WIELEWAAL VAKANTIEGIDS
VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN DIE ER EENS LEKKER TUSSENUIT WILLEN

WINTER

2019

2020

•
•
•
•

ONWIJS GEZELLIG
OP MAAT WAAR MOGELIJK
BETAALBAAR
GEVARIEERD AANBOD

maak
het
mee!
WWW.WIELEWAAL.NL 088 122 44 00
WINTER
2019-2020

1

Legenda
Minimum aantal deelnemers
Aantal nachten
Aantal bedden per kamer
Bungalow
Groepsaccommodatie
Hostel
Hotel
Geen vervoer / lopen
Openbaar vervoer
(Aangepaste) minibus*
(Aangepaste) touringcar*
Boot
Vliegtuig
Comfort: ligging, sfeer en staat van
accommodatie, ruimte aanwezigheid
voorzieningen en kamerindeling).**
Rolstoelgebruikers; geeft mate aan in
hoeverre de accommodatie is ingesteld
op rolstoelgebruikers (toegankelijkheid,
aanwezigheid aanpassingen).**

Kosteloos beschikbaar
Tegen betaling beschikbaar
Onbeperkt beschikbaar

Winterpret!
De winter is de tijd van sneeuw, een frisse neus,
warme chocolade en lekker bij de haard. Maar
ook de tijd van erop uit gaan om te genieten van
al die leuke activiteiten in herfst en winter. In ons
afwisselende herfst- en winterprogramma vind je
iedere maand wel één of meer vrolijke vakanties of
minitrips. Ook rondom de feestdagen zijn er volop
mogelijkheden. Boek één van onze gezellige trips, of
luid 2020 in op één van onze Oud & Nieuwvakanties.
Dit jaar hebben we weer een fantastisch aanbod van vakanties. Geniet van
de prachtige kleuren van de herfst in Arnhem, ga lekker naar de zon op
Tenerife, geniet van de sneeuw in Portes du Soleil, of ga een paar dagen
naar sprookjesachtig Dysneyland Parijs.
Maar ook dichterbij huis kun je er even lekker tussenuit. Bijvoorbeeld voor
een weekend lekker koken in Dongen, tien keer in de achtbaan tijdens het
Eftelingweekend, kijk je ogen uit in de Hilversumse studio’s, of ga lekker
swingen tijdens de Taptoe Rotterdam! En Oud & Nieuw vieren we gezellig
met elkaar in Lemele, Mierlo en Ommen.
Blader door deze brochure en kies het uitje, of de vakantie waarmee
jij vrolijk de winter doorkomt. Je kunt bij Wielewaal je Wlz-, Wmo-, of
Jeugdwetindicatie gebruiken om een deel van je activiteiten te betalen.
Het maakt niet uit of je de indicatie krijgt in Zorg In Natura (ZIN), of als
PersoonsGebonden Budget (PGB). Meer informatie hierover vind je op
www.wielewaal.nl
Heb je een vakantie of een trip
gevonden die bij je past? Reserveer
dan snel een plekje, dan kan de
voorpret beginnen!

In beperkte mate beschikbaar,
kosten kunnen worden gedeeld

* Reistijden vanaf opstapplaats Hilversum of luchthaven in NL en afhankelijk van verkeer. Touringcar
kan vervangen worden door minibus en andersom
** Het aantal punten varieert van 1 (beperkt) tot 5
(zeer goed). Dit systeem is een eigen beoordeling
en dient slechts als leidraad.

Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Wielewaal kan
daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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Inhoud

Bestemming

Data

WEEKENDJES WEG
VR 27/09

ZO 29/09

Taptoe

Rotterdam

VR 11/10

ZO 13/10

Studiodagen

Hilversum

VR 08/11
VR 20/03

MA 11/11
MA 23/03

Efteling

Kaatsheuvel

VR 10/01

MA 12/01

Winterweekend Amsterdam Amsterdam

VR 03/04

ZO 05/04

Kookweekend

Dongen

VAKANTIES BINNENLAND
VR 18/10

VR 25/10

Herfstvakantie

Arnhem

VR 27/12

VR 03/01

Oud & Nieuw

Lemele

VR 27/12

VR 03/01

Oud & Nieuw

Mierlo

VR 27/12

VR 03/01

Oud & Nieuw

Ommen

VAKANTIES BUITENLAND
MA 21/10

DO 24/10

Disneyland Parijs

Frankrijk

VR 31/01

VR 07/02

Zonvakantie Tenerife

Spanje

VR 13/03

ZA 21/03

Wintersport Portes du Soleil

Frankrijk

MCG

5

LG

ZORG & BEGELEIDING
ASS / VG

4
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CONTACT
Stichting Wielewaal
Regentesselaan 20-26
1217 EG Hilversum

