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VOORWOORD 
 
   Beste cliënt van PSW, 
 
     
   2019 
   Voor u ligt het vakantieboekje 2019 van PSW. In het vakantieboekje  
   vindt u een overzicht van de vakantiereizen die PSW dit jaar aanbiedt.  
 
 
   U kunt kiezen voor een korte of een langere reis; een vakantie in  
   Nederland of in het buitenland; een programma vol activiteiten en  
   uitstapjes of een rustig programma dat u zelf invult. Door het brede  
   aanbod kan er een vakantie uitgezocht worden die bij u past.  
 

De begeleiding tijdens de vakantie bestaat uit beroepskrachten en/of 
 vrijwilligers. PSW doet haar uiterste best om alle cliënten de gekozen 
vakantie aan te bieden. Helaas kan het gebeuren dat er niet genoeg 
cliënten of geschikte begeleiders en vrijwilligers zijn voor een reis.  
In dat geval kan de vakantie niet doorgaan. Het kan ook voorkomen  
dat een reis al is volgeboekt. PSW probeert in die gevallen een andere 
passende, leuke vakantie mogelijk te maken. Dat gebeurt natuurlijk in 
overleg met u.  

 
   In 2018 hebben veel cliënten deelgenomen aan een vakantiereis via 
   PSW.  En er was weer een fotowedstrijd. De winnende foto ziet u op de  
   omslag: Wandelvakantie Cochem. Ook in 2019 kunt u de mooiste, leukste 

en origineelste vakantiefoto's inzenden.  
En wie weet, komt u dan volgend jaar op de voorpagina!  

 
   Ik hoop dat u in dit vakantieboekje een vakantie vindt, die bij uw wensen 
             past. Ik wens u veel plezier bij de voorbereidingen en alvast een prettige 
   vakantie!  
 
      Stephan Bodde, bestuurder PSW 
 
 

vakantie boek

foto
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OP VAKANTIE MET PSW 
 
PSW organiseert vakantiereizen voor de cliënten die niet met een reguliere reisorganisatie of 
met een gespecialiseerde reisorganisatie op vakantie kunnen. In deze vakantiegids staan alle 
vakanties van 2019. U kunt een keuze maken en inschrijven door het inschrijfformulier in te 
vullen dat los in de gids zit, of via psw.nl/vrijetijd 
 
Het is belangrijk om de gids goed door te lezen. Niet alleen om een goede keuze te maken, 
maar ook om te weten welke spelregels PSW heeft opgesteld voor vakantiegangers. Hoe kan 
ik me aanmelden, wat moet ik betalen, wat kan ik verwachten, etc. Als u vragen heeft over de 
vakanties of over de spelregels, kunt u terecht bij uw eigen persoonlijk begeleider of bij iemand 
van de vakantiewerkgroep. 
 
De vakantiewerkgroep heeft deze gids gemaakt en gaat de inschrijvingen bekijken.  
De vakantiewerkgroep bestaat uit: 
 

Lieke Hendriks Regio Heythuysen 0475-386330 
Danielle van Nieuwenhoven Regio Nederweert 0495-634125 
Charelle Roeda Regio Weert 0495-584272 
Marga Rohmen PSW Vrije tijd 0475-451889 

 
 
We hebben het afgelopen jaar veel tevreden evaluatieformulieren mogen lezen. 
Dat is voor ons een goed teken. Voor 2019 wensen wij u weer veel vakantieplezier. 
 
 
De vakantiewerkgroep van Stichting PSW 
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1. WIE KUNNEN ZICH INSCHRIJVEN? 
Het vakantie aanbod van PSW is bestemd voor alle cliënten van PSW: 

1. Cliënten die 24-uurs woonbegeleiding krijgen van PSW 
2. Cliënten die ondersteund wonen waarbij sprake is van ‘scheiden van wonen en zorg’ 
3. Cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar bij hun ouders/familie thuis wonen 
4. Cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar bij een andere zorgaanbieder wonen 
5. Daarnaast kunnen ook cliënten inschrijven die (nog) niet wonen en (nog) geen dagbesteding 

hebben bij PSW, maar die in de toekomst waarschijnlijk voor PSW kiezen. 
 
2. VOORWAARDEN 
PSW heeft een aantal voorwaarden opgesteld die gelden voor alle cliënten die mee op  
vakantie gaan: 

- PSW organiseert geen vakanties buiten het bestaande aanbod zoals beschreven en 
gebundeld in dit vakantieprogrammaboekje om. 

- PSW stelt de groepen samen en ook de kamerindeling tijdens het verblijf. De 
vakantiewerkgroep bespreekt samenstellingen op grond van de informatie die haar wordt 
aangereikt. Deze informatie dient dan ook volledig te zijn. Keuzes gemaakt op grond van 
onvolledige informatie kan PSW niet aangerekend worden. Als dat leidt tot annulering van 
een vakantie dan wordt een aanbetaling niet teruggestort (zie punt 8). 

- PSW bepaalt welke begeleiders/vrijwilligers meegaan op vakantie. De selectie is afhankelijk 
van de deelnemers en hun zorgvraag.  

- Begeleiding kan worden uitgevoerd door beroepskrachten en/of vrijwilligers. Elk jaar 
overwegen we opnieuw welke begeleiding mee gaat op welke vakantie. Hoewel rekening 
gehouden wordt met specifieke vragen en wensen wil dat niet zeggen dat er van uitgegaan 
mag worden dat eigen begeleiding een vanzelfsprekendheid is. 

- Over de prijs van de vakantiereizen en bijkomende kosten voor begeleiding, zoals vermeld in 
het vakantieprogrammaboekje is geen discussie/onderhandeling mogelijk. Geld wat overblijft 
van een vakantie wordt niet terugbetaald; mits het bedrag na verrekening van alle bijkomende 
kosten hoger is dan € 30,00 p.p. (m.i.v. 2018) 

- PSW heeft het recht de reis te annuleren als geen adequate begeleiding beschikbaar is of als 
zich niet genoeg cliënten voor een reis hebben opgegeven. 

- Er zijn reizen (m.n. excursiereizen) waarbij we aansluiten bij een reisgezelschap. Dit kan 
betekenen dat een reis op het laatste moment niet doorgaat, omdat deze niet vol is. 

- Bij georganiseerde reizen wordt de opstapplaats bepaald door de reisorganisatie. Dit kan 
inhouden, dat u al vroeg op deze opstapplaats aanwezig moet zijn. PSW Vrije tijd en de 
vakantiebegeleiding zijn niet verantwoordelijk voor het vervoer van de vakantiedeelnemers 
naar de opstapplaats. 

- PSW telt de start-dag en de eind-dag als volledige vakantiedag mee in de kostenberekening. 
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3. DE KOSTEN 
De kosten van de vakanties bestaan uit drie onderdelen: 

1. De materiële kosten 
denk aan: vervoer, huur, voeding, verblijfskosten begeleiding etc. 

      deze  kosten zijn afhankelijk van de bestemming van de vakantiereis. 
2. De personele kosten 
      de kosten voor begeleiders en vrijwilligers zijn vastgesteld op € 60,00 per dag. 
3. De personele kosten plus overheadkosten 
      de kosten voor begeleiders en vrijwilligers zijn € 70,50 per dag. 

 
4. DE KOSTEN: WIE BETAALT WAT? 
PSW hanteert drie prijzen voor de vakanties: A, B en C.  
De prijs die u betaalt, hangt af van uw individuele situatie. 
 
