
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

Haardvuurweek 
26 januari – 2 februari 2019 

Nieuw Hydepark, Doorn 
 



 
 

Haardvuurweek: Nieuw Hydepark te Doorn 
Periode: zaterdag 26 januari t/m zaterdag 2 februari 2019 

Capaciteit: 40 gasten en 30 vrijwilligers 
www.nieuwhydepark.com 
 

Elk jaar kijken we weer uit naar de 
hartverwarmende Haardvuurweek 
van Stichting SIV. Een week lang 
verblijven we met een gezellige 
groep in een prachtige omgeving. 
De bossen van Doorn zijn in de 
winter misschien nog wel mooier 

dan in de zomer. Binnen brandt het 
haardvuur en staat de warme 
chocolademelk klaar. Gaat u met 
ons mee? 
 

Misschien is het voor u moeilijk om 
vakantie te gaan, omdat u hulp 
nodig heeft bij de dagelijkse 
lichamelijke verzorging of bijvoor-
beeld gebruik maakt van een 

rolstoel en er niet zelfstandig op uit kunt gaan. Onze vakanties zijn 
speciaal bedoeld voor mensen die lichamelijke zorg nodig hebben. Onze 
vrijwilligers staan klaar om u een helpende hand te bieden. 
 

Nieuw Hydepark is gelegen op het landgoed Hydepark, tussen de bossen 
van Doorn. Nieuw Hydepark is een modern, licht en gezellig vakantiehuis. 
De voorzieningen zijn uitstekend voor mensen die zorg nodig hebben en 
het huis is rolstoelvriendelijk. Er zijn één- en tweepersoonskamers 
aanwezig, met op elke kamer een eigen badkamer en toilet. 
 

Tijdens de week worden verschillende 

activiteiten georganiseerd. U kunt een 
keuze maken uit een aantal uitstapjes 
in de omgeving. Op het landgoed en in 
de aangrenzende bossen kan heerlijk 
gewandeld worden in het winter-
zonnetje. Binnen kunt u een praatje 
maken, iets maken bij de knutseltafel 
of puzzelen. Elke avond is er wel iets 
te doen in de huiskamer: een op-

treden, spelletjesavond of een andere 
activiteit.  

 



 
 

Met Stichting SIV op vakantie  
 

Tijdens de vakantie kunt u rekenen op de helpende handen van onze 
vrijwilligers. Zij helpen u bij de dagelijkse verzorging en tijdens het 
verdere programma van de vakantie. De algemene leiding is in handen 
van een ervaren vrijwilliger. Daarnaast gaat er een hoofdverpleeg-
kundige mee. Bij hem of haar kunt u terecht voor alle zaken die met 
(medische) zorg te maken hebben. Ook is er een geestelijk verzorger. Hij 
of zij is beschikbaar voor een praatje of een dieper gesprek. Onze gasten 
vormen een fijne groep. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze zin hebben 
in een gezellige vakantie. 
 

We merken soms dat mensen denken dat hun handicap te zwaar is om 

deel te nemen aan een vakantieweek. Dit is vrijwel nooit het geval. De 
enige eis die wij aan onze gasten moeten stellen is dat zij geen 
uitgebreide medische zorg nodig hebben zoals een infuus of kunstmatige 
beademing. Ook als u relatief weinig zorg nodig heeft, maar toch met 
bepaalde dingen hulp kunt gebruiken, bijvoorbeeld het aan-en uitkleden 
of begeleiding tijdens een uitstapje, bent u welkom op onze vakanties.  

 
 

Partner of begeleider 
 

Als u alleen boekt, vindt u vast snel aansluiting. Uiteraard is het bij ons 

ook mogelijk om samen met uw partner, familielid, goede vriend of 
vriendin op vakantie te gaan. De vrijwilligers nemen de zorg op zich, 
zodat uw partner ook echt van de vakantie kan genieten.  
 
Vervoer 
 

Stichting SIV kan desgewenst het vervoer naar het vakantieverblijf en 
terug naar huis regelen. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of 
u hier gebruik van wilt maken. U kunt er ook voor kiezen om zelf vervoer 
te regelen, bijvoorbeeld via familie of vrienden of via Valys. Voor vervoer 
tijdens de uitstapjes in de weken beschikken wij over rolstoelbussen en 
auto’s die gereden worden door ervaren chauffeurs. 



 
 

Prijzen  
 

Haardvuurweek 2019: pensionkosten, 

annuleringsverzekering, verzorging en 
activiteitenprogramma 
 

     € 690,- 

Vervoer van en naar het vakantieverblijf via 
Stichting SIV, per enkele reis  

     €  50,- 
 

 
Over Stichting SIV  
 

Stichting SIV heeft al meer dan 50 jaar ervaring in het organiseren van 
groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Daar zijn 

we uiteraard trots op! Het SIV is ontstaan uit een initiatief van de Her-
vormde en Gereformeerde Diaconieën van Den Haag en omstreken. De 
vakantieweken zijn dan ook vooral bedoeld voor gasten uit deze regio. 
 

Meer informatie of aanmelden?  
 

We hopen dat u zin heeft gekregen met ons op vakantie te gaan. Neem 
dan contact met ons op als u een inschrijfformulier wilt ontvangen. Doe 
dit ook als u nog vragen heeft, wij beantwoorden ze graag. U kunt ook 
kijken op onze website: www.stichting-siv.nl. 

Ook in de zomer gaan wij op vakantie! De brochure voor de zomerweken 
verschijnt begin 2019. Wilt u deze thuis ontvangen? Geef uw adres aan 
ons door en wij sturen u de brochure toe. 
 

Contactgegevens 

 

  Stichting SIV 
  Postbus 371 
  2501 CJ Den Haag 

  e-mail: buro@stichting-siv.nl 
  telefoon: 070-3181654 (ma, di, do, vr) 
  www.stichting-siv.nl 
  www.facebook.com/stichtingsiv 

 

Comité van aanbeveling 
 

Ds. C.A. ter Linden, emeritus predikant te Leidschendam 
Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag 

 
Als vrijwilliger mee? Welkom! Kijk op de website of neem contact op. 

Zonder giften zijn de vakanties voor onze gasten onbetaalbaar. Wilt u helpen? Maak uw gift 

over op NL49INGB0001874342 ten name van Stichting SIV, Den Haag, o.v.v. “Gift”. 


