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Welkom! 
 

Voor u ligt onze nieuwe vakan-

tiebrochure. Hierin leest u over de 
vakantieweken die we in de zomer 
van 2021 organiseren. We gaan 
drie keer op reis, naar mooie 
locaties, alle rolstoeltoegankelijk en 
geschikt voor mensen die zorg 
nodig hebben. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar om te helpen 
met de dagelijkse verzorging en 

waar nodig een helpende hand te 
bieden. We hopen ook dit jaar weer 
veel mooie herinneringen te maken! 
 
Eind juni reizen we af naar Doorn, naar het moderne en mooi gelegen 
Nieuw Hydepark. We genieten er van de leuke activiteiten, het mooie 
landgoed en de heerlijke natuur.  
 
Maar liefst twee keer gaan we op vakantie naar het prachtige Brabantse 

land: in juli en in september. Op iets meer dan anderhalf uur rijden van 
Den Haag ligt landgoed De Biestheuvel. Hier verblijven we in een zeer 
sfeervolle vakantieaccommodatie, van waaruit we het landgoed en de 
prachtige omgeving gaan verkennen. 
 
Corona 
 

Veel mensen kijken meer dan ooit uit naar een weekje weg en 
gezelligheid, misschien u ook wel. Daarom gaan we weer van start met 
onze vakanties. Tegelijkertijd willen wij onze vakantieweken organiseren 
op een manier die veilig en verantwoord is voor onze gasten en 
vrijwilligers.  
 
Daarom houden we de ontwikkelingen en maatregelen rondom het 
coronavirus nauwlettend in de gaten. Zo nodig passen we ons 
programma hierop aan. Tijdens de vakantieweken volgen we de op dat 
moment geldende richtlijnen en protocollen. Over eventuele maatregelen 
en wijzigingen houden we u na aanmelding op de hoogte. Met vragen 
hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 

Over Stichting SIV 
 

SIV organiseert al sinds 1964 vakantieweken voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Daar zijn we uiteraard enorm trots op! SIV is 
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ontstaan uit een initiatief van de protestantse kerken in Den Haag en 
omstreken. We worden door de diaconieën van deze kerken nog altijd 
ondersteund. De vakantieweken zijn dan ook vooral bedoeld voor gasten 
uit deze regio. 
 
Onze doelstelling is om mensen met een (ernstige) lichamelijke 
beperking, wonende in Den Haag en omstreken, in staat te stellen om 
voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie. Die vakanties 
vinden plaats in  aangepaste vakantiehuizen in Nederland. 
 
Tijdens de vakantie kunnen we rekenen op de helpende handen van onze 
vele vrijwilligers. Dankzij hun enthousiaste inzet kunnen wij onze 
vakanties organiseren. 
 
Met Stichting SIV op vakantie  
 

Kunt u door een lichamelijke 
beperking niet zelfstandig op 
vakantie? Dan bent u van harte 
welkom in onze vakantieweken. 
We merken soms dat mensen 

denken dat hun handicap te zwaar 
is om mee te kunnen. Dit is vrijwel 
nooit het geval.  Onze vrijwilligers, 
waaronder verpleegkundigen,  
kunnen uitgebreide zorg bieden, 
als u dat nodig heeft. Neem bij 

twijfel contact met ons op. 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. 
 

Onze vakanties zijn volledig verzorgd. Dat betekent dat naast de 
lichamelijke verzorging en activiteiten binnens- en buitenshuis, ook alle 
maaltijden, koffie en thee bij de prijs inbegrepen zijn. Een drankje van de 
bar of tijdens een uitstapje is voor eigen rekening.  
 
Samen op vakantie 
 

Al onze gasten en vrijwilligers hebben zin in een gezellige vakantie. Als u 
alleen reist, vindt u daarom vast snel aansluiting. Uiteraard is het bij ons 
ook mogelijk om met uw partner, familielid of 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. 
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Activiteiten 
 

De locaties waarnaar wij op vakantie gaan liggen allemaal in een mooie, 
groene omgeving. Er is in en om het vakantiehuis genoeg om van te 
genieten! Bijvoorbeeld een wandelingetje of tochtje met de rolstoelfiets. 
We bieden ook een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma aan. Er 
wordt de gelegenheid geboden één of meerdere uitstapjes te maken in de 

omgeving. Als u een 
dag in het vakantiehuis 
blijft, is er de mogelijk-
heid  iets te knutselen, 
een spelletje te doen, 
buiten te zitten of te 
wandelen (zo nodig met 
begeleiding). Er wordt 
tevens een avondpro-
gramma aangeboden. 
Op zondag kunt u een 
kerkdienst bijwonen, 
als u dit wenst. 

 

Wie gaan er mee? 
 