Prijs A: Materiële kosten 

- voor: cliënten die 24-uurs woonbegeleiding krijgen van PSW (WLZ-bijdrage plichtig). 
      Deze prijs geldt voor maximaal 8 dagen. Gaat u langer dan 8 dagen op jaarbasis op vakantie 
      dan betaalt u vanaf de 9e dag een toeslag van € 60,00 per dag. U krijgt hierover een aparte  
      rekening. 

Prijs B: materiële kosten plus personele kosten (A prijs + € 60,00 per dag) 
- voor: cliënten die ondersteund wonen bij PSW (behalve indien de indicatie voldoende 

ruimte/uren biedt; dan betalen zij alleen de A prijs)  
- voor: cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar bij hun ouders/familie wonen. 

Prijs C: materiële kosten plus personele kosten en overheadkosten (A prijs + € 70,50 per dag) 
- voor: cliënten die dagbesteding krijgen van PSW, maar woonbegeleiding krijgen van een 

andere zorgaanbieder dan PSW 
- voor: personen die geen cliënt van PSW zijn en dus geen woonbegeleiding of dagbesteding 

van PSW ontvangen maar die in de toekomst mogelijk voor PSW kiezen. 
 
Vakantiedeelnemers met een logeerindicatie kunnen deze gebruiken voor hun vakantie, indien er een 
Zorgzwaartepakket of de functie Verblijf Tijdelijk geïndiceerd is. Ze gelden dan als cliënt binnen de 24-uurs 
woonbegeleiding en betalen prijs A. Attentie: evenals cliënten in een WBC zijn zij voor deze vakantieperiode 
WLZ-bijdrage plichtig.  
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5. AANMELDEN 
Als u na het lezen van de vakantiegids een keuze gaat maken, lees dan nog een keer goed waar u 
voor kiest zodat uw verwachtingen ook kloppen met hetgeen wij bieden.  
 
U kunt zich aanmelden voor een vakantie door het formulier digitaal in te vullen. 
Ga hiervoor naar http://www.psw.nl - contact - formulieren - op vakantie met PSW Vrije tijd - 
vakantie-aanmeldformulier. 
 
Of lever het ingevulde formulier in bij de Persoonlijk Begeleider, die zorgt ervoor dat dit wordt 
opgestuurd naar:  PSW Vrije tijd 

   Afdeling vakantiereizen 
   Antwoordnummer 10014 
   6040 XS Roermond 
   (postzegel niet nodig) 

 
Indien er geen sprake is van een Persoonlijk Begeleider kunt u het formulier zelf versturen naar 
bovenstaand adres. 
Nadat u het inschrijfformulier heeft ingeleverd, krijgt u een bevestigingsbrief. Als u deze brief heeft 
ontvangen, staat uw aanmelding vast. In de brief leest u ook de definitieve datum van uw vakantie.  
 
6. (AAN)BETALING 
Als de reis schriftelijk bevestigd wordt met de bevestigingsbrief, vraagt PSW u een aanbetaling van  
€ 150,00 per persoon te doen (u mag het bedrag ook in een keer betalen). 
Het betalen van het voorschot of totaalbedrag maakt de boeking definitief.  
Alle vakantiebetalingen kunnen worden overgemaakt naar: 
 Rabobank Roermond  rekeningnummer: NL02 RABO 0176 9517 84 
     t.n.v. PSW Vrije tijd inz. Vakanties te Baexem 
         o.v.v. uw naam, de reis en het reisnummer 
 
 
Het is nadrukkelijk onze bedoeling om snel te boeken en zo snel mogelijk de vakantiegroepen met 
begeleiding vast te stellen, zodat de deelnemers met elkaar kennis kunnen maken. 
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7. DE VAKANTIEPRIJS 
Afhankelijk van uw individuele situatie betaalt u prijs A, B of C of een combinatie hiervan. Daarnaast 
hebt u tijdens de vakantie zakgeld nodig. 
Zakgeld is nog nodig voor: 
 Kopen van een souvenir / ansichtkaarten 
 Extra excursies (dit staat meestal bij de reis) 
 Eigen behoeftes aan meer consumpties of versnaperingen 
 
 Belangrijk !! 
De vakantieprijs is gebaseerd op 2-persoons slaapkamers. De vakantiewerkgroep streeft er naar om 
tijdens het vakantieverblijf de privacy van alle vakantiegangers zo goed mogelijk te waarborgen. Dat 
betekent dat we, waar mogelijk, zoveel mogelijk 1-persoons slaapkamers aanbieden. Dit lukt niet altijd. 
Mocht u heel specifiek vragen om een eigen slaapkamer dan brengt dat meerkosten met zich mee. 
Deze meerkosten verschillen per vakantie. 
 
8. ANNULERING 
Mocht u - na opgave en betaling - om belangrijke redenen toch niet mee kunnen, dan krijgt u slechts 
een gedeelte van de prijs terug, omdat PSW vooraf al kosten heeft gemaakt. Het aanbetaling bedrag 
van € 150,00 wordt niet teruggestort en wordt gezien als voorbereidingskosten. Bij hoge uitzondering 
wordt het totale bedrag terugbetaald; er wordt echter te allen tijde €15,00 administratiekosten in 
rekening gebracht. 
 
9. REISVERZEKERING 
PSW sluit voor alle reizen een collectieve reisverzekering af; hiermee worden schades/onkosten die 
tijdens de vakantie optreden gedeeltelijk gedekt. 
Mochten er tijdens de vakantie ziektekosten gemaakt worden, dan worden deze kosten eerst verhaald 
op uw eigen ziektekostenverzekering. De niet vergoede onkosten worden verhaald op de 
reisverzekering. 
 
10. VAKANTIE VOOR JONGEREN EN/OF ACTIEVE VAKANTIES 
Behalve de wandelvakanties biedt PSW geen specifieke jongeren en/of actieve vakanties aan.  
Voor deze vakanties verwijzen wij naar: 
- Flow-outdoor; voor actieve, avontuurlijke en culturele reizen om individueel op in te schrijven;  
 0495-54 48 23 of http://www.flowreizen.nl 
- Stichting Het Buitenhof reizen; om individueel op in te schrijven;  
 0182-58 70 50 of http://www.buitenhof.nl 
- Set Reizen / High Five: om individueel op in te schrijven 
 010-215 02 48 of http://www.set-reizen.nl en http://www.hfive.nl 
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BEEKSE BERGEN    midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
In Hilvarenbeek ligt Park Safari-resort Beekse Bergen.  
De accommodaties van het park liggen verspreid tussen twee savannes 
en een leeuwenvlakte. U slaapt hier letterlijk tussen de wilde dieren. 
Voor info: www.beeksebergen.nl 
 
We willen een luxe 14-persoons groeps-lodge huren. De gelijkvloerse  
groeps-lodge beschikt over 7 slaapkamers, 3 badkamers en een sauna. 
Op de veranda staat een hout-gestookte hottub. De lodge is ingericht in 
Afrikaanse stijl. 
 
Op het park vindt u een Afrikaans restaurant, een lounge, waar u kunt 
bowlen en genieten van Afrikaanse muziek. Er is een kleine supermarkt. 
U ontvangt een attractiepas voor gratis bezoek aan zeven verschillende 
attractieparken in de buurt. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Hilvarenbeek duurt ongeveer 
anderhalf uur. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
themavakantiepark, met bezoek aan attractieparken in de buurt en 
genieten van de sfeer en faciliteiten. 
 

