdragen, per persoon, 
verschuldigd als uw aanmelding 
ongedaan wordt gemaakt en u 
niet verzekerd bent:
•  Bij annulering na bevestiging tot 

12 weken voor aanvang: € 60,-
•  bij annulering van twaalf weken 

tot vier weken voor aanvang: 
50% van uw vakantietarief

•  bij annulering van vier weken 
tot een week voor aanvang: 
75% van uw vakantietarief

•  bij annulering binnen 1 week 
voor aanvang: 90% van uw 
vakantietarief

•  bij annulering op of na de dag 
van aanvang: het volledige 
bedrag van uw vakantie

Annulering van uw vakantie kan 
alleen schriftelijk en met opgaaf 
van redenen.

algemene informatie

“Het heeft mijn 
verwachtingen overtroffen.”
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ANNULERINGSVERZEKERING
Om de genoemde annulerings-
kosten te voorkomen is het 
verstandig een annulerings-
verzekering af te sluiten. Via 
Allegoeds Vakanties kost een 
dergelijke annuleringsverzekering 
€ 66,- aan premie per persoon 
per vakantieweek. Indien de 
reissom minder is dan € 700,- is 
de premie € 44,-. Dit bedrag 
komt bovenop de kosten van 
uw vakantie. Deze verzekering 
vergoedt de annuleringskosten 
wanneer u wegens ziekte 
of andere zwaarwegende 
redenen uw vakantie moet 
afzeggen. De premiekosten 
kunt u niet terug ontvangen. 
Op het aanmeldingsformulier 
kunt u aangeven of u van 
de annuleringsverzekering 
via Allegoeds Vakanties 
gebruik wilt maken. Bij uw 
reserveringsbevestiging 
ontvangt u informatie over de 
annuleringsverzekering.

REIS- EN BAGAGEVERZEKERING
Een reis- en bagageverzekering 
zit niet inbegrepen in het 
vakantietarief van Allegoeds 
Vakanties. Wanneer u uw reis en 
bagage wilt verzekeren, raden wij 
u aan zelf een verzekering af te 
sluiten met een verzekeraar naar 
keuze. Stichting Allegoeds kan 
niet aansprakelijk worden gesteld
voor verlies of diefstal van uw 
persoonlijke eigendommen.

BETALING
Twaalf weken voor de aanvang 
van uw vakantie ontvangt 
u van ons een factuur met 
acceptgiro voor de kosten van 
uw vakantie en de eventuele 
annuleringsverzekering. Wanneer 
u gebruik maakt van de deur-
tot-deur-service worden deze 
kosten ook hierin meegenomen. 
Vormt de betalingsdatum een 
probleem voor u? Neemt u dan 
contact op met ons kantoor. 
Als het vakantietarief voor u 
een bezwaar is, dan zijn er 
verschillende mogelijkheden om 
u tegemoet te komen. U leest 
hierover meer op bladzijde 37.

WIJZIGING VAKANTIE
Tot acht weken voor aanvang van 
uw vakantie, kunt u een verzoek 
indienen voor overboeking 
naar een andere week. Wij 
zullen ons uiterste best doen 
om de overboeking te regelen. 
Wijzigingen in uw boeking, of 
dat nu veranderen van week 
of locatie is, of het annuleren 
door uw kamergenoot, kunnen 
andere deelnamekosten met 
zich meebrengen. Daarnaast 
brengen we u bij wijziging € 45,- 
administratiekosten in rekening.

