
’t Keampke in De Lutte 
(18 t/m 24 juni 2022, voor jongvolwasse-
nen met een functiebeperking,  vanaf 25 
jaar) 
 
Deze vakantieweek is het verblijf in locatie de 
Linde. De Linde  is een  luxueus vakantiehuis 
voor 8 tot maximaal 20 personen. Alle acht 
slaapkamers hebben eigen sanitair. Alles is 
gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk. Het terras is 
gedeeltelijk overdekt.  
 
Een kleinschalige vakantie met zorg die aansluit 
bij jouw wensen en met anderen leuke dingen 
te ondernemen?  
Houd je er van om gezellig samen te koken. Er 
is een groot kookeiland.  
Of om heerlijk te ontspannen in een ruime sau-
na 
Dat komt goed uit, want in vakantiehuis de Lin-
de bieden we je  luxe, comfort en gezelligheid. 
 
De Lutte ligt in Twente, een prachtige omgeving 
met veel uitgaansgelegenheden en beziens-
waardigheden. Ook voor de liefhebbers van 
winkelen liggen de plaatsen Enschede en Hen-
gelo op steenworp afstand van De Lutte.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen genieten van een welverdiende vakan-
tie.  
De vrijwilligers van de RLG maken er een feest 
van voor iedereen!! 
 

De Prins Willem-Alexander 
(23 t/m 29 april 2022) 
 
Het schip De Prins Willem-Alexander is geheel 
aangepast voor vakantiegangers met een li-
chamelijke beperking, alles is rolstoeltoeganke-
lijk. Er is een lift aanwezig waardoor het hele 
schip bereikbaar is, zelfs het topdek, waar u bij 
mooi weer heerlijk buiten kunt zitten en waar u 
een schitterend uitzicht heeft over het land-
schap en de steden. 
De tweepersoons gastenverblijven zijn alle-
maal comfortabel ingericht evenals de sanitai-
re voorzieningen. Er wordt gevaren van 
maandag t/m vrijdag. ’s Middags gaan we aan 
wal en bezoeken leuke stadjes. Vrijwilligers 
uit de plaatselijke kerken ondersteunen ons 
dan, zodat iedereen die dat wil, mee kan. 
 
Ds. Kommer Groeneveld zal ons vergezellen op 
de reis. Hij verzorgt o.a. de avondsluitingen. Op 
zondagmorgen is er een kerkdienst aan boord. 
’s Middags proberen we een plaatselijke kerk te 
bezoeken, waarbij u het Heilig Avondmaal kunt 
meevieren. 
Dokter Olga Zwarts vaart eveneens de hele 
week met ons mee, ze waakt over onze ge-
zondheid. Onze vrijwilligers zorgen voor heerlij-
ke maaltijden en houden daarbij natuurlijk reke-
ning met uw dieet. 

 
Een vaarvakantie met de PWA is een onvergete-
lijke belevenis, waarbij u ook nog eens kunt ge-
nieten van mooie contacten met broeders en 
zusters. 

 Nieuw Hydepark in Doorn  
(10 t/m 17 december 2022) 
 
Locatie Nieuw Hydepark  ligt midden in de 
bossen van de Utrechtse Heuvelrug, in Doorn  
Deze luxueuze accommodatie is volledig aan-
gepast voor ouderen en voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Iedere gast heeft een 
eigen kamer met sanitaire voorzieningen. Er is 
een grote huiskamer met open haard en  een 
gezellige zithoek. 
 
Onze vrijwilligers ondersteunen in de zorg en 
passen zich daarin aan bij uw wensen.   

 
De maaltijden worden verzorgd door de koks 
van het Nieuw Hydepark. Er wordt vanzelf-
sprekend met dieetwensen rekening gehou-
den. Dokter Prins is er deze week D.V. ook 
weer bij.  
 
Op zondag worden er twee kerkdiensten ge-
houden. In de middagdienst vieren we  het 
Heilig Avondmaal. 
Daarin gaat de predikant voor die deze week 
onze metgezel is.  
 
We bieden u een gevarieerd programma aan.  
De vrijwilligers maken het mogelijk om te 
wandelen in het park, of de directe omgeving 
te verkennen per rolstoelfiets of trolley. We 
gebruiken de rolstoelbus om een uitstapjes in 
de omgeving te maken. Ook creatief knutse-
len of een voetmassage behoren tot de moge-
lijkheden.   
Het wordt weer een echte verwenvakantie. 



Annuleren 

 

Prijzen 
 
’t Keampke in De Lutte 25+:  

€ 675,00 per persoon 

 
Varen op de Prins Willem-Alexander: 

€ 775,00 per persoon 

 
Nieuw Hydepark in Doorn: 

€ 750,00 per persoon 

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

 

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

 

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

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

Het doel van de werkgroep RLG is om voor 
ouderen met een zorgvraag en mensen met 
een lichamelijke handicap een vakantie in 
christelijke sfeer te organiseren. U wordt ver-
zorgd en verwend door ervaren vrijwilligers, 
verzorgenden en verpleegkundigen. 

 
Werkgroep 

Recreatie Lichamelijk Gehandicapten 
 
Secretariaat: 
Voor de vrijwilligers:  
mw. G. Kleinjan-Sloot 
Tel.: 078-6196890 
e-mail vrijwilligersrlg@gmail.com  
 
Voor informatie over de vakantie mogelijkhe-
den kunt u contact opnemen met de secretaris 
van de werkgroep: 
mw. H.C. Schraal-Brouwer 
Kampplaats 6 
8309 CT Tollebeek 
Tel.: 0527-861210  
E-mail: werkgroeprlg@gmail.com  
 
Geld overmaken? 
Rekeningnummer NL87INGB0005937473 t.n.v. 
dep. G.V.G. v.d. Chr. Ger. Kerken, o.v.v. 
Werkgroep RLG.  
Steenbank 58, 4301 ZR Zierikzee  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uitgaande van het Deputaatschap pastoraat in de gezond-
heidszorg van de Christelijke Gereformeerde kerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege coronabesmettingen hebben we 
momenteel te maken met beperkende maat-
regelen. Hoe het in de toekomst zal gaan 
weten we niet. Vanzelfsprekend houden we 
ons aan de dan geldende coronaregels. 
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