De vakanties worden mogelijk
gemaakt door onder meer:

stichtingwielewaal
stichtingwielewaal

088 122 44 00
ma-vr 9.00 - 17.00 uur
www.wielewaal.nl
info@wielewaal.nl
Triodos Bank
NL02TRIO0784714967 - BIC: TRIONL2U
ING
NL32INGB0003733847 - BIC: INGBNL2A
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Wielewaal is vrije tijd
voor iedereen
Even weg uit je dagelijkse ritme. Lekker
ontspannen, nieuwe vrienden en vriendinnen ontmoeten en doen waar je zin
in hebt. Iedereen heeft dat op z’n tijd
nodig. K
 inderen en ouders, jongeren en
volwassenen, met of zonder beperking.
Wielewaal maakt dit mogelijk voor iedereen. Bij W
 ielewaal kom je tot rust, vind je
gezelligheid, leuke activiteiten en persoon
lijke aandacht.

Eerst nog even wennen?
Ben jij nog niet toe aan een hele vakantie zonder je
ouders? Wielewaal biedt ook dagopvang aan in de
weekenden en in de schoolvakanties, zodat je rustig
kunt wennen aan een nieuwe omgeving. Vind je dat
leuk en wil je wel iets langer weg? Kom dan eens langs
op een logeerweekend. Kijk voor meer informatie op
www.wielewaal.nl.

Wielewaal heeft geen beperkingen
Wielewaal organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassen van 4 tot 55 jaar met een beperking.
Of je nu een verstandelijke beperking (VG), lichamelijke
beperking (LG), een meervoudige beperking (MCG),
ADHD, of autisme (ASS) hebt, Wielewaal heeft een
passend aanbod voor je. Wij vinden dat een beperking
je vrije tijd of vakantie niet in de weg mag staan.
Daarin kennen wij geen beprekingen. Ons uitgangspunt
is dat iedereen die mee wil, ook mee kan. Ongeacht de
zwaarte van de beperking. Soms zijn extra afspraken,
of extra begeleiding nodig. We zoeken altijd samen
met jou naar de mogelijkheden.
Er even tussenuit in eigen land
Heb je zin in een leuk weekend of kort weekje? Dan
hebben we een aantal fantastische groepsvakanties in
het binnenland voor je. Weekenden met veel actie, of
juist lekker relaxt. Of een lekker weekje herfstvakantie
bijvoorbeeld. Ons vrijwilligersteam is er klaar voor, dus
kom maar op!
Het hele jaar door
We kunnen ons voorstellen dat je nóg verder wilt,
ook in de zomer. Bijvoorbeeld richting Engeland,
Spanje, Griekenland of Scandinavië. Ook dat is
mogelijk! In ons zomerprogramma vind je nog veel
meer vakanties, variërend van Mierlo tot Mallorca
en van popfestivals tot luxe cruises. Deze vakanties
vind je op onze website, of in de vakantiebrochure
voorjaar & zomer.
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Ons team gaat je een
onvergetelijke tijd bezorgen
Onze activiteiten worden grotendeels begeleid door vrijwilligers. De Wielewaal vrijwilligers zijn net als jij jong en enthousiast. Een
groot aantal heeft veel ervaring, anderen
gaan voor de eerste keer mee. Ze zetten
zich allemaal volledig in om jou een onvergetelijke tijd te bezorgen.

verpleegkundige achtergrond te laten uitvoeren, ook als
dit in de thuissituatie wel gebeurt. De reden hiervoor
is, dat vrijwilligers niet getraind zijn en niet bekend zijn
met de risico’s bij verkeerd handelen. Zo worden zowel
vrijwilligers als deelnemers beschermd. Op onze
website lees je meer over medische
zorg en hulpmiddelen.

Begeleiding op maat
De begeleiding varieert van 1 vrijwilliger per deelnemer
tot 1 vrijwilliger per 3 deelnemers, afhankelijk van wat
voor jou nodig is. Dat zorgt voor kwaliteit, aandacht
en maximale verzorging en begeleiding. Wil je weten
hoeveel begeleiding wij denken dat bij jou past? Neem
dan contact met ons op voor advies op maat..