 
  

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

   Naam: Beekse Bergen 
Prijs A: € 560,00 
Prijs B: € 860,00 
Prijs C: € 912,50 

Reisnummer: 19100 
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EEMHOF VIP          midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Direct aan het Eemmeer in Zeewolde ligt bungalowpark De Eemhof van 
Center Parcs. Het vakantiepark ligt in de provincie Flevoland en in de 
buurt van Amsterdam. Op het park is een mooi zwembad en een Market 
Dome. Voor info: www.centerparcs.nl  
  
We willen hier de 12-persoons VIP Waterfront Suite huren. Deze heeft 6 
slaapkamers en 3 badkamers, een bubbelbad en een sauna. U geniet 
van volop luxe, de bedden zijn opgemaakt, de handdoeken liggen klaar 
en de gasten krijgen elke dag verse broodjes.  
  
Op het park is een Market Dome, met verschillende winkeltjes en 
restaurantjes; er is een tropische waterwereld Aqua Mundo. 's Avonds is 
er live-entertainment. U kunt uitstapjes maken naar o.a. Amsterdam, 
Dolfinarium Harderwijk en Mediastad Hilversum.  
  
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Eemhof duurt een halve dag, 
onderweg wordt gepauzeerd.  
  
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van 
een vakantiepark. 
 

 
  

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Eemhof VIP 
Prijs A: € 560,00 
Prijs B: € 860,00 
Prijs C: € 912,50 

Reisnummer: 19101 
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HEIJDERBOS   VIP          midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Park Heijderbos van Centerparcs ligt in Noord-Limburg bij Nijmegen, dus 
lekker in de buurt. Op het park is een mooi zwembad en een Market 
Dome met winkeltjes, restaurants en terrasjes.  
Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 12-persoons cottage reserveren. De superluxe cottage in 
beschikt over 6 slaapkamers en 6 badkamers, sauna en bubbelbad. U 
geniet van volop luxe, de bedden zijn opgemaakt, de handdoeken liggen 
klaar en de gasten krijgen elke dag verse broodjes. 
 
Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad “de Aqua Mundo” en lekker eten in een van de restaurants. 's 
Avonds is op de Market Dome live entertainment. U kunt ook uitstapjes 
maken naar Nijmegen, Arnhem, Oberhausen of Burgers Zoo. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken.  
De reis naar Heijderbos duurt ongeveer een uur. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van 
een vakantiepark. 

 

 

Vakantiegangers:  6  
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Heijderbos VIP              
Prijs A: € 600,00 
Prijs B: € 900,00 
Prijs C: € 952,50 

Reisnummer: 19102 
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HEIDEHEUVEL           midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Landal Heideheuvel ligt middenin de prachtige natuur van Gelderland. 
Vlakbij vindt u de betoverende Vrijenbergerspreng, de grootste waterval 
van Nederland. Voor info: www.landal.nl 
 
We willen hier een 12-persoons bungalow reserveren. De vrijstaande 
extra luxe bungalow is gelijkvloers en beschikt over 6 slaapkamers. In de 
accommodatie zijn wel enkele traptreden. Op 1 slaapkamer staat een TV. 
Er zijn 3 badkamers, waarvan een badkamer met ligbad en Sunshower  
 
Op het park is een mooi overdekt zwembad. Er is een Parkshop; Café-
Bistro Woods is open voor een drankje bij de open haard, lunch of diner. 
Bij de Take Away kunt u terecht voor snacks en pizza’s. In de omgeving 
kunt u uitstapjes maken naar Apeldoorn en Arnhem en een bezoek 
brengen aan Apenheul, Burger’s Zoo. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Heideheuvel duurt ongeveer 
een halve dag; u kunt onderweg pauzeren. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van 
een vakantiepark. 

 

 

Vakantiegangers:  6  
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Heideheuvel 
Prijs A: € 530,00   
Prijs B: € 830,00 
Prijs C: € 882,50 

Reisnummer: 19103 
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RESORT DE BIESBOSCH           midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Resort de Biesbosch ligt naast het schitterend natuurgebied De 
Hollandse Biesbosch en heeft een mooie jachthaven.  
Voor info: www.europarcs.nl/vakantieparken/resort-de-biesbosch 
  
We willen hier een grote bungalow reserveren. De vrijstaande bungalow 
is gelijkvloers en beschikt over 8 slaapkamers en 8 badkamers. In de 
accommodatie zijn wel enkele traptreden. De bungalow heeft een tuin 
met terras en een eigen parkeerplaats.  
 
Op het park kunt u heerlijk zwemmen in het prachtig zwembad. Er is een 
groot nieuw horeca en wellness-complex met sauna’s, een brasserie, bar 
en recreatiezaalomgeving. In de omgeving kunt u uitstapjes maken naar 
Dordrecht, Breda, in Rotterdam naar Diergaarde Blijdorp of de Markthal 
en Kinderdijk. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Resort de Biesbosch duurt 
ongeveer een halve dag; u kunt onderweg pauzeren. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van een 
vakantiepark. 
 

 
 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: De Biesbosch 
Prijs A: € 500,00   
Prijs B: € 800,00 
Prijs C: € 852,50 

Reisnummer: 19104 
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HOCH SAUERLAND VIP       midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

  
In het Sauerland in Duitsland ligt Park Hochsauerland van Center Parcs. 
Het vakantiepark ligt in mooie bossen en natuur. Op dit park liggen de 
schitterende cottages allemaal dicht bij het meer.  
Voor info: www.centerparcs.nl  
  
We willen een 12-persoons VIP cottage huren. Er zijn 6 slaapkamers en 
4 badkamers waarvan 2 op de begane grond. Als VIP beschikt u over 
een aparte sauna met douche die buiten gelegen is. Er is een groot 
privé terras met barbecue.  
  
Op het park zelf is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad "de Aqua Mundo" en lekker eten in een van de restaurants. U 
kunt ook een bezoek brengen aan de vele pittoreske stadjes en dorpen 
in de omgeving en winkelen in Willingen of Winterberg.  
  
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Hoch Sauerland duurt een 
halve dag; onderweg wordt gepauzeerd.  
  
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van 
een vakantiepark.  
 

 
  

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Hoch Sauerland 
Prijs A: € 530,00 
Prijs B: € 830,00 
Prijs C: € 882,50 

Reisnummer: 19105 
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  PRESTON PALACE       midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Preston Palace is hét all-in Hotel in Twente. Het hotel ligt aan de rand 
van Almelo. Er is ontzettend veel te doen. Iedereen van jong tot oud kan 
zich hier buitengewoon goed vermaken.  
Voor info: www.prestonpalace.nl 
 
We verblijven in een luxe hotel waar van alles te doen is. Het hotel 
beschikt over een- en tweepersoons kamers. De kamers zijn sfeervol en 
modern ingericht en voorzien van TV en douche, toilet.  
 
In Preston Hotel geniet u van een compleet verzorgd arrangement.  
U kunt uitgebreid eten in diverse restaurant en een drankje nemen in een 
van de vele barretjes. In de feestzaal is elke avond live muziek. Er is een 
“indoor” kermis, bioscoop, bowlingbaan, midgetgolf etc. Ook kunt u 
genieten in het mooie zwem- en met saunaparadijs en Wellness.  
 