NIET DOORGAAN VAN EEN 
VAKANTIE 
Bij onvoldoende aanmeldingen 
behoudt Allegoeds Vakanties 
zich het recht voor een vakantie 
af te gelasten. Als dit aan de 
orde is, dan ontvangt u uiterlijk 
twee weken van tevoren bericht. 
Wij zullen met u naar een alter-
natieve vakantie zoeken. Is er 
geen alternatief voorhanden? 
Dan krijgt u de volledige deel-
nameprijs (inclusief de kosten van 
de annuleringsverzekering) van 
ons terug.

algemene informatie

“Ben nog nooit zo verwend.”
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STICHTING ALLEGOEDS

STICHTING ALLEGOEDS
Allegoeds Vakanties is onderdeel 
van Stichting Allegoeds. Als 
stichting willen we alle goeds 
bieden aan mensen die hulp, zorg 
en aandacht nodig hebben. Daarom 
bieden we vakanties voor ouderen 
aan onder de naam Allegoeds 
Vakanties. Daarnaast beschikken 
we over een volledig aangepast 
groepshotel, Het Bosgoed, waarin 
we gasten met een zorgvraag een 
warm welkom bieden.

Stichting Allegoeds werkt zonder 
winstoogmerk. Voor de financiering 
van activiteiten zijn we aangewezen 
op bijdragen van gasten en giften 
van fondsen en particulieren.

BRANCHEVERENIGING 
AANGEPASTE VAKANTIES
Stichting Allegoeds is lid van de 
Nederlandse Branchevereniging 
Aangepaste Vakanties (NBAV). 
Deze branchevereniging zorgt 
ervoor dat ook mensen met 
een chronische aandoening of 
beperking kunnen genieten van 
een ontspannen vakantie. De leden 
van de NBAV moeten voldoen 
aan allerlei kwaliteitseisen die 
regelmatig worden gecontroleerd. 
De vakanties van Allegoeds 
voldoen aan het keurmerk van de 
NBAV. Voor onze gasten betekent 
dit dan ook een garantie voor een 
kwalitatief goede vakantie!

STICHTING GARANTIEFONDS  
REISGELDEN (SGR) 
Stichting Allegoeds (KvK nr. 
30086288) is aangesloten bij SGR. 
U kunt dit controleren via www.
sgr.nl. Binnen de grenzen van de 
SGR-garantieregeling (www.sgr.
nl/garantieregeling) vallen de 
in deze brochure gepubliceerde 
reizen onder de garantie van 
SGR. Deze SGR-garantie houdt 
in dat u ervan verzekerd bent 
dat uw vooruitbetaalde reisgeld 
wordt terugbetaald als Allegoeds 
door financieel onvermogen 
de overeengekomen prestatie 
niet kan nakomen. Voor zover 
de overeenkomst mede het 
vervoer omvat en de plaats van 
bestemming reeds is bereikt, wordt 
zorg gedragen voor de terugreis.

“Het is als thuiskomen. Zoals altijd 
zeer zorgzaam en liefdevol.”
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ALLEGOEDS VAKANTIES
UW BIJDRAGE IS WELKOM

STEUN HET SUPPLETIEFONDS
Al bijna 50 jaar organiseren wij 
onder het motto ‘Nooit te oud 
voor vakantie!’ kleinschalige 
vakanties voor ouderen in 
Nederland. We hechten er grote 
waarde aan dat alle ouderen bij 
ons van een vakantie kunnen 
genieten. Voor sommige gasten 
zijn de deelnamekosten van een 
vakantie echter hoger dan ze 
kunnen opbrengen. Speciaal voor 
deze groep ouderen is er het 
Suppletiefonds waarop zij een 
beroep kunnen doen voor een 
tegemoetkoming in de kosten. Om 
de inhoud van dit fonds toereikend 
te houden, zijn we afhankelijk van 
giften. Ook uw gift is daarom zeer 
welkom.

U kunt uw gift overmaken naar 
rekeningnummer NL69 RABO 
0394 4856 88 ten name van 
Stichting Allegoeds o.v.v. Gift 
Allegoeds Vakanties. Wanneer 

u Stichting Allegoeds structureel 
wilt steunen, bijvoorbeeld per 
maand of kwartaal, kunt u contact 
opnemen met ons kantoor via 
telefoonnummer (0318) 48 51 
83. Hier kunt u ook terecht voor 
informatie over periodiek schenken 
of het opnemen van Stichting 
Allegoeds in uw testament.