Medisch Team denkt mee
Voordat jouw boeking
definitief wordt, screent
ons Medisch Team je formulier. Zij beoordelen of
wij de zorg die je nodig
hebt, kunnen leveren en
geven er zo nodig advies
bij. Tijdens de vakanties
kunnen groepen dag en
nacht contact opnemen met
het Medisch Team voor advies
of overleg. Een hele geruststellende gedachte.

Niet zomaar vrijwilligers
Wielewaal werft en screent alleen de beste vrijwilligers
voor jouw vrijetijdsbesteding. Daarnaast is op iedere
vakantie de leiding in handen van een ervaren reisleider
en assistent, die een speciale training hebben gevolgd.
Samen met de verpleegkundige (indien aanwezig), zijn
zij verantwoordelijk voor het goede verloop van de
vakantie en sturen zij de vrijwilligers aan.
Goed voorbereid op pad
Vrijwilligers kunnen alleen mee als er voor hen een
Verklaring Omtrent Gedrag kan worden afgegeven.
Ze zijn goed voorbereid met uitgebreide informatie en
instructies. Doordat een vrijwilligersteam altijd bestaat
uit ervaren en minder ervaren mensen, staan ze er nooit
alleen voor en leren ze door het te doen. Al ruim veertig
jaar is het onze ervaring dat enthousiasme, inzet en de
wil om te leren, genoeg zijn om een heerlijke vakantietijd met hen en door hen te hebben.
Medische zorg
Heb je verpleegkundige zorg nodig? Dat is bij
Wielewaal geen probleem. Op vrijwel alle activiteiten
kan verpleegkundige zorg worden geboden indien
noodzakelijk. We streven ernaar om op alle vakanties
een vrijwillige verpleegkundige, of arts mee te laten
gaan voor de medische zorg (m.u.v. ADHD/ASS/
VG-vakanties). Wielewaal kiest ervoor om verpleegkundige handelingen nooit door een vrijwilliger zonder

Kies een vakantie die bij je past
Wielewaal vakanties zijn er voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of
ADHD/ASS. We houden niet van hokjes denken, maar
om je je thuis te laten voelen, kan het toch een handige hulp zijn. Kijk op www.wielewaal.nl om te zien in
welke doelgroep jij het beste past. Twijfel je, neem dan
contact met ons op.
Jouw wensen staan voorop
De wensen van de deelnemers staan voorop en vrijwilligers willen die graag realiseren. Bij Wielewaal verleg
je je grenzen: je doet activiteiten die je thuis niet zo snel
zou doen. Deze kunnen dan ook voor iedereen anders
zijn: van helpen koken tot de zee aan je voeten voelen.
Of voor het eerst zonder ouders op vakantie tot een
week op wintersport in de bergen. Tijdens een vakantie
overleggen we wat jij graag wilt doen en hoe wij hier
invulling aan kunnen geven. De omschrijvingen bij de
vakanties geven je een idee van de mogelijkehden.
Door de grote hoeveelheid begeleiders is er ruimte om
met veel verschillende wensen rekening te houden.
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WEEKENDJES WEG

ROTTERDAM 27 SEPT

Nationale Taptoe

Soort reis: evenement
8 deelnemers

Show en muziek in Ahoy

2 nachten
hotel
per kamer 2 pers.

•••••
•••••

We gaan een enerverend weekendje Rotterdam
beleven.
We bezoeken natuurlijk de havens, gaan de winkel
straten in en genieten van de energie van deze
grote havenstad. Het hoogtepunt is natuurlijk een
bezoek aan de taptoe. De grootste in de wereld
met tientallen korpsen uit de hele wereld. Van
oorsprong een m
 ilitaire traditie, maar tegenwoordig nemen diverse muziekgroepen deel
aan dit evenement. En allemaal schitterend
uitgedost in vele traditionele kostuums.
We hebben speciale plaatsen voor je
gereserveerd, dus je kunt volop genieten
van dit swingende muziekspektakel.
Mogelijke activiteiten
• Winkelen in de koopgoot
• Bezichtigen van de stad,
het havengebied of de Markthal
• Zaterdagmiddag Nationale Taptoe
in Ahoy

6

WINTER 2019-2020 088 122 44 00

WWW.WIELEWAAL.NL

openbaar vervoer

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
Ibis Rotterdam City Centre
VR 27/09 - ZO 29/09
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

19C58AV

ASS/VG

14+

19C58AV

LG

14+

19C58LM

MCG

14+

19C58LM

WEEKENDJES WEG

HILVERSUM 11 OKT

Open Studio dagen

Soort reis: evenement
10 deelnemers

Exclusief kijkje achter de schermen

2 nachten
bungalow
per kamer 2 pers.