We huren een 9-persoons busje. De reis naar Preston Palace duurt 
ongeveer een halve dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die genieten van gezelligheid, de 
luxe en de vele activiteiten die in het hotel plaats vinden.  
Tijdens deze vakantie zullen er weinig uitstapjes gemaakt worden. 
 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Preston Palace  
Prijs A: €    830,00   
Prijs B: € 1.130,00   
Prijs C: € 1.182,50 

Reisnummer: 19106 

 



 14 

 

  STRANDRESORT OUDDORP DUIN      week juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Landal Strand Resort Ouddorp Duin ligt op de grens van Zuid-Holland en 
Zeeland. Het park ligt in het duinlandschap van Goeree-Overflakkee. 
Vlakbij ligt het strand van Ouddorp waar u heerlijk kunt wandelen langs 
de zee. Voor info: www.landal.nl 
 
We willen hier een 12-persoons villa reserveren. De comfortabele 
vrijstaande villa beschikt over 6 slaapkamers, waarvan 2 op de begane 
grond. Op 1 slaapkamer staat een TV. Er zijn 3 badkamers, waarvan een 
badkamer met ligbad.  
 
Op het park is een zwembad met bruisbank. Er is een Parkshop,  
restaurant en Take Away met snacks en pizza’s. In de omgeving kunt u 
uitstapjes maken naar de dorpjes Ouddorp en Middelharnis of naar de 
steden Zierikzee, Dordrecht en Rotterdam. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Ouddorp Duin duurt een halve 
dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
vakantiehuis en kunnen genieten van de sfeer en faciliteiten van een 
vakantiepark. 
 

 
 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Ouddorp Duin  
Prijs A: €    840,00  
Prijs B: € 1.320,00  
Prijs C: € 1.404,00 

Reisnummer: 19107  
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LANDGOED SONNENBERG   week juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Landal Sonnenberg ligt aan de Moezel op een bosrijk bergplateau 
midden tussen de wijnvelden. De regio Moezel staat bekend om de 
mooie natuur en de gezellige wijndorpjes. Voor info: www.landal.nl 
 
We willen hier een 10-persoons bungalow reserveren. De comfortabele 
gelijkvloerse bungalow beschikt over 5 slaapkamers. Op 1 slaapkamer 
staat een TV. Er zijn 2 badkamers, waarvan een badkamer met ligbad.  
 
Op het park is een mooi overdekt zwembad met stroomversnelling. Er is 
een Parkshop; Brasserie met heerlijke gerechten en op het terrein staat 
een foodtruck, voor lekkere frietjes en snacks. In de omgeving kunt u 
uitstapjes maken naar Bernkastel-Kues, Eifelpark en Trier. Of u maakt 
een boottocht over de Moezel. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Landgoed Sonnenberg duurt 
een halve dag; onderweg wordt gepauzeerd  
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
vakantiehuis en kunnen genieten van de sfeer en faciliteiten van een 
vakantiepark. 
 

 
 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Sonnenberg   
Prijs A: €    750,00         
Prijs B: € 1.230,00 
Prijs C: € 1.314,00 

Reisnummer: 19108 
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VLIEGVAKANTIE PORTUGAL   8 dagen juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Het prachtige viersterren complex Alvo Baia hotel ligt op een rustige 
locatie in Alvor. Het gezellige centrum van het Portugese dorpje Avor is 
na een wandeling te bereiken en voor een bezoek aan het zandstrand 
kunt u gebruik maken van een shuttle busje. Voor info: www.kupers.nl 
 
We willen ruime studio’s boeken op basis van All Inclusive. De studio’s 
zijn mooi ingericht en beschikken over airconditioning, TV, kitchenette en 
een balkon met zitje en landzicht. 
 
In en rond het hotel is van alles te beleven. Er zijn verschillende bars en 
een buffetrestaurant. In de tuin ligt een riant zwembad met zonneterras 
en ligbedden en parasols. Er is een Spa waar u kunt ontspannen. U kunt 
uitstapjes maken naar Alvor en het mooie zandstrand. 

U vliegt waarschijnlijk vanaf Maastricht naar Portugal. De vliegreis duurt 
plm. drie uur. Ter plekke wordt gezorgd voor vervoer naar het hotel. 

Deze vakantie is bedoeld voor de echte zonaanbidders, die genieten 
van zon, zee en strand, en alles wat een “All Inclusive” hotel te bieden 
heeft. Uitstapjes maakt u in overleg met de groep. Neem wel extra 
zakgeld mee voor souvenirs. 

 
 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Portugal 
Prijs A: € 1.250,00 
Prijs B: € 1.730,00 
Prijs C: € 1.814,00 

Reisnummer: 19109 
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HET LORKENBOS speciale zorg     midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Het Lorkenbos is een rustig vakantiepark in Otterlo en ligt op de Veluwe 
midden in het bos, verscholen tussen de bomen.  
Voor info: www.lorkenbos.nl 
 
We willen hier het 12-persoons luxe landhuis De Lariks reserveren. In het 
aangepaste landhuis vindt u 4 tweepersoons kamers en 1 vier-persoons 
kamer. De Lariks is rolstoelvriendelijk en beschikt over een hoog-laag 
bed. Het sanitair is voorzien van een verhoogd toilet en de douche heeft 
een douchestoel. 
 
Vanaf het park kunt u een uitje reserveren (b.v. rolstoelhuifkar). In de 
omgeving kunt u leuke uitstapjes maken. U kunt een bezoek brengen 
Apeldoorn of het Dolfinarium in Harderwijk en Burgers Zoo in Arnhem. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Het Lorkenbos duurt een halve 
dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht 
nodig hebben en samen kunnen genieten van gezelligheid in een 
vakantiehuis in een mooie omgeving. 
  

 
 

Vakantiegangers:  4 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Het Lorkenbos 
     spec. zorg 

Prijs A: € 600,00   
Prijs B: € 900,00    
Prijs C: € 952,50  

Reisnummer: 19110 

 
 

rolstoel



 18 

HOGE HEXEL speciale zorg     midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Recreatiepark De Tolplas in Twente ligt midden in de natuur op de grens 
van Nationaal Park de Sallandse heuvelrug. De bungalows zijn omringd 
door groen en hebben een ruime tuin met terras.  
Voor info: www.aangepaste-vakantiehuizen.nl (huiscode VHG-294353) 
 
We willen hier een ruime vrijstaande bungalow reserveren die 
toegankelijk is voor mindervaliden. De bungalow beschikt over 7 
slaapkamers waarvan 3 tweepersoons kamers op de begane grond. De 
benedenverdieping is aangepast voor mindervalide gasten. Op de 
eerste verdieping zijn nog 4 slaapkamers, 2 badkamers en een sauna.  
 
Op het park is een restaurant en een broodjesservice. In de omgeving 
kunt u uitstapjes maken naar de steden Almelo en Enschede of een 
bezoek brengen aan Avonturenpark Hellendoorn. 
 
We huren een 9-persoons busje of een rolstoelbus, zodat u samen met 
de groep er op uit kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Hoge Hexel  
duurt ongeveer twee uur; u kunt onderweg pauzeren. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht nodig 
hebben en samen kunnen genieten van gezelligheid in een vakantiehuis 
in een mooie omgeving. 