De algemene leiding is in handen van een ervaren vrijwilliger. Deze is 
verantwoordelijk voor het verloop van de vakantie. Daarnaast gaat er 
een hoofdverpleegkundige mee. Bij hem of haar kunt u terecht voor alle 
zaken die met (medische) zorg te maken hebben. Ook is er een geestelijk 
verzorger (behalve op de kleine weken). Hij of zij is beschikbaar voor een 
praatje of een dieper gesprek.  

 
Verder is er een groep 

gezellige, gemotiveer-
de vrijwilligers. Twee 
vrijwilligers zult u vaak 
zien. Zij helpen u elke 
dag bij de dagelijkse 
verzorging. Onze gas-
ten vormen een fijne 
groep. Met elkaar zor-
gen we voor een goede 

sfeer en gezelligheid 
tijdens de vakantie. 
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Vakantieweken zomer 2021 

 
 

  Bestemming 

 

Periode 

 

  Nieuw Hydepark, Doorn 

 

12 t/m 19 juni 2021 

 

  De Biestheuvel, Hoogeloon 
 

 

24 t/m 31 juli 2021 

 

  De Biestheuvel, Hoogeloon 

 

17 t/m 24 september 2021 

 
 
   Prijzen zomerweken 2021 
 

 

  Pensionkosten, inclusief maaltijden, verzorging en 
  activiteitenprogramma 
 

 
€ 

 
745,- 

 

  Vervoer naar het vakantieverblijf, als u dit door Stichting  
  SIV laat verzorgen (per enkele reis) 
 

 
€ 

 
50,- 

 
Vormt de prijs voor u een belemmering om mee te gaan? Neem contact 
met ons op, we wijzen u graag op fondsen die kunnen helpen. 
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Nieuw Hydepark – Doorn 
 

Periode : zaterdag 12 juni t/m zaterdag 19 juni 2021 
Capaciteit : 45 gasten en 30 vrijwilligers 
www.nieuwhydepark.com 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Wie houdt van natuur en goed gezelschap, is in Nieuw 
Hydepark op zijn plek. Het is een modern en gezellig va- 
kantiehuis, uitstekend aangepast voor mensen die zorg nodig hebben en 
voorzien van allerlei hulpmiddelen. Er zijn één- en tweepersoonskamers, 
met op elke kamer een eigen aangepaste badkamer met toilet.  
 
We gaan op vakantie met een gezellige groep gasten en vrijwilligers. In 
de recreatiezaal of op het terras maken we het gezellig met een praatje, 
een spelletje of een puzzel. Ook kunt u iets maken aan de knutseltafel. In 

de avonduren organiseren 
we een gezellige activiteit, 
zoals een optreden of een 
spelletjesavond.  
 
We gaan er ook op uit voor 
een dagje winkelen, mu-
seum, dierentuin of een 
andere bezienswaardigheid. 
De mogelijkheden waaruit u 
kunt kiezen hangen af van 
de coronamaatregelen.   
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De Biestheuvel - Hoogeloon 
 

Periode : zaterdag 24 juli t/m vrijdag 30 juli 2021 
Periode : zaterdag 18 september t/m vrijdag 24 september 2021 
Capaciteit : 12 gasten en 8 vrijwilligers 
www.biestheuvel.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In één van de 
mooiste gebieden 
van Nederland, de 

Brabantse Kem-
pen, ligt Landgoed 
De Biestheuvel. 
Het is een land-
goed met mooie 
paden, weidse uit-
zichten en zelfs 
een heus doolhof.  

 

Op reis met een kleinere, gezellige groep: het 
recept voor een fijne en ontspannen vakantie. 
Deze zomer reist SIV twee keer naar de Biest- 
heuvel: u kunt kiezen voor een vakantie in juli  
of in september. We verblijven er in een sfeer- 

volle, huiselijke accommodatie, prachtig gelegen  
tussen het groen. In ons verblijf zijn vooral mooi inge- 

richte, ruime en goed aangepaste tweepersoonskamers met  
een eigen badkamer en toilet. Alle benodigde zorgmiddelen zijn 
voorhanden, zoals hoog-laagbedden en tilliften.  

 
Op het terras is het goed toeven, 
en ook een ommetje over het 
landgoed is de moeite waard. ’s 
Avonds zoeken we de gezelligheid 
van de knusse huiskamer op. De 
omgeving van Hoogeloon is 
bijzonder mooi. We trekken er op 
uit om die te verkennen. 

Bijvoorbeeld de Acht Zaligheden: 
historische dorpen als Eersel en 
Reusel. Het wordt dus een 
prinsheerlijke vakantie!   
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Zo geeft u zich op  
 

Wilt u zich aanmelden voor een van onze vakantieweken? Vraagt u dan 

de inschrijfformulieren op bij Stichting SIV. De inschrijfformulieren kunt u 
ook vinden en downloaden op onze website: www.stichting-siv.nl. Vul de 
formulieren zorgvuldig in en stuur ze op.  
 
Wanneer u zich voor de eerste keer voor een vakantie aanmeldt, neemt 
onze vakantiecoördinator of een vrijwilliger contact met u op om een 
afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek.  
 