•••••
•••••

Mediastad Hilversum haalt alles uit de kast tijdens de
Open Studio Dagen.
Op meer dan veertig plekken in de stad en op het
Mediapark, kun je deze dagen een kijkje nemen.
Tijdens de studiodagen kun je ervaren hoe radio- en
televisieprogramma’s worden gemaakt, kun je decorstukken bewonderen, BN’ers spotten, een interactieve tv-show meemaken en vele optredens
bijwonen. En je kunt zelf actief aan de
slag. Het exacte programma is nog
niet bekend, maar ook dit jaar zal er
weer van alles te beleven zijn. Met
ons busje gaan we beide d
 agen
naar Hilversum, zodat we alles
‘life’ mee kunnen maken.

minibus

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
RCN Grote Bos in Doorn
VR 11/10 - ZO 13/10

Mogelijke activiteiten
• Twee dagen in the spotlights
op de Open Studiodagen
in Hilversum
• Maak zelf televisie
• Meer informatie
www.openstudiodagen.nl

Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

19C57AV

ASS/VG

14+

19C57AV

LG

14+

19C57LM

MCG

14+

19C57LM
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WEEKENDJES WEG

KAATSHEUVEL 8 NOV / 20 MRT

Efteling weekend

Soort reis: pretpark
12 deelnemers
3 nachten

Sprookjes vervelen nooit!

bungalow
per kamer 2 pers.

•••••
•••••

De Baron 1898, Aquanura, Symbolica; de
laatste jaren is er veel nieuws bij gekomen in
de Efteling! Heb jij alles al meegemaakt?

geen vervoer / lopen

Hulpmiddelen

Drie nachten lang logeren we op het sprookjes
achtige bungalowpark van de E
 fteling, in aangepaste
woningen. Zo hebben we alle tijd om rustig een
rondje te maken door het sprookjesbos en te
stoppen bij het Volk van Laaf, te relaxen bij
de Panda Droom en een extra rondje te
maken in het Carnaval Festival. Of, als jij
dat leuker vindt, van achtbaan naar achtbaan racen om ze allemaal minimaal
twee keer per dag te doen! Waar je
ook voor kiest, er is in ieder geval nog
genoeg tijd over om tussendoor op een
Efteling-terrasje een drankje te drinken.
Mogelijke activiteiten
• Zwemmen in het zwembad van
het bungalowpark
• Twee dagen Efteling avontuur
• Wie weet komt Klaas Vaak wel langs
in je bungalow
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douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
‘Boshuysen’ in Bosrijk
VR 08/11 - MA 11/11
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 6+

19C59AV

ASS/VG

6+

19C59AV

LG

6+

19C59LM

MCG

6+

19C59LM

VR 20/03 - MA 23/03
ADHD/ASS 6+

20C52AV

ASS/VG

6+

20C52AV

LG

6+

20C52LM

MCG

6+

20C52LM

WEEKENDJES WEG

AMSTERDAM 10 JAN

Amsterdam weekend

Soort reis: cultuur
8 deelnemers

Lichtjes, varen en shoppen!

2 nachten
hostel
per kamer 2-3 pers.

•••••
•••••

Een lekker weekendje uit in Amsterdam. Ook in
de winter is Amsterdam een leuke vakantieplek
waar van alles te doen en te beleven is.
Slenteren door de Jordaan, een avond rondvaart
maken door de grachten tijdens het Amsterdam
Light Festival of naar een trendy discotheek. Ga je liever shoppen? De echte
winkelliefhebber kan zijn of haar hart
ophalen in de K
 alverstraat, op het
Waterlooplein, of op de Albert
Cuypmarkt. Vanuit ons verblijf is
de stad goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. Geniet
van het bruisende leven in onze
hoofdstad!

openbaar vervoer

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
Stayokay Zeeburg
VR 10/01 - ZO 12/01

Mogelijke activiteiten
• Avondrondvaart tijdens
Amsterdam Light Festival
• Rondstruinen in winkelstraten
of in een museum
• Schommelen op de Amsterdam toren

Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

20C51AV

ASS/VG

14+

20C51AV

LG

14+

20C51AV

MCG

14+

20C51AV
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WEEKENDJES WEG

DONGEN 3 APR

Kookweekend

Soort reis: gezelligheid/culinair
7 deelnemers

Samen koken en genieten van heerlijk eten

2 nachten
groepsaccomodatie
per kamer 2-4 pers.