ANBI
Stichting Allegoeds beschikt over 
de ANBI-status. Deze status 
geeft aan dat de stichting door 
de Belastingdienst wordt erkend 
als charitatieve, ‘algemeen nut 
beogende instelling’. Door de 
ANBI-status kunt u uw gift aan 
onze stichting onder bepaalde 
voorwaarden aftrekken van uw 
inkomstenbelasting. 

ONZE VAKANTIES ZIJN MEDE 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
• Bavo Stichting Heemstede
• Dr. C.J. Vaillantfonds
•  Fundatie Van den Santheuvel, 

Sobbe
•  MAOC Gravin van Bylandt 

Stichting
•  Marion G. Polak Stichting 
•  Mr August F. van Vlissingen
• Mundo Crastino Meliori
• Pasman Stichting
•  Schokkenkamp Wegener Lonzième 

fonds 
•  Stichting Elise Mathilde Fonds 
•  Stichting Fundatie van Beijeren van 

Schagen 
•  Thurkow Fonds
•  Van der Hucht de Beukelaar 

Stichting
•  VPSB
•  Al onze donateurs

Waarvoor onze hartelijke dank! 
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“Deze vakantie is heel fijn geweest, mede door de geweldige 
vrijwilligers die ons met alles terzijde hebben bijgestaan.”
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De vakanties van Allegoeds kunnen niet plaatsvinden zonder vrijwilligers. Kent u iemand in uw omgeving die 
het leuk zou vinden om vrijwilliger te worden? Wijs hem/haar dan op deze pagina’s of op  
www.allegoedsvakanties.nl. Alvast bedankt. 

Een vakantie doet ouderen goed! Tijdens een vakantie ontmoeten ze nieuwe mensen en kunnen ze heerlijk 
ontspannen. Een vakantie geeft ze ook nieuwe energie, zodat ze eenmaal thuis er weer even tegenaan 
kunnen, ondanks een eventuele beperking. Veel van onze gasten zijn alleenstaand en genieten samen met de 
andere gasten van hun vakantie.

ZORG EN AANDACHT 
Onze vrijwilligers gaan ervoor om 
gasten een plezierige vakantie te 
bezorgen. Het belangrijkste daarbij 
is de persoonlijke aandacht: een 
luisterend oor, samen een spelletje 
doen, een ommetje maken of mee 
met een uitstapje. Onze gasten 
bepalen daarbij zelf het tempo.

Tijdens onze vakanties bieden 
vrijwilligers, samen met de 
thuiszorg, de zorg en begeleiding 
die onze gasten nodig hebben, 
zoals hulp bij aan- en uitkleden, 
wassen en evt. andere zorg. 
Daarnaast is er een programma 

algemene informatie

met begeleiding waar gasten naar 
wens aan kunnen deelnemen.

WAAROM VRIJWILLIGER 
WORDEN BIJ ALLEGOEDS?
•  �Je kunt ouderen volop zorg  

en aandacht geven in een  
rustig tempo

•  Het werken in teamverband 
geeft mooie ontmoetingen en 
saamhorigheid

•  Gasten waarderen je inbreng  
en laten dat ook weten

•  �Je bent er even lekker uit en 
ontmoet nieuwe mensen

•  Het anderen naar de zin maken 
geeft veel voldoening

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?

Als vrijwilliger bij Allegoeds zet 
je je in voor ouderen. Door jouw 
bijdrage kun je veel betekenen in 
het leven van ouderen. 