Wilt u eerst nog meer informatie? Dan kan natuurlijk. We beantwoorden 

uw vragen graag. Ook is het mogelijk een keer te praten met een van 
onze vrijwilligers. Hij of zij vertelt over de vakanties en beantwoordt uw 
vragen.  
 
Vervoer 
 

Stichting SIV kan desgewenst het 
vervoer naar het vakantieverblijf en 
terug naar huis regelen. U kunt op 
het aanmeldingsformulier aangeven 

of u hier wel of geen 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 chauf-
feurs.  

 

Giften 
 

De prijs die u voor de vakantieweek betaalt, bedraagt ongeveer de helft 
van de werkelijke kosten. De eigen bijdrage kan voor iedereen beperkt 
blijven dankzij de belangeloze medewerking van de vele vrijwilligers. En 
ook dankzij financiële steun van meerdere fondsen, vaste jaarlijkse 
bijdragen van een aantal diaconieën, opbrengsten van collectes en 
particuliere giften.  
 
Draagt u Stichting SIV een warm hart toe en wilt u ons steunen met een 
extra gift? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL49 INGB 
0001 8743 42, o.v.v. “Gift”. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons 
werk!  
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Contactgegevens 
 

       Stichting SIV 
        

Postbus 371 
       2501 CJ Den Haag  
       T  070-3181654 
       E  buro@stichting-siv.nl 
       W www.stichting-siv.nl 
       B  NL49 INGB 0001 8743 42 
 

 
Voor de laatste nieuwtjes volgt u Stichting SIV op Facebook. 
Kijk op www.facebook.com/stichtingsiv 
 
 
 
 
 
  

 

Comité van aanbeveling 
 

Ds. C.A. ter Linden, emeritus predikant te Leidschendam 
vacant 

 

Wat vind ik nou zo leuk aan de 

vakantieweken? Daar kan ik 

heel kort en duidelijk in zijn: 

dat is dat je eindelijk een keer 

de tijd hebt voor mensen. 

- Janneke, vrijwilliger 

 

Mijn man had tijdens 

de vakantie twee 

lieve vrijwilligers die 

voor hem zorgden. 

Elke ochtend kreeg hij 

een douche, wat hij 

heel fijn vond. Ik 

hoefde niet te helpen 

en kon dan naar 

beneden gaan waar ik 

een kopje koffie kreeg 

met een beschuitje. 

Echte verwennerij. 

- Mevrouw Kuiper,  

  gast 
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Algemene Voorwaarden 

 

Aanmelden 
U kunt u aanmelden voor een vakantie door het inschrijfformulier en het 

zorgformulier ingevuld op te sturen naar Stichting SIV. Nadat wij uw inschrijfformulier 
hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging van ontvangst. U ontvangt zo snel 

mogelijk bericht of u in de door u gevraagde week bent geplaatst. Als dit het geval is, 

dan sturen wij tegelijkertijd een uitnodiging tot betaling van de verschuldigde kosten 
naar het factuuradres. Na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief. 

 
Inbegrepen 

De vakantie is op basis van volpension: alle maaltijden en koffie en thee in het 
vakantiehuis zijn inbegrepen. Verder wordt een activiteitenprogramma aangeboden. 

De prijs van de vakantie is inclusief verzorging en de aanwezigheid van een 
verpleegkundige. Ook is een annuleringsverzekering inbegrepen.  

 
Annuleren 

Stichting SIV draagt zelf het risico in het geval van onverhoopte annulering. Hiervoor 
hoeft u dus geen verzekering af te sluiten. Mocht u genoodzaakt zijn de vakantie te 

annuleren, dan moeten wij € 45,00 administratiekosten in rekening brengen, tenzij de 
plek nog kan worden opgevuld.  

Annuleren kan alleen: 

Bij overlijden;  
Bij acute ernstige ziekte of ongevallenletsel. 

 
Aansprakelijkheid 

Deelname aan de vakanties geschiedt op eigen risico. Stichting SIV kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor verlies van geld of goederen tijdens de vakantie. U 

kunt hier eventueel een reis- en bagageverzekering voor af sluiten. Stichting SIV kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en letselschade door ongevallen en 

overmacht in de vakantie.  
 

Kamer 
In de meeste huizen zijn één- of tweepersoonskamers. Het kan soms voorkomen dat 

u op een tweepersoonskamer slaapt. In dat geval deelt u de kamer met iemand van 
hetzelfde geslacht. 

 

Zorg 
We maken niet vaak mee dat een lichamelijke beperking te zwaar is om op vakantie 

te gaan met Stichting SIV. In een enkel geval kan het voorkomen dat wij u toch niet 
de benodigde zorg kunnen bieden. In dat geval informeren wij u hierover en 

verwijzen u zo mogelijk door naar een organisatie die mogelijk wel is ingesteld op uw 
specifieke situatie. 
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