•••••
•••••

Maak jij in de keuken graag de lekkerste,
spannendste en meest culinaire gerechten?
Of hou je vooral van lekker eten?
Kom dan mee naar het kookweekend in Dongen. We
koken de heerlijkste maaltijden. Van voorafjes tot toetjes
en van amuses tot complete hoofdgerechten. Jullie mogen
zelf bepalen wat er op tafel komt te staan dit weekend.
Sterker nog, jullie mogen er ook zelf voor zorgen
dat het op tafel komt! Vanaf het samenstellen
van de menu’s, tot het inkopen doen en het
bereiden van de gerechten. Samen met de
vrijwilligers hebben jullie alle vrijheid om
een heel weekend de meest fantastische
smaken te creëren. Eet smakelijk!
Mogelijke activiteiten
• Samen koken en genieten van 
heerlijk eten
• Wie wint de Wielewaal
kookchallenge?
• Bezoek proeverij in de omgeving
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minibus

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
‘t Volderke, De Schouw in
Dongen
VR 03/04 - ZO 05/04
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

20C53AV

ASS/VG

14+

20C53AV

LG

14+

20C53LM

MCG

14+

20C53LM

VAKANTIE BINNENLAND

ARNHEM 18 OKT

Herfstvakantie Arnhem

Soort reis: cultuur en natuur
10 deelnemers

Natuur, zwemmen, Burgers Zoo en shoppen

7 nachten
bungalow
per kamer 1-3 pers.

Een heerlijke vakantieweek aan de rand
van de Veluwe. Ga met ons mee naar
Bio Vakantieoord in Arnhem.
Gelegen in de prachtige bossen van de Hoge
Veluwe. Waar je heerlijk kunt wandelen tussen
de herfstkleuren en de mooiste paddenstoelen
kunt zoeken. Ga op bezoek bij de paarden in
de manege. In het zwembad kun je helemaal ontspannen. Wil je chillen; ga dan
lekker een film kijken in de ‘Bio-Scoop’.
En natuurlijk gaan we lekker winkelen
in het centrum van Arnhem. Het
hoogtepunt van deze week is een
bezoek aan Burgers Zoo. Wilde
dieren spotten! Wedden dat het
een hele enerverende vakantie
wordt?
Mogelijke activiteiten
• Bezoek aan Burgers Zoo of
shoppen in Arnhem
• Zwemmen in het aangepaste
zwembad van Bio Vakantieoord
• Genieten van de natuur en de
omgeving

•••••
•••••
minibus

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
Nemo en Knorretje op
Bio Vakantieoord
Bijzonderheden
Toegankelijk zwembad
VR 18/10 - VR 25/10
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

19C22AV

ASS/VG

14+

19C22AV

LG

14+

19C22LM

MCG

14+

19C22LM
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VAKANTIE BINNENLAND

Oud & nieuw Lemele

LEMELE 27 DEC

Soort reis: gezelligheid
10 deelnemers

Dierentuin, natuur en gezelligheid

7 nachten
groepsaccomodatie
per kamer 1-2 pers.

•••••
•••••

Een heerlijke nieuwe vakantie naar het
Overijsselse Lemele.
In deze mooie Saksische herenboerderij in het
Vechtdal, voel je je meteen welkom. Natuurlief
hebbers kunnen een mooie wandeling maken op het
4,3 kilometer lange rolpad aan de voet van de
Lemelerberg. Rond Lemele zijn verschillende
mogelijkheden voor een dagje uit naar een
dierenpark of pretpark. Ook de gezellige
stadjes als Ommen zijn zeker de moeite
waard voor een bezoek. We gaan
ook nog even lekker knallen met het
traditionele Carbid schieten en we
knallen zelf ook het jaar uit met een
swingend Oud & Nieuwfeest!
Mogelijke activiteiten
• Oud en Nieuw feestje
• Nieuwjaarsduik in plaatselijk
binnen zwembad
• Dierenpark Nord-Horn in Duitsland
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minibus

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
De Imminkhoeve, Voorhuis en
Schaapskooi
VR 27/12 - VR 03/01
Handicap

Leeftijd

Code

LG

14+

19L23

VAKANTIE BINNENLAND

MIERLO 27 DEC

Oud & nieuw Mierlo

Efteling, shoppen en oliebollen eten

Soort reis: gezelligheid
10 deelnemers
7 nachten
groepsaccomodatie
per kamer 2-4 pers.

