Haardvuurweek
4 februari t/m 11 februari 2023
Nieuw Hydepark, Doorn

Haardvuurweek: Nieuw Hydepark - Doorn
Periode : zaterdag 4 februari t/m zaterdag 11 februari 2023
capaciteit : 35 gasten en 25 vrijwilligers
www.nieuwhydepark.com
Even een weekje op stap, juist in de
winter kan dat zo fijn zijn. Gezellig
samen rond het haardvuur of aan
tafel, en af en toe naar buiten om
een frisse neus te halen in de natuur,
met het winterzonnetje op ons
gezicht. Elk jaar kijken we weer uit
naar onze hartverwarmende Haardvuurweek, een weekje weg in Doorn,
middenin de prachtige natuur van de
Utrechtse Heuvelrug. Gaat u mee?
Nieuw Hydepark is een modern en gezellig vakantiehuis, helemaal ingericht voor mensen die zorg nodig hebben. Nieuw Hydepark is rolstoeltoegankelijk en uitstekend voorzien van allerlei hulpmiddelen, zoals hooglaagbedden en tilliften. Er zijn vooral éénpersoonskamers en een aantal
tweepersoonskamers, met op elke kamer een eigen aangepaste badkamer met douche en toilet. Het is prachtig gelegen op
landgoed Hydepark. Aan alle kanten hebben we uitzicht op de mooie natuur. Er zijn verharde paden,
zodat we er heerlijk kunnen wandelen.
Tijdens de week worden verschillende activiteiten
georganiseerd. U kunt een keuze maken uit een
aantal uitstapjes, bijvoorbeeld naar een museum
of een andere attractie, of een middagje winkelen.
Ook in het vakantiehuis zelf is van
alles te doen. Zo kunt u iets
maken bij de knutseltafel, een
spelletje doen of puzzelen. Als dat
nodig is, helpen de vrijwilligers u
hier graag bij. Elke avond is er
wel iets te beleven in de huiskamer, zoals een optreden, een
spelletjesavond of een andere
activiteit. Kortom: alle ingrediënten voor een fijne vakantie.

Met Stichting SIV op vakantie
Kunt u door een lichamelijke beperking niet zelfstandig op vakantie? Dan
bent u van harte welkom in onze vakantieweken. Tijdens de vakantie
kunnen we rekenen op de helpende handen van onze enthousiaste
vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen. Onze gasten vormen een fijne
groep. Met elkaar zorgen we voor een goede sfeer en gezelligheid.
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 minder 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.

Samen op vakantie
Al onze gasten 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
vakantie heeft.
Over Stichting SIV
Stichting SIV heeft al meer dan 50 jaar ervaring in het organiseren van
groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. SIV is
ontstaan uit een initiatief van de protestantse kerken van Den Haag,
Delft, Zoetermeer en omstreken. We worden door deze kerken nog altijd
ondersteund. De vakantieweken zijn dan ook vooral bedoeld voor gasten
uit deze regio.
Vervoer
Stichting SIV kan desgewenst het vervoer naar het vakantieverblijf en te-

rug 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 chauffeurs.
Prijzen Haardvuurweek 2022
Pensionkosten, inclusief maaltijden, verzorging en
activiteitenprogramma

€

810,-

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 mogelijk kunnen helpen.
Meer informatie of aanmelden?
We hopen dat u zin heeft gekregen met een vakantie van Stichting mee
te gaan. Als u nog niet eerder op vakantie bent geweest met het SIV en
een inschrijfformulier wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op.
Doet u dat ook als u nog vragen heeft, we beantwoorden ze graag. De
inschrijfformulieren kunt u ook vinden op www.stichting-siv.nl.
Ook in de zomer gaan wij op vakantie! De brochure voor de zomerweken
verschijnt in het voorjaar. 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
T 070-3181654
E buro@stichting-siv.nl
W www.stichting-siv.nl
B NL49 INGB 0001 8743 42

Comité van aanbeveling
Ds. Carel ter Linden, emeritus predikant te Leidschendam
Chris van Dam, oud-Tweede Kamerlid