 
 

Vakantiegangers:  4 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Hoge Hexel  
          spec. zorg 

Prijs A: € 620,00    
Prijs B: € 920,00    
Prijs C: € 972,50 

Reisnummer: 19111 

 

rolstoel
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IMMINKHOEVE speciale zorg     midweek juni 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
In Overijssel in het gezellige dorpje Lemele ligt Park Imminkhoeve. Het 
gastvrije park ligt aan de Lemelerberg en biedt veel mogelijkheden voor 
uitstapjes in de omgeving. Voor info: www.imminkhoeve.nl 
 
We willen hier het sfeervolle familiehuis "De Brink" reserveren. Het huis 
is toegankelijk voor mindervaliden en beschikt over 8 slaapkamers. 
1 tweepersoons kamer en 2 eenpersoonskamer zijn voorzien van een 
hoog/laag bed. Alle kamers op de begane grond beschikken over een 
eigen aangepaste badkamer en toilet.  
 
Op het park is een snoezelruimte en rolpad. Er is een Grand Café en 
belevingsterras. In de omgeving kunt u uitstapjes maken naar de Kijk-
Doe- en Zorgboerderij, Dierentuin Nordhorn en dierentuin Emmen. 
 
We huren een 9-persoons busje of een rolstoelbus, zodat u samen met 
de groep er op uit kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Lemele  
duurt ongeveer twee uur; onderweg kunt u pauzeren. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht nodig 
hebben en samen kunnen genieten van gezelligheid in een vakantiehuis 
in een mooie omgeving. 
 

 
 

Vakantiegangers:  4 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Imminkhoeve 
       spec. zorg 

Prijs A: €    725,00    
Prijs B: € 1.025,00    
Prijs C: € 1.077,50 

Reisnummer: 19112 

 

rolstoel



 20 

 
WANDELVAKANTIE ARDENNEN      week 19 t/m 26 juli 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
In de Belgische Ardennen ligt het mooie plaatsje Durbuy-La Roche-
Bastogne. Het vakantiehuis Chalet Rendeux Ardennen ligt in het 
Ourthedal. Hier kunt u mooie wandelingen maken. Voor info: 
www.ardennes-etape.com 
 
We reserveren het vrijstaande vakantiehuis Chalet Rendeux Ardennen. 
Het vakantiehuis beschikt over een grote woonkamer met open haard. 
Er zijn 2 badkamers en een sauna. De tuin heeft een terras met prachtig 
uitzicht. Er is een tafeltennistafel, jeu de boules baan en barbecue. 
 
In de omgeving kunt vanuit uw vakantiewoning prachtige wandelingen 
maken. Binnen  een straal van 5 km. kunt u kajakken en zwemmen. Ook 
kunt u hier de ruïnes van een kasteel of museum bezoeken. 
 
We huren een 9-persoons busje. Samen met de groep kunt u het 
programma voor deze week samenstellen. De reis naar de Ardennen 
duurt een halve dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Vakantie Ardennen is geschikt voor de echte wandelliefhebbers, die 
goed ter been zijn en genieten van huiselijke gezelligheid in een 
prachtige omgeving. 
 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Wandelvakantie 
  Ardennen  

Prijs A:  €    700,00   
Prijs B:  € 1.180,00 
Prijs C:  € 1.264,00 

Reisnummer: 19200 
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WANDELVAKANTIE WINTERBERG      week                  september 2019   

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Net buiten het vakantieoord Winterberg op de helling van een berg is het 
park Winterberg van Landal gelegen. Vanuit dit park kunt u mooie 
wandelingen maken in de prachtige natuur van het Sauerland.  
Voor info: www.landal.nl  
  
In het park willen we een 12-persoons chalet reserveren. Het extra luxe 
chalet heeft 6 slaapkamers, waarvan twee op de begane grond en 3 
badkamers, waarvan een op de begane grond. Er zijn badkamers met 
bubbelbad en stoomdouche, verder is er een sauna en zonnebank.  
  
In de omgeving van Winterberg zijn naast de mooie wandelroutes veel 
bezienswaardigheden en leuke activiteiten. U kunt winkelen  in 
Winterberg, of een van de plaatsjes in de omgeving bezoeken.   
  
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Winterberg duurt ruim een 
halve dag; onderweg wordt gepauzeerd.  
  
Vakantie Winterberg is geschikt voor de echte wandelliefhebbers, die 
goed ter been zijn en genieten van huiselijke gezelligheid in een 
prachtige omgeving.  
 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Wandelvakantie  
             Winterberg              

Prijs A: €    780,00 
Prijs B: € 1.260,00 
Prijs C: € 1.344,00 

Reisnummer: 19400 
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HEIJDERBOS   VIP          midweek september 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Park Heijderbos van Centerparcs ligt in Noord-Limburg bij Nijmegen, dus 
lekker in de buurt. Op het park is een mooi zwembad en een Market 
Dome met winkeltjes, restaurants en terrasjes.  
Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 12-persoons cottage reserveren. De superluxe cottage in 
beschikt over 6 slaapkamers en 6 badkamers, sauna en bubbelbad. U 
geniet van volop luxe, de bedden zijn opgemaakt, de handdoeken liggen 
klaar en de gasten krijgen elke dag verse broodjes. 
 
Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad “de Aqua Mundo” en lekker eten in een van de restaurants. 's 
Avonds is op de Market Dome live entertainment. U kunt ook uitstapjes 
maken naar Nijmegen, Arnhem, Oberhausen of Burgers Zoo. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken.  
De reis naar Heijderbos duurt ongeveer een uur. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van 
een vakantiepark. 

 

 

Vakantiegangers:  6  
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Heijderbos VIP 
               

Prijs A: € 610,00  
Prijs B: € 910,00 
Prijs C: € 962,50 

Reisnummer: 19401 
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KEMPERVENNEN VIP      midweek  september 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
In Brabant, vlakbij Eindhoven ligt bungalowpark Kempervennen van  
Center Parcs. Het vakantiepark ligt in de buurt van het mooie 
natuurgebied De Malpie.  
Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 12-persoons VIP cottage reserveren. Deze luxe cottage 
heeft 6 slaapkamers en 6 badkamers, een bubbelbad en sauna. U 
geniet van volop luxe, de bedden zijn opgemaakt, de handdoeken 
liggen klaar en de gasten krijgen elke dag verse broodjes. 
  
Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad "de Aqua Mundo" en lekker eten in een van de restaurants. U 
kunt ook uitstapjes maken in de buurt, b.v. naar Eindhoven, 
Papegaaienpark in Veldhoven of het PSV stadion. 
  
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Kempervennen duurt ongeveer 
een uur. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van 
een vakantiepark. 
 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Kempervennen VIP 
Prijs A: € 600,00  
Prijs B: € 900,00 
Prijs C: € 952,50 

Reisnummer: 19402 
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PORT ZÉLANDE     midweek september 2019  

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 
 

 
In Zeeland, bij Renesse ligt bungalowpark Port Zélande van Center 
Parcs. Het vakantiepark ligt aan het Grevelingen meer. Er is een mooi 
zwembad en een Market Dome met winkeltjes, restaurants en terrasjes. 
Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 12-persoons cottage huren. De Premium cottages zijn 
recent vernieuwd en beschikken over 6 slaapkamers, waarvan 2 op de 
begane grond Er zijn 2 badkamers met bad en wastafel en 2 aparte 
toiletten.  
  
Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad "de Aqua Mundo" en lekker eten in een van de restaurants.  U 
kunt ook uitstapjes maken in de buurt, b.v. naar Renesse, 
Brouwershaven, Ouddorp en Goedereede. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om evt. uitstapjes te maken. De reis naar Port Zélande duurt een 
halve dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die kiezen voor luxe, graag 
verblijven in een vakantiehuisje en genieten van de sfeer en faciliteiten 
van een vakantiepark. 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Port Zélande 
Prijs A: €    650,00 
Prijs B: €    950,00   
Prijs C: € 1.002,50  

Reisnummer: 19403 
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ZUTENDAAL          midweek  september 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

  
Landal Mooi Zutendaal ligt in Belgisch Limburg de groenste provincie van 
Vlaanderen en grenst aan het Nationaal Park de Kempen. Vanuit het 
park kunt u mooie uitstapjes maken.  
Voor info: www.landal.nl 
 
We willen hier een 12-persoons bungalow reserveren. De comfortabele 
vrijstaande bungalow beschikt over 6 slaapkamers, waarvan 1 op de 
begane grond. Er zijn 3 of 4 badkamers, twee aparte toiletten en een 2-
persoons sauna.  
 
Op het park is een overdekt zwembad. U kunt lekker eten in het Grand 
Café op het park. Er is een afhaal- en snackshop en een Parkshop. 
In de omgeving kunt u uitstapjes maken naar Hasselt, Maastricht, 
Valkenburg en Bokrijk. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Mooi Zutendaal duurt ongeveer 
twee uur; onderweg kunt u pauzeren. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van een 
vakantiepark. 
 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Zutendaal 
Prijs A: € 530,00 
Prijs B: € 830,00 
Prijs C: € 882,50 

Reisnummer: 19404 
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  HOTEL BILSTEIN All Inclusive      midweek september 2019 

 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Hotel Bilstein ligt in het zuiden van het Sauerland midden in het centrum 
van het pittoreske bergstadje Bilstein met haar Middeleeuwse burcht.  
Voor info: www.hotelbilstein.nl 
 
We willen hier een 5 daags All Inclusive arrangement boeken. De 
comfortabele kamers in hotel Bilstein zijn van alle gemakken voorzien en 
hebben allen een badkamer met douche of bad en toilet. En zijn per lift 
bereikbaar. Het arrangement bevat dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet, 
een warme lunch, heerlijk dinerbuffet en gebaksbuffet.   
 
We maken een mooie dagtocht per luxe touringcar en een prachtige 
boottocht over het stuwmeer. In het hotel kunt u iedere avond genieten 
van live muziek, of iets drinken in de gezellige Sauerlandstube. U kunt 
zwemmen in het verwarmd zwembad of ontspannen in een van de 
verschillende sauna’s. Er is een kegelbaan, biljartzaal en bioscoop. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt voor uitstapjes. De reis naar Bilstein duurt halve dag; onderweg 
wordt gepauzeerd.  
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die genieten van gezelligheid, de 
luxe en de activiteiten die binnen en buiten het hotel plaats vinden.  

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Hotel Bilstein  
Prijs A: € 600,00   
Prijs B: € 900,00   
Prijs C: € 952,50 

Reisnummer: 19405 
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STRANDRESORT OUDDORP DUIN        week september 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Landal Strand Resort Ouddorp Duin ligt op de grens van Zuid-Holland en 
Zeeland. Het park ligt in het duinlandschap van Goeree-Overflakkee. 
Vlakbij ligt het strand van Ouddorp waar u heerlijk kunt wandelen langs 
de zee. Voor info: www.landal.nl 
 
We willen hier een 12-persoons villa reserveren. De comfortabele 
vrijstaande villa beschikt over 6 slaapkamers, waarvan 2 op de begane 
grond. Op 1 slaapkamer staat een TV. Er zijn 3 badkamers, waarvan een 
badkamer met ligbad.  
 
Op het park is een zwembad met bruisbank. Er is een Parkshop,  
restaurant en Take Away met snacks en pizza’s. In de omgeving kunt u 
uitstapjes maken naar de dorpjes Ouddorp en Middelharnis of naar de 
steden Zierikzee, Dordrecht en Rotterdam. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Ouddorp Duin duurt een halve 
dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
vakantiehuis en kunnen genieten van de sfeer en faciliteiten van een 
vakantiepark. 
 

 
  

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Ouddorp Duin 
Prijs A: €    840,00  
Prijs B: € 1.320,00  
Prijs C: € 1.404,00 

Reisnummer: 19406 
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BOSTALSEE  VIP      week  september 2019
  

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
In Saarland, Zuidwest Duitsland ligt aan het watersportmeer Bostalsee 
park Bostalsee van Centerparcs. Op dit park liggen de moderne cottages 
tegen een helling. Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 10-persoons VIP-cottage reserveren. De cottage 
beschikt over 5 slaapkamers op de eerste verdieping en 3 badkamers 
met bad en wastafel, waarvan 2 op de eerste verdieping en 1 op de 
begane grond. Er is een Wellness-kamer met Infraroodsauna. 
  
Op het park is een Market Dome, met verschillende winkeltjes en 
restaurantjes, er is een tropische waterwereld Aqua Mundo en een 
bowlingbaan. U kunt uitstapjes maken naar de pittoreske stadjes in de 
buurt of een bezoek brengen aan Trier en Saarbrücken. 
  
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Bostalsee duurt een halve dag; 
onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag verblijven in een 
vakantiehuis en genieten van de sfeer en faciliteiten van een 
vakantiepark. Deze vakantie is niet geschikt voor mensen die slecht 
ter been zijn vanwege de bereikbaarheid van de cottages. 
 

 
  

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Bostalsee VIP 
Prijs A: €    800,00     
Prijs B: € 1.280,00 
Prijs C: € 1.364,00 

Reisnummer: 19407 
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KEMPERVENNEN speciale zorg          midweek september 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
In Brabant, vlakbij Eindhoven ligt bungalowpark Kempervennen van  
Center Parcs. Het vakantiepark ligt in de buurt van het mooie 
natuurgebied De Malpie.  
Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 10-persoons premium cottage reserveren. In deze 
comfortabele cottage is alles gelijkvloers. Er zijn 5 slaapkamers waarvan 
1 met TV en 2 badkamers. De bedden zijn opgemaakt. 
 
Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad "de Aqua Mundo" en lekker eten in een van de restaurants. U 
kunt ook uitstapjes maken in de buurt, b.v. naar Eindhoven, Dierenrijk in 
Nuenen en het Papegaaienpark in Veldhoven  
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken.  
De reis naar Kempervennen duurt ongeveer een uur. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht nodig 
hebben en samen kunnen genieten van gezelligheid in een park en 
mooie omgeving.  
De accommodatie is niet geschikt voor rolstoelers. 
   

 

 

Vakantiegangers:  4  
Begeleiding:       2 
 

 

Naam: Kempervennen 
     spec. zorg 

Prijs A: € 640,00   
Prijs B: € 940,00 
Prijs C: € 992,50 

Reisnummer: 19408 
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BIO Vakantieoord speciale zorg     midweek september 2019  

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Bio Vakantieoord ligt in Arnhem, aan de rand van de prachtige Veluwe. 
Het unieke vakantiepark staat garant voor een zorgeloze vakantie. De 
vakantiebungalows zijn volledig berekend op groepen mensen met 
meervoudige handicap. Voor info: www.stichtingbio.nl   
  
We willen hier een schakelbungalow reserveren. De bungalows 
beschikken over alle noodzakelijke hulpmiddelen, hoog/laagbedden, 
tilliften en douche-badwagen. Er is een ruime woonkamer met 
openslaande deur naar het terras.  
  
Op het park is een zwembad, met een verstelbare bodem en 
hydraulische liften voor douchebrancards. Er is een snoezelruimte, 
manege en speciaal ontworpen huifkar. In het MeetingPoint kunt u 
samen spelletjes spelen of een dvd kijken. In de nabije omgeving kunt u 
leuke uitstapjes maken naar b.v. Arnhem Burgers Zoo.  
  