Mierlo is een gemoedelijk plaatsje in Noord-
Brabant. In deze gastvrije provincie hoef je je
nooit te vervelen!
We logeren in een gezellige groepsaccommodatie.
Wie van winkelen houdt, zit goed in E
 indhoven
en Helmond. Hier kun je heel wat uurtjes
shoppen, neerstrijken in een kroeg, of
een bioscoop in duiken. Of neem
je liever een Nieuwjaars duik in
het plaatselijke zwembad? Ook
kun je vlakbij op bezoek bij
de o
 lifanten en apen in de
dierentuin Dierenrijk. En uiteraard mogen de o
 liebollen en
de champagne tijdens deze
vakantie niet ontbreken.
Proost op 2020!
Mogelijke activiteiten
• Winter Efteling
• Winkelen in Eindhoven
of Helmond
• Oliebollen eten

•••••
•••••
minibus

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
De Potstal, van De Blauwe Kei
Bijzonderheden
Beperkt eenpersoonskamer met
toeslag beschikbaar
VR 27/12 - VR 03/01
Handicap

MCG

Leeftijd

14+

Code

19M24
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VAKANTIE BINNENLAND

OMMEN 27 DEC

Oud & nieuw Ommen

Natuur, bioscoop en gezelligheid

Soort reis: gezelligheid
10 deelnemers
7 nachten
groepsaccomodatie
per kamer 2-4 pers.

Begin het jaar met nieuwe en oude vrienden op
één van de mooiste plekken in Overijssel!
Hoe kun je het jaar nu beter beginnen dan tijdens een
Wielewaal vakantie? Dit vakantiecentrum ligt midden in het bos, zodat jullie alle ruimte hebben
om je uit te leven: speurtochten houden,
wandelen en – afhankelijk van het weer
– lekker voetballen of een sneeuwballengevecht houden. Op rijafstand van
de accommodatie vermaak je je ook
prima. Je vindt hier onder andere
een zwembad, een bowlingbaan,
een bioscoop, een paar grote
winkelcentra en gezellige kroegjes.
Genoeg te doen om er met z’n
allen een topweek van te maken!
Mogelijke activiteiten
• Naar de bioscoop, bowlen
of shoppen
• Genieten van de natuur en de omgeving
• Stadsbezoeken voor een kroegje
of een winkel
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•••••
minibus

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
De Jorishoeve van De Wolfskuil
Bijzonderheden
Beperkt eenpersoonskamer met
toeslag beschikbaar
VR 27/12 - VR 03/01
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS

14+

19AV25

ASS/VG

14+

19AV25

VAKANTIE BUITENLAND

FRANKRIJK 21 OKT

Disneyland Parijs

Soort reis: pretpark
9 deelnemers

Genieten van het sprookje

3 nachten
bungalow
per kamer 1-3 pers.

•••••
•••••

Ontdek de magie van Disney tijdens deze
onvergetelijke trip naar Disneyland Parijs!
Tijdens deze reis kun je twee dagen genieten van de
sprookjes van Walt Disney. Zo kun je op je gemak alle
wervelende shows en parades meemaken. Verken in
dit sprookjesachtige park alle landen: Mainstreet,
Frontierland, Adventureland, Discoveryland en
Fantasyland. Ga op de foto met Mickey
Mouse of beleef een spannend avontuur
met Pirates of the Caribbean. Laat je
verrassen door het goed toegankelijke
Walt Disney Studios Park vol spectaculaire shows met jouw dromen
in de hoofdrol. We verblijven in
bungalows dichtbij het spektakel.
Mogelijke activiteiten
• Zwemmen in het zwembad van
het bungalowpark
• Twee dagen groots genieten
van Disneyland Parijs
• Op de foto met zoveel mogelijk
Disney helden

touringcar

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
Davy Crockett Ranch
Bijzonderheden
Reistijd ca. 8 uur vanaf
Hilversum / 6,5 uur vanaf
Oosterhout
MA 21/10 - DO 24/10
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

19C83AV

ASS/VG

14+

19C83AV

LG

14+

19C83LM

MCG

14+

19C83LM
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VAKANTIE BUITENLAND

SPANJE 31 JAN

Zonvakantie Tenerife
		

Soort reis: zonvakantie
8 deelnemers

Warmte, winterzon en palmbomen

7 nachten
hotel
per kamer 2 pers.