WAT HEBBEN WE VOOR  
JE GEREGELD?
•  Een introductiedag met andere 

nieuwe vrijwilligers
• Een jaarlijkse vrijwilligersdag
•  Gratis verblijf op basis van 

volpension incl. koffie en thee 
op mooie locaties in Nederland

•  Begeleiding van een ervaren 
vrijwilliger tijdens de vakantie

• Vergoeding van reiskosten

“Ik voelde me verwend. De vrijwilligers vormden een fijn team. 
Ze verzetten veel werk en hadden aandacht voor de mensen.”
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WE KENNEN DE VOLGENDE 
FUNCTIES BIJ ALLEGOEDS:

Coördinatoren

✔ Ik geef graag leiding aan een team
✔ Ik vind organiseren leuk 
✔ Ik wil tijd en aandacht aan ouderen geven

Wakende nachtwachten

✔ Ik heb ervaring in de zorg 
✔ Ik vind het prima om ’s nachts wakker te zijn 
✔ Ik wil wat voor ouderen betekenen

(Zorg)chauffeurs

✔  Ik hou er van om anderen te vervoeren en hen een 
plezierige rit te bezorgen.

✔   Naast het chauffeurswerk wil ik ook ouderen verzorgen
✔  Ik ben handig met rollators en rolstoelen of wil dat leren 

✔ Ja, ik heb interesse!

Vakantiebegeleiders

✔ Ik wil tijd en aandacht aan ouderen geven
✔ Ik werk graag samen met anderen
✔ Ik heb ervaring in de zorg

Zorgcoördinatoren

✔ Ik neem graag de tijd om voor ouderen te zorgen
✔ Ik ben een BIG-geregistreerde verpleegkundige 
✔  Voor leiding geven aan een team zou ik mijn 

hand niet omdraaien

HANDIG OM TE WETEN
•  Meer informatie over de 

bestemmingen waar we naar 
toe gaan, vind je in deze 
vakantiebrochure of op  
www.allegoedsvakanties.nl.

•  I.v.m. de fysieke belasting tijdens 
de vakanties kiezen wij ervoor om 
nieuwe vrijwilligers aan te nemen die 
op dat moment 68 jaar of jonger zijn.

MELD JE AAN
Word ook vrijwilliger bij  
Allegoeds Vakanties. Op  
www.allegoedsvakanties.nl vind je 
meer informatie over de functies en 
de meest actuele vacatures. Meld 
je aan door op deze website het 
aanmeldingsformulier aan te vragen. 
Nadat we je aanmeldingsformulier 
retour ontvangen hebben, nemen we 
contact met je op.

Wilt u er vaker tussenuit?

Met Vier het Leven kunt u samen met 

andere ouderen genieten van een 

gezellige middag of avond uit.

U wordt thuis opgehaald door een 

vrijwilliger van Vier het Leven en samen 

met leeftijdsgenoten gaat u gezellig naar 

een theatervoorstelling, een film of een 

leuk museum bij u in de buurt. U geniet 

van een drankje tussendoor en wordt na 

afloop weer veilig thuisgebracht.

Meer informatie en het programma 

voor uw regio kunt u vinden op: 

www.4hetleven.nl. 

Ook kunt u bellen met ons landelijk 

telefoonteam tel. 035- 5245156.



 

Allegoeds Vakanties
Molenweg 49a 
6741 KK Lunteren

Telefoon (0318) 48 51 83
info@allegoedsvakanties.nl
www.allegoedsvakanties.nl
www.facebook.com/
allegoedsvakanties

Nooit te oud voor vakantie! 

“Het team van 
Allegoeds Vakanties 

wenst u allegoeds!”

Bel voor meer informatie (0318) 48 51 83 
Ma t/m do: 9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur.
Vr. 9.00 – 13.00 uur. (op vr. middag 13.00 – 17.00 uur
voor dringende zaken 0318 – 48 45 01).

Vraag gratis extra brochures of flyers aan voor uw familielid, vriend(in) of buurtbewoner. 

Wil jij onze gasten een 

geweldige vakantie bieden?

Word vrijwilliger! Kijk op  

www.allegoedsvakanties.nl  

voor meer informatie.

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: 

WWW.ALLEGOEDSVAKANTIES.NL


