
 
 

  

………………………………………………………... 

 Duur : lang weekend, vrijdag t/m maandag 

 Deelnemers : 12 gasten per weekend 

 Begeleiding : 6 vrijwilligers per weekend 

 Locatie : De Luijenberg, Oud-Gastel 

 Prijs : € 350 

……………………………………………………….. 

Vakantieweekends 
voor jongvolwassenen 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Kookweekend : 20 t/m 23 september 2019 vrijdag t/m maandag 

Muziekweekend :  11 t/m 14 oktober 2019      vrijdag t/m maandag 
 

De deelnemers 

De vakantieweekends zijn bedoeld voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke 

beperking. Om aan de activiteiten deel te kunnen nemen is het belangrijk dat je voldoende 

mobiel bent. Dit betekent dat je kunt wandelen en (wellicht met een beetje hulp) in en uit een 

busje of auto kunt stappen. Ook is het belangrijk dat je het leuk vindt om met een groep 

mensen die je niet kent vakantie te vieren en dat je dit aankunt. We gaan er vanuit dat je 

redelijk zelfredzaam bent. Natuurlijk helpen de vrijwilligers je graag een handje als het even 

niet lukt. Maar in principe red je jezelf bij het aankleden, douchen en naar de wc gaan. De 

vrijwilligers helpen en begeleiden verder bij alle activiteiten. Daarbij proberen we uit te gaan 

van wat je wél kunt en daarop in te haken. 

 

Waar slaap je 

Het vakantiehuis De Luijenbergh is een 

nieuw gebouw bij een oude boerderij op 

het Brabantse platteland. Er is een grote 

tuin en ook binnen is er veel ruimte om 

leuke dingen te doen. Er is een heel fijne 

centrale ruimte en een grote keuken. Je 

slaapt met z’n tweeën op een gezellige 

kamer met eigen badkamer. Het dorpje 

Oud-Gastel ligt op ongeveer een 

kwartiertje rijden van Roosendaal.  
 

 

De kosten 

De reissom voor een lang weekend is € 350. De kosten voor alle maaltijden, de hapjes en 

drankjes en de diverse activiteiten zijn inbegrepen.  

 

Verzekering 

Een annuleringsverzekering op medische gronden is bij de prijs inbegrepen.  

  

 
 Kies uit 2 weekends waarin 

óf KOKEN óf MUZIEK 

centraal staat. 



 
 

 
 

20 t/m 23 september 2019 
vrijdag t/m maandag 

 

 
 

Altijd al willen weten hoe je lasagne maakt 

of hoe je het lekkerste ei bakt? Dit 

weekend leer je je lievelingskostje maken. 

Koken, bakken, proeven en genieten van 

alles wat je hebt gemaakt. 

 

Naast gezellige koken en lekker eten 

worden er ook andere leuke activiteiten 

georganiseerd. Bijvoorbeeld bij de boer 

geitjes aaien en eieren rapen, een 

uitstapje in de buurt en natuurlijk een 

feestavond met een feestmaal. 

 

En soms doen we het wat rustiger aan en 

nemen we de tijd om gewoon gezellig met 

elkaar te kletsen of een spelletje te doen. 

 

11 t/m 14 oktober 2019 
vrijdag t/m maandag 

 

 
 

Zonder muziek zou de wereld een stuk 

saaier zijn. Mee eens? Dan is dit weekend 

iets voor jou. 

 

Je gaat op allerlei manieren met muziek 

aan de slag. Bijvoorbeeld zelf muziek 

maken, dansen en karaoke. Een muzikaal 

optreden staat zeker op het programma. 

En natuurlijk is er ook een feestavond met 

muziek. 

 

Verder kunnen we leuke uitjes in de 

omgeving maken. En soms doen we het 

wat rustiger aan en nemen we de tijd om 

gewoon gezellig met elkaar te kletsen of 

een spelletje te doen. 

 

 

 

  

Plezier staat voorop; de groep bepaalt voor een 
deel zelf hoe het programma wordt ingevuld en 
niet iedereen hoeft aan alles mee te doen. 

Het gaat vooral om de gezelligheid! 



 
 

 

 

 

 

 

 

Johanniter Nederland 

De stichting werkt mét mensen vóór mensen. Met vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen 

die minder vanzelfsprekend kunnen meedoen in de samenleving, om welke reden dan ook. 

Dat doen wij onder andere door het organiseren van vakanties.  

 

Privacy 

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om goede zorg en/of begeleiding te bieden.  

De administratie wordt ook gebruikt voor facturering en verzekering.  

Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden. 

 

Voor meer informatie, vragen en aanmeldformulier 

Johanniter Nederland 

Lange Voorhout 48 

2514 EG Den Haag 

070 – 364 99 20 

info@johanniter.nl 

www.johanniter.nl 

 

 

Heb je nog vragen? Wij staan je graag te woord! 
 

 
 

  

Algemene informatie 

http://www.johanniter.nl/

