Zwolle Deelt Vakanties 2021
Rotary Club Zwolle organiseert met steun van Stichting Duescotte een week
vakantie voor 4 personen.
U logeert in een compleet ingericht huisje met maximaal 2 volwassenen en
2 kinderen. Er zijn 2 fietsen aanwezig, met kinderzitje. Huisdieren mogen
niet mee.
Het huisje is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Wanneer: periode april - oktober,
1 week per gezin.
Waar: Huisje op camping
De Vossenburcht in IJhorst.
Informatie en aanmelden:
zwolledeeltvakanties@gmail.com

Op camping De Vossenburcht is in de zomermaanden een buiten- en
kleuterzwembad geopend en er is een programma om leuke dingen te
doen. Er is een kantine, bar, snackbar en een groot terras. Voor de kinderen
is er een speeltuin.
Gezien de Covid maatregelen moet u helaas zelf het vervoer naar het huisje
verzorgen.
Bij aankomst staat er een grote tas met boodschappen voor u klaar, dit is
voldoende voor zaterdag t/m maandag. Wat over is, kunt u meenemen
naar huis.
Allergieën/dieetwensen kunt u doorgeven, de boodschappen worden
hierop aangepast.
De ‘Werkgroep Prettige Vakantie?!’ organiseert samen met kerken uit Zwolle
en Ameland 1 heerlijke week vakantie in een stacaravan op Ameland!
Wat: een stacaravan met alles wat u nodig heeft + fietsen en een wifinetwerk. Het is voor 4 volwassenen/kinderen. Er is eventueel een extra
campingbedje te gebruiken.
Soort vakantie: een zelfstandige, actieve vakantie op een waddeneiland.

Wanneer: 16 x 1 week in en rond de
zomer(school)vakantie.
Waar: Camping Kiekduun te Buren, op
het waddeneiland Ameland.
Informatie en aanmelden:
Rieky Heining
jheining@telfort.nl

Voorwaarden voor mee te kunnen:
• U moet een geldige W.A. verzekering hebben.
• Huisdieren/logés mogen niet mee, dit is niet toegestaan.
• De stacaravan moet door u zelf schoongemaakt worden, zodat er na u
nieuwe gasten in kunnen.
• De vraag naar deze vakantie is groot. Voor de schoolvakanties bestaat
er een wachtlijst. Daarom kunt u 1 x per 5 jaar mee doen. Buiten de
schoolvakanties om bestaat deze wachtlijst niet.

Stichting Weekje Weg organiseert verschillende soorten vakanties met
busvervoer heen en terug:

Informatie en aanmeldingen:
Jan en Cato Bakker
weekjewegzwolle@gmail.com
tel. 06-51 68 87 84
Website: www.stichtingweekjeweg.nl
Inschrijvingen vinden plaats bij:
Bureau van de Protestantse Diaconie,
naast de Jeruzalemkerk.
Adres: Assendorperdijk 134,
8012 EK in Zwolle,
op donderdagen.

Een groepsvakantie voor gezinnen met kinderen
van 0 tot en met 12 jaar:
Met 9 Zwolse gezinnen en 3 vrijwillige begeleiders in een
groepsaccommodatie. Een week vakantie met onder andere een
roofvogelshow, kaartjes voor adventure golf, een bingo, lekker fietsen in de
natuur en nieuwe mensen ontmoeten. Voor iedereen vanaf 6 jaar is deze
week een fiets beschikbaar. Elk gezin heeft een eigen slaapkamer, douche,
wastafel en toilet. Er is een gezamenlijke woonkamer. Al het eten wordt
geregeld. Per gezin wordt een eigen bijdrage van € 40,- gevraagd.
In groepshuis Het Edelhert in Vierhouten:
• 16 t/m 23 juli 2021
Een gezinsvakantie met kinderen van 0 tot en met 12 jaar
in Finse blokhut of stacaravan:
Met een aantal gezinnen uit Zwolle op een veld.
Als u aankomt is er een welkomstdiner. Op zaterdag een barbecue, zondag
een ontbijtzak en op donderdag een afscheidsdiner. Het andere eten
verzorgt u zelf. Een week vakantie met onder andere een roofvogelshow,
kaartjes voor adventure golf, een bingo, lekker fietsen in de natuur en
nieuwe mensen ontmoeten. Voor iedereen vanaf 6 jaar is deze week een
fiets beschikbaar. Per gezin wordt een eigen bijdrage van € 22,50 gevraagd.
Deze vakantie is in een Finse blokhut of een luxe stacaravan in Vierhouten:
• 9 t/m 26 juli 2021, 24 gezinnen
• 6 t/m 13 augustus 2021, 7 gezinnen
Midweek voor 45-plussers:
Een paar dagen vakantie in groepshuis Huntershof in Diever. Deze vakantie
wordt begeleid door vrijwilligers die er samen met u een gezellige vakantie
van maken. U heeft een slaapkamer met een eigen douche en toilet. Al het
eten wordt geregeld. Er wordt een eigen bijdrage van € 25,- gevraagd.
•