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt voor uitstapjes. De reis naar Bio Vakantieoord duurt ongeveer een 
halve dag; onderweg wordt gepauzeerd.  
  
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die willen verblijven in een 
aangepast vakantiehuis.  
 

 

 

Vakantiegangers:  4 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Bio vakantieoord 
                   

Prijs A: € 560,00 
Prijs B: € 860,00 
Prijs C: € 912,50 

Reisnummer: 19409 

 

rolstoel
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HET LORKENBOS speciale zorg     midweek september 2019  

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 

 
Het Lorkenbos is een rustig vakantiepark in Otterlo en ligt op de Veluwe 
midden in het bos, verscholen tussen de bomen.  
Voor info: www.lorkenbos.nl 
 
We willen hier het 12-persoons luxe landhuis De Lariks reserveren. In het 
aangepaste landhuis vindt u 4 tweepersoons kamers en 1 vier-persoons 
kamer. De Lariks is rolstoelvriendelijk en beschikt over een hoog-laag 
bed. Het sanitair is voorzien van een verhoogd toilet en de douche heeft 
een douchestoel. 
 
Vanaf het park kunt u een uitje reserveren (b.v. rolstoelhuifkar). In de 
omgeving kunt u leuke uitstapjes maken. U kunt een bezoek brengen 
Apeldoorn of het Dolfinarium in Harderwijk en Burgers Zoo in Arnhem. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen met de groep er op uit 
kunt om uitstapjes te maken. De reis naar Het Lorkenbos duurt een halve 
dag; onderweg wordt gepauzeerd. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die extra zorg of aandacht 
nodig hebben en samen kunnen genieten van gezelligheid in een 
vakantiehuis in een mooie omgeving. 
  

 

 

Vakantiegangers:  4 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Het Lorkenbos 
              spec. zorg 
                      

Prijs A: € 600,00   
Prijs B: € 900,00    
Prijs C: € 952,50  

Reisnummer: 19410 

 

rolstoel
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  EURO DISNEY       midweek september 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Disneyland Parijs neemt je mee in de fantasiewereld van sprookjes en 
magie. In dit prachtige park is veel te beleven. Voor de heen- en terugreis 
wordt één dag geteld. We verblijven drie hele dagen in het park. Voor 
info: www.kupers.nl 
 
We willen in ranch Davy Crockett twee blokhutten reserveren. De Davy 
Crockett Ranch ligt in een groot bos. De gezellige blokhutten zijn van alle 
gemakken voorzien. Er zijn 2 slaapkamers en 2 douches. 
 
De Davy Crockett ranch ligt midden in een bos en vlak in de buurt van 
Disneyland Parijs. Op de ranch is veel te beleven, er is een winkel met 
foodafdeling, Taverne met all-you-can-eat buffet en een Saloonbar. 
 
We reizen met een 9-persoons busje naar Frankrijk. Onderweg wordt af 
en toe gestopt om te pauzeren. Elke dag zal het busje worden gebruikt 
om naar het Disneyland park te gaan, dit duurt 15 minuten. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen, die van pretparken houden en 
een paar dagen in het park van Disneyland Parijs willen genieten. Extra 
zakgeld is aan te bevelen i.v.m. aantrekkelijke souvenirs en consumpties 
in de saloon. Vakantie Disneyland Parijs is niet geschikt voor rolstoelers. 

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Euro Disney  
Prijs A: €    980,00  
Prijs B: € 1.280,00    
Prijs C: € 1.332,50 

Reisnummer: 19411 
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ZANDVOORT  VIP         weekend  september/oktober 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
Park Zandvoort van Centerparcs ligt aan het Noordzee strand naast het 
circuit van Zandvoort. Op het park is een mooi zwembad en een Market 
Dome met winkeltjes, restaurants en terrasjes.  
Voor info: www.centerparcs.nl 
 
We willen een 10-persoons VIP cottage reserveren. In de cottage 
bevinden zich 5 slaapkamers waarvan 1 op de begane grond. Er zijn 2 
badkamers met bad en regendouche en er is een sauna. Bij aankomst 
zijn de bedden zijn opgemaakt en je krijgt elke morgen verse broodjes. 
 
Op het park is van alles te beleven, u kunt zwemmen in het mooie 
zwembad “de Aqua Mundo” en lekker eten in een van de restaurants.   U 
kunt een bezoek brengen aan het circuit van Zandvoort, wandelen langs 
het strand en de boulevard of een uitstapje maken naar Amsterdam. 
 
We huren een 9-persoons busje, zodat u samen een gezellig weekend 
met de groep er op uit kunt voor uitstapjes. De reis naar Zandvoort duurt 
ongeveer een halve dag, onderweg wordt gepauzeerd.  
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die graag een weekend weg 
willen en kiezen voor een luxe verblijf in een vakantiehuis en genieten 
van de sfeer en faciliteiten van een vakantiepark. 
   

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Zandvoort VIP 
Prijs A: € 480,00 
Prijs B: € 720,00 
Prijs C: € 762,00 

Reisnummer: 19412 
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WINTER EFTELING           weekend  november 2019 

 
 

 
Vakantiebestemming 
 
 
 
 
Verblijf 
 
 
 
 
Omgeving 
 
 
 
 
Vervoer 
 
 
Voor wie bedoeld 
 
 

 
De Efteling beleven in winterse sferen. Geniet van de sprookjesachtige 
wereld van twinkelende lichtjes en knisperende kampvuren. Een 
weekend logeren in vakantiepark Bosrijk van de Efteling.  
Voor info: www.efteling.com 
 
We willen een 8-persoons Boshuys reserveren. De Boshuysen liggen in 
het bos, op een duin, aan een open veld of aan het water. Er zijn 4 
slaapkamers, waarvan 1 met (eigen badkamer en toilet) op de begane 
grond. !Optie voor 1-persoons kamer is niet mogelijk. 
  
Het park is op loopafstand van de Efteling, waar u kunt genieten van het 
feeëriek verlichte Sprookjesbos. In deze tijd van het jaar zijn er speciale 
winterattracties waaronder een schaatsbaan en sneeuwglijbaan. Als gast 
heeft u onbeperkt toegang tot de Efteling. 
 
We huren een 9-persoons busje voor deze vakantie. De reis duurt 
ongeveer anderhalf uur. 
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die hun vakantie in de Winter 
Efteling willen doorbrengen en met de groep willen genieten van de vele 
attracties en de sfeer van het sprookjespark. U moet er rekening mee 
houden, dat u veel moet lopen. 
  

 

 

Vakantiegangers:  6 
Begeleiding:       2 

 

Naam: Winter Efteling 
Prijs A: € 470,00 
Prijs B: € 710,00 
Prijs C: € 752,00 

Reisnummer: 19413 
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ER ZIJN ER NOG MEER.... 
 
De vakantiewerkgroep van PSW is niet de enige groep of organisatie die reizen aanbiedt waarbij 
‘gespecialiseerd’ een voorwaarde is. Hieronder staat een lijst van aanbieders (landelijk gericht) die 
ons een brochure hebben toegezonden.  
Voor vragen over deze lijst of andere vakantiezaken kunt u bij ons terecht. 
 