•••••
•••••

In de Atlantische Oceaan ten westen van Afrika
liggen de Canarische eilanden. Welkom op het
afwisselende en warme Tenerife!
Droom weg onder de palmen op dit zonnige
eiland. Of verblijf aan de boulevard of in het
zwembad bij het hotel. Los Cristianos is een
toeristische badplaats met een dorps karakter,
een mooi strand en veel uitgaansgelegenheden. Ook is het mogelijk om excursies
te m
 aken over de rest van het eiland.
Zo kun je een bezoek brengen aan
Loro Parc, een prachtige dierentuin en
natuurtuin, of een boottocht maken
over de zee. Misschien zien we zelfs
dolfijnen in het wild!
Mogelijke activiteiten
• In de winter naar de zon
• Duikcursus en of snorkelen via
duikschool bij het hotel (niet bij de
prijs inbegrepen)
• Vrij toegankelijke verwarmde
zwembaden
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vliegen

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
Kurhotel Mar Y Sol
Bijzonderheden
•R
 eistijd ca 4,5 uur vanaf
Schiphol
• Electrische

rolstoelen kunnen
niet mee
VR 31/01 - VR 07/02
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS

17+

20C81A

LG

17+

20C81L

VAKANTIE BUITENLAND

FRANKRIJK 13 MRT

Wintersport Frankrijk

Soort reis: wintersport
14 deelnemers

Sneeuwpret in Portes du Soleil

8 nachten
hotel
per kamer 2-4 pers.

De Portes du Soleil strijdt samen met de Trois Vallées
om de eretitel ‘grootste skigebied ter wereld’.
Ga mee naar dit mooie wintersportgebied op de
grens van Frankrijk en Zwitserland.
In dit weidse skigebied kun je uren van het ene dorpje
naar het andere skiën. In ons mooie chalet bij het alpendorpje Châtel, vieren we onze vakantie. De liften
en pistes zijn goed bereikbaar. Of je een snelle
skiër, of snowboarder bent, of met de tandemski de piste af wilt, hier ben je aan het goede
adres. Les nemen is in overleg ook mogelijk.
´s Avonds kun je heerlijk relaxen met een
spelletje bij de open haard.
Mogelijke activiteiten
• Afdalen in onze tandem-skistoelen
• Apres-ski gezelligheid in onze
groepsaccommodatie
• Diverse lesmogelijkheden
(voor eigen rekening)
Extra kosten:
Eventuele liftpas (ca. € 55,- per dag,
€ 275,- per 6 dagen), ski/boardhuur en les.

•••••
•••••
touringcar

Hulpmiddelen
douche
bad
hoog-laagbed
bedbox
tillift passief
tillift actief
douche/postoel
douchebrancard
Accommodatie
Chalet Olinga
Bijzonderheden
Reistijd ca. 15 uur vanaf
Hilversum / 13,5 uur vanaf
Nederweert
VR 13/03 - ZA 21/03
Handicap

Leeftijd

Code

ADHD/ASS 14+

20C82AV

ASS/VG

14+

20C82AV

LG

14+

20C82LM

MCG

14+

20C82LM
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Keurmerken
HKZ-Keurmerk Gehandicaptenzorg
Stichting Wielewaal is in bezit van het
HKZ-Keurmerk voor de Gehandicaptenzorg.
Bij HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector) gaat het erom dat duidelijk op papier staat
hoe de organisatie werkt en dat ook aangetoond kan
worden dat er zo gewerkt wordt. Het is een basisgarantie voor kwaliteit waarbij het perspectief van de cliënt
centraal staat. Zorgaanbieders met dit keurmerk laten
zien, dat ze voldoen aan alle eisen die hieraan gesteld
worden en dat zij voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
ANVR-Consumentenvoorwaarden
Stichting Wielewaal (KvK 41177312) is
aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert
strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.
De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder
het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden
(Reisvoorwaarden en Boekingsvoorwaarden) van
toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids
tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het
geval is. Deze ANVR-Consumenten voorwaarden zijn
opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet
weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de
ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belang
rijke informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en
overige informatie (printversie) zijn te vinden op 
www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Stichting Wielewaal is aangesloten bij SGR.
U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen
de grenzen van de SGR-garantieregeling
(www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit
programma gepubliceerde reizen onder de garantie
van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument
ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld
wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel
onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan
nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer
omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt,
wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Calamiteitenfonds Stichting
Wielewaal is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van
de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen
de in dit programma gepubliceerde reizen onder de
garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt
in dat u als consument die deelneemt aan een door ons
georganiseerde reis:
•	uw reissom (of een deel) terugkrijgt, indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig
kunnen uitvoeren;
•	de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien
wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen, of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest, of
natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De aanvullende voorwaarden op www.wielewaal.nl
zijn door Stichting Wielewaal zelf vastgesteld. Hierover
heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen
overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen
kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan
de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend
bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden,
daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden
zelf en/of om de positie van de consument verder te
versterken.
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Prijzen
Code