14 t/m 18 juni 2021

Let op: er is geen lift aanwezig en de slaapkamers bevinden zich op de 1e
verdieping!
Stichting De Ruime Wind organiseert zeilvakanties voor kinderen van
11 t/m 17 jaar. Er wordt een week gezeild, onder leiding van ervaren
instructeurs. Ook zijn er leuke andere activiteiten in de avond - een goed
verzorgde week!
Aanmelden: Kijk op de website voor het aanmeldformulier.
Stuur kopie van deze brief mee.
Wanneer:
• 17 t/m 24 juli 2021
• 24 t/m 31 juli 2021
Waar: Uitwellingerga, een dorp
in Friesland.
Website: www.ruimewind.nl

Kosten: €30,- per kind - de gemeente Zwolle vult de rest aan. Inbegrepen:
verblijf, eten en drinken, de huur van boten, de busreis heen en terug vanaf
Station Zwolle, zeilles en avondprogramma’s. Aangeraden wordt een beetje
zakgeld mee te nemen voor snoep, frisdrank en een patatje in de dorpjes
die we bezoeken.

Informatie en aanmeldingen:
Jan en Cato Bakker
weekjewegzwolle@gmail.com
tel. 06-51 68 87 84
Website: www.vakantiekind.nl
Inschrijvingen vinden plaats bij:
Bureau van de Protestantse Diaconie,
naast de Jeruzalemkerk.
Adres: Assendorperdijk 134,
8012 EK in Zwolle,
op donderdagen.

Stichting VakantieKind organiseert 4 verschillende vakantieweken.
Per kind wordt een eigen bijdrage van € 25,- gevraagd.
KinderDorp:
Wat: buiten zijn, kampvuren, bosspellen en gezellig logeren in houten
blokhutten.
Wie: kinderen 7 t/m 11 jaar
Waar: Vierhouten
Wanneer:
• 25 t/m 31 juli 2021
• 1 tm 7 augustus 2021
• 8 t/m 14 augustus 2021
TienerWoud:
Wat: buiten zijn, uitdagende spellen, kampvuur, samen koken en buiten
kamperen in groepstenten.
Wie: tieners 11 t/m 14 jaar
Waar: Vierhouten
Wanneer:
• 25 t/m 31 juli 2021
• 1 tm 7 augustus 2021
• 8 t/m 14 augustus 2021
JeugdCamping:
Wat: kampvuren, spellen, zelf eten koken en begeleid kamperen.
Wie: jongeren 14 t/m 16 jaar
Waar: Vierhouten
Wanneer:
• 25 t/m 31 juli 2021
• 1 tm 7 augustus 2021
• 8 t/m 14 augustus 2021
JongerenHike:
Wat: actief wandelen met backpack, elke avond ergens anders kamperen.
Wie: jongeren 14 t/m 16 jaar
Waar: verrassing! We starten in ieder geval centraal in Nederland
Wanneer: 15 t/m 21 augustus 2021
Stichting Jeugdvakantieweek Zwolle organiseert een jeugdvakantieweek
voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Ben je nog nooit op vakantie
geweest? Wij bieden je met goede begeleiding van onze vrijwilligers een
onvergetelijke, actieve en onbezorgde vakantie aan.
Wanneer: 3 t/m 7 mei 2021
Waar: In een groepsaccommodatie te Ommen.

Informatie en aanmelden:
Janet Zwiers 06-112 85 781
jeugdvakantieweekzwolle@gmail.com

Voorwaarden: De kinderen wonen in Zwolle en zijn nog niet eerder met ons
mee geweest. Aan deze midweek zijn geen kosten verbonden.
Deze vakantieweek wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting het
Hervormd Weeshuis.
De Vakantiebank organiseert vakantieweken om met het gezin of alleen tot
rust te komen - lekker even eruit! Het aanbod is breed en verschillend.
Wanneer: De vakanties worden georganiseerd rondom de schoolvakanties:
in het voorjaar, in mei, in de zomerperiode en in het najaar.
Waar: In verschillende locaties in Nederland (vraag naar het aanbod)

Informatie en aanmelden:
kijk op www.devakantiebank.nl

Voorwaarden: U moet een geldige AVP verzekering hebben