- Stichting Tendens; aangepast op vakantiereizen om individueel op in te schrijven; 
       026-339 23 67 of www.tendens.org 
- Stichting Dolfijn Vakantiereizen; om individueel op in te schrijven;  
 0900-23 53 653 of www.dolfijnvakanties.nl 
- Stichting Het Buitenhof reizen; om individueel op in te schrijven;  
 0182-58 70 50 of www.buitenhof.nl 
- Flow-outdoor; voor actieve, avontuurlijke en culturele reizen om individueel op in te schrijven;  
 0495-54 48 23 of www.flowreizen.nl 
- De Blauwe Gids; dé reisgids voor mensen met functiebeperkingen; om individueel op in te 
  schrijven; 030-254 31 20 of www.nbav.nl 
- Bosjuweel; creatieve vakanties; om individueel op in te schrijven; 
 024-373 1810 of www.bosjuweel.nl 
- Stichting Poldermaat; om individueel op in te schrijven; 
 06-44 00 43 21 of www.poldermaat.nl 
- LeonReizen; begeleide vakanties; om individueel op in te schrijven; 
 010-442 15 58 of www.leonreizen.nl 
- Schik; om individueel op in te schrijven; 
 0485-38 41 42 of www.schikorganisatie.nl 
- Set Reizen - High Five: om individueel op in te schrijven 
 010-215 02 48 of www.set-reizen.nl 
- De Reisgenoot; om individueel op in te schrijven 
         06-2521829 of www.begeleidopreis.nl 
- MM-Reizen; om individueel op in te schrijven 
 06-38639777 of www.mm-reizen.nl 
 
 
  

                                                                                                                
Nog meer informatie en adressen zijn te verkrijgen bij MEE: 077-3961515  
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Nr. Naam Dagen Maand Prijs A Prijs B Prijs C Pagina 
19100 Beekse Bergen 5 Juni €    560,00 €    860,00 €    912,50 7 
19101 Eemhof VIP 5 Juni €    560,00 €    860,00 €    912,50 8 
19102 Heijderbos VIP 5 Juni €    600,00 €    900,00 €    952,50 9 
19103 Heideheuvel 5 Juni €    530,00 €    830,00 €    882,50 10 
19104 Resort De Biesbosch 5 Juni €    500,00 €    800,00 €    852,50 11 
19105 Hoch Sauerland 5 Juni €    530,00 €    830,00 €    882,50 12 
19106 Preston Palace 5 Juni €    830,00 € 1.130,00 € 1.182,50 13 
19107 Ouddorp Duin  8 Juni €    840,00 € 1.320,00 € 1.404,00   14 
19108 Landgoed Sonnenberg 8 Juni €    750,00  € 1.230,00 € 1.314,00  15 
19109 Vliegvakantie Portugal 8 Juni € 1.250,00 € 1.730,00 € 1.814,00 16 
19110 Het Lorkenbos spec.zorg 5 Juni €    600,00 €    900,00 €    952,50 17 
19111 Hoge Hexel 5 Juni €    620,00 €    920,00  €    972,50  18 
19112 Imminkhoeve 5 Juni €    725,00 € 1.025,00  € 1.077,50  19 
19200 Wandelvakantie Ardennen 8 Juli €    700,00 € 1.180,00  € 1.264,00  20 
19400 Wandelvakantie Winterberg 8 September €    780,00  € 1.260,00 € 1.344,00  21 
19401 Heijderbos VIP 5 September €    610,00 €    910,00 €    962,50 22 
19402 Kempervennen VIP 5 September €    600,00 €    900,00 €    952,50 23 
19403 Port Zélande 5 September €    650,00  €    950,00   € 1.002,50    24 
19404 Zutendaal 5 September €    530,00 €    830,00    €    882,50 25 
19405 Hotel Bilstein 5 September €    600,00 €    900,00    €    952,50  26 
19406 Ouddorp Duin 8 September €    840,00  € 1.320,00   € 1.404,00    27 
19407 Bostalsee VIP 8 September €    800,00   € 1.280,00    € 1.364,00    28 
19408 Kempervennen spec.zorg 5 September €    640,00 €    940,00   €    992,50 29 
19409 Bio vakantieoord spec.zorg 5 September €    560,00 €    860,00 €    912,50 30 
19410 Het Lorkenbos 5 September €    600,00 €    900,00 €    952,50 31 
19411 Euro Disney 5 September €    980,00 € 1.280,00   € 1.332,50    32 
19412 Zandvoort VIP 4 Sept./Okt. €    480,00 €    720,00 €    762,00 33 
19413 Winter Efteling 4 November €    470,00 €    710,00  €    752,00 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OVERZICHT VAN VAKANTIES 2019 
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  Huisjes Benelux, Duitsland en Frankrijk – met eigen vervoer: 

Midweek Beekse Bergen Juni Pagina 7 Reisnummer 19100 

Midweek Eemhof Juni Pagina 8 Reisnummer 19101 

Midweek Heijderbos VIP Juni Pagina 9 Reisnummer 19102 

Midweek Heideheuvel Juni Pagina 10 Reisnummer 19103 

Midweek Resort De Biesbosch Juni Pagina 11 Reisnummer 19104 

Midweek Hoch Sauerland VIP Juni Pagina 12 Reisnummer 19105 

Week Strandresort Ouddorp Duin Juni Pagina 14 Reisnummer 19107 

Week Landgoed Sonnenberg Juni Pagina 15 Reisnummer 19108 

Week Wandelvakantie Ardennen 19 t/m 26 juli Pagina 20 Reisnummer 19200 

Week Wandelvakantie Winterberg September Pagina 21 Reisnummer 19400 

Midweek Heijderbos VIP September Pagina 22 Reisnummer 19401 

Midweek Kempervennen VIP September Pagina 23 Reisnummer 19402 

Midweek Port Zélande September Pagina 24 Reisnummer 19403 

Midweek Zutendaal September Pagina 25 Reisnummer 19404 

Week Strandresort Ouddorp Duin September Pagina 27 Reisnummer 19406 

Week Bostalsee VIP September Pagina 28 Reisnummer 19407 

Midweek Euro Disney September Pagina 32 Reisnummer 19411 

Weekend Zandvoort VIP Sept./Okt. Pagina 33 Reisnummer 19412 

Weekend Winter Efteling November Pagina 34 Reisnummer 19413 

     

 Hotels in Benelux en Duitsland met eigen vervoer 

Midweek Preston Palace Juni Pagina 13 Reisnummer 19106 

Midweek Hotel Bilstein September Pagina 26 Reisnummer 19405 

     

 Vliegvakanties / Excursiereizen 

8 dagen Vliegvakantie Portugal Juni Pagina 16 Reisnummer 19109 

     

 Speciale zorg vakanties 

Midweek Het Lorkenbos Juni Pagina 17 Reisnummer 19110 

Midweek Hoge Hexel Juni Pagina 18 Reisnummer 19111 

Midweek Imminkhoeve Juni Pagina 19 Reisnummer 19112 

Midweek  Kempervennen spec.zorg September  Pagina 29 Reisnummer 19408 

Midweek Bio vakantieoord September Pagina 30 Reisnummer 19409 

Midweek Het Lorkenbos September Pagina 31 Reisnummer 19410 

VAKANTIE AANBOD 2019 
 



Vakantie programma
2019

Onze passie kent geen beperkingen

PSW Vrije tijd
Monseigneur Kierkelsplein 1

6095 BK Baexem

T 0475 45 18 89

vakantieparken | wandelreizen | zeevakanties | vliegvakanties
er even lekker tussenuit met de vakantiemogelijkheden van PSW

www.psw.nl
info@psw.nl
0475 - 474 400