Data

Kostprijs

Nachten

Bestemming

1-op-1

Taptoe Rotterdam

19C58AV 27/09/19 29/09/19 2

665

578

510

Taptoe Rotterdam

19C58LM 27/09/19 29/09/19 2

670

582

514

Studiodagen

19C57AV 11/10/19 13/10/19 2

629

541

472

Studiodagen

19C57LM 11/10/19 13/10/19 2

639

550

479

Eftelingweekend

19C59AV 08/11/19 11/11/19 3

789

679

592

Eftelingweekend

19C59LM 08/11/19 11/11/19 3

877

754

658

Winterweekend Amsterdam 20C51AV 10/01/20 12/01/20 2

621

534

466

Winterweekend Amsterdam 20C51LM 10/01/20 12/01/20 2

626

538

470

Eftelingweekend

20C52AV 20/03/20 23/03/20 3

789

679

592

Eftelingweekend

20C52LM 20/03/20 23/03/20 3

877

754

658

Kookweekend

20C53AV 03/04/20 05/04/20 2

621

534

466

Kookweekend

20C53LM 03/04/20 05/04/20 2

626

538

470
883

1-op-2

1-op-3

WEEKENDJES WEG

VAKANTIES BINNENLAND
Arnhem

19C22AV 18/10/19 25/10/19 7

1.177 1.012

Arnhem

19C22LM 18/10/19 25/10/19 7

1.949 1.676 1.462

Lemele Oud & Nieuw

19L23

27/12/19 03/01/20 7

1.949 1.676 1.462

Mierlo Oud & Nieuw

19M24

27/12/19 03/01/20 7

1.949 1.676 1.462

Ommen Oud & Nieuw

19AV25

27/12/19 03/01/20 7

1.177 1.012

883

VAKANTIES BUITENLAND
Disneyland Parijs

19C83AV 21/10/19 24/10/19 3

1.459 1.255 1.094

Disneyland Parijs

19C83LM 21/10/19 24/10/19 3

2.295 1.974 1.721

Tenerife

20C81A

31/01/20 07/02/20 7

3.399 2.923 2.549

Tenerife

20C81L

31/01/20 07/02/20 7

3.449 2.966 2.587

Portes du Soleil

20C82AV 13/03/20 21/03/20 8

1.639 1.410 1.229

Portes du Soleil

20C82LM 13/03/20 21/03/20 8

2.565 2.206 1.924

Begeleidingszwaarte
Naar aanleiding van de beoordeling van je deelnemersformulier bepaalt
Wielewaal de begeleidingszwaarte en de hieraan gekoppelde kostprijs.
Tegemoetkoming fondsen
Wielewaal werft jaarlijks verschillende fondsen om hiermee een tegemoetkoming
in de kosten van vakanties aan te bieden. Wil je weten wat de voorwaarden
zijn om hiervoor in aanmerking te komen, kijk dan op onze website onder
vakanties/kosten.

Wel inbegrepen in de prijs
✔	Begeleiding (standaard
& verzorging)
✔	Alle maaltijden
✔	Vervoer voor uitstapjes
(bij vakanties)
✔	Vervoer vanaf opstapplaats
(buitenland)
✔	Entreegelden voor
minimaal 2 excursies
(bij weekvakantie)
✔	Reis-, bagage- en
ongevallenverzekering
(eigen risico € 50)
Niet inbegrepen in de prijs
✘	Vervoer naar en van
accomodatie (binnenland) of
opstapplaats (buitenland)
✘	Zakgeld voor bijv. extra
drankjes
✘	Annuleringsverzekering*
✘	Bijdrage Calamiteitenfonds
(buitenland)
✘	Jaarlijkse dossierkosten
(€ 50 per jaar)
*Annuleringsverzekering
Je kunt zelf een annulerings
verzekering afsluiten of een
annuleringsverzekering via
Wielewaal afsluiten.
Een annuleringsverzekering
kost 7% van de vakantieprijs
of € 125 voor een heel jaar.
Zie voor voorwaarden onze
website www.wielewaal.nl
Prijzen onder voorbehoud
van typefouten.

Meer informatie over de financiering van jouw vakantie is te vinden op onze
website onder vakanties/kosten.
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maak het mee!

