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19 maart start aanmelding 100 gratis gezinsvakanties 

Dit jaar biedt Hetvakantiebureau.nl in samenwerking met RCN Vakantieparken voor de 

derde keer op rij, 100 gratis diaconale gezinsvakanties aan. Een gratis weekend of week 

voor gezinnen met een bijstandsinkomen op een van de Nederlandse vakantieparken van 

RCN. Oók beschikbaar in de meivakantie en in de zomervakantie. Er wordt alleen een 

bijdrage gevraagd voor de administratiekosten (€ 35 voor een weekend, € 75 voor een 

week). 

Een gezin kan zich alleen aanmelden via een diaconie. Bent u of kent u een gezin dat 

hiervoor in aanmerking komt? Iedere diaconie (kerkelijke gemeente) mag 1 gezin 

aandragen. Download het reserveringsformulier dat vanaf 19 maart op de website van 

Hetvakantiebureau.nl beschikbaar is, vul deze in en mail het naar 

info@hetvakantiebureau.nl. 

Om de aanmeldingsprocedure goed en eerlijk te laten verlopen is er een aantal 

voorwaarden opgesteld. Een aantal van deze voorwaarden zijn: De vakanties zijn 

bedoeld voor gezinnen (van maximaal 6 personen) met schoolgaande kinderen 

(basisschool/middelbare school) en met een inkomen op bijstandsniveau. De actie geldt 

voor gezinnen voor wie dit echt de enige vakantie is per jaar is en die vorig jaar nog niet 

gebruik hebben gemaakt van deze actie. De rest van de voorwaarden vindt u op de 

website van Hetvakantiebureau.nl. We hopen met deze actie weer 100 gezinnen aan 

mooie vakantieherinneringen te helpen. Voor meer informatie: 

info@hetvakantiebureau.nl 

 

 

Korte seniorenvakantie in Nieuw Hydepark, Doorn 

Wilt u er graag eens tussenuit maar niet te lang? Van 14 tot 18 april wordt een korte 

vakantieweek georganiseerd voor vitale senioren en senioren met een lichte zorgvraag in 

zorgvakantiehotel Nieuw Hydepark. Er zijn nog diverse hotelkamers beschikbaar op het 

prachtige landgoed in Doorn.  

De vrijwilligers maken een mooi programma met leuke workshops, uitstapjes, gaan met 

u winkelen, wandelen en fietsen en zullen er alles aan doen u een gezellige vakantie te 

bezorgen. De maaltijden en thee/koffie en fruit zijn in de prijs inbegrepen. U krijgt elke 

dag een heerlijk 3-gangendiner voorgeschoteld. Heeft u een dieet? Onze koks houden er 

rekening mee! Er is ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen en niets moet, (bijna) 

alles mag! En als u even uw verhaal kwijt wilt; onze vrijwilligers maar ook de pastor 

staan voor u klaar. 

Gaat u mee? Neem gezellig uw buurvrouw, broer of vriendin mee! Als u een 

minimuminkomen heeft kunt u korting via ons Vakantiefonds aanvragen. Heeft u geen 

vervoer? Wij denken graag met u mee om dit op te lossen! Wilt u meer informatie over 

de vakantie of een reserveringsformulier aanvragen? Belt u dan naar (0343) 74 58 90 of 

mail naar info@hetvakantiebureau.nl. 


