
Onbezorgd op reis voor een betaalbare prijs! 



Ga jij mee op vakantie? 
 

Alweer vier jaar vinden wij ons geluk in het onbezorgd laten genieten 

van mensen met een verstandelijke beperking. En dat geluk voelen onze 

deelnemers en vrijwilligers, of ze nu mee zijn op vakantie of tijdens een 

van onze activiteiten. Door puur en enthousiast te blijven, ontdekken 

we steeds weer waar het echt om gaat in het leven; plezier maken, lek-

ker eten, samen zijn en met elkaar leuke dingen ondernemen. 

 

We kijken er weer samen met ons team van professionele levensgenie-

ters naar uit om jullie mee te nemen op vakantie om met elkaar leuke 

dingen te doen en samen nieuwe herinneringen te maken! 

 

Ga jij met ons mee? 

 

Kijk maar snel in dit vakantieboek welke reis jij het leukste vindt en wie 

weet gaan we dit jaar samen met jou onbezorgd genieten.  

 

Wij hebben er zin in! 

 

Linda, Frank & Isabelle 

 

 

 

www.stichtingfranklin.nl 



Welke vakantie gaat het worden? 
 

In het overzicht hieronder kan je zien met welke vakanties je mee kan gaan en op welke pagina 

je er meer informatie over vindt. Staat jouw favoriete vakantie er niet tussen? Laat het ons  

weten want we zijn altijd op zoek naar leuke bestemmingen voor in de toekomst. 
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Voor al onze reizen geldt: 
 

De reissom bij de vakanties op de volgende pagina’s is inclusief: 

 

• Vervoer vanuit en naar omgeving Amersfoort/Hilversum 

• Professionele zorg 

• Veel persoonlijke aandacht. 

• Alle maaltijden 

• Alle uitstapjes en excursies 

• Reisverzekering 

 

En exclusief: 

• Zakgeld  

• Annuleringsregeling 

 

Begeleiding 

Al onze vakanties worden begeleid door minimaal drie professionele vrijwilligers die met veel plezier en passie 

jouw vakantie onvergetelijk maken. 

 

Activiteiten 

In de vakantieomschrijvingen op de volgende pagina’s staan per vakantie verschillende uitstapjes benoemd. Per 

groep zullen we kijken welke aanvullende activiteiten leuk zijn om te doen, zodat het programma zoveel mogelijk 

aansluit op ieders wensen.  

 

Rolstoelen 

Helaas zijn niet alle vakanties toegankelijk voor rolstoelen. Bij de funpopreis en de eftelingreis zijn wel enkele plek-

ken beschikbaar voor mensen die gebruik maken van een rolstoel en dit jaar hebben we zelfs een reis speciaal voor 

mensen die gebruik maken van een rolstoel en daardoor meer zorg nodig hebben. Maak jij gebruik van een rol-

stoel en wil je graag mee? Informeer dan bij het reserveren goed of er nog plek beschikbaar is. 

 

Reisverzekering 

Voor alle reizen en deelnemers wordt er een kortlopende reisverzekering afgesloten bij de “Europeesche verzeke-

ringen”. 

 

Contact 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties zijn we altijd bereikbaar via telefoonnummer 06-23391889 of per mail  

info@stichtingfranklin.nl, of kijk of www.stichtingfranklin.nl. 

 

 

 

 

Molenstraat 134 – 3764 TJ Soest – info@stichtingfranklin.nl - 06-23391889   

mailto:info@stichtingfranklin.nl


Onbezorgd genieten in Sauerland 

€ 825,00 

 

De vakantie: 

Vanaf het moment dat jij de FrankLin bus instapt is je vakantie begonnen!   

Vanuit ons vakantiehuis genieten we samen van de gezellige dorpjes en de 

prachtige natuur in het hart van Sauerland.  

Tijdens deze reis kunnen we o.a. Een mooie boottocht maken, een bezoek 

brengen aan de dierentuin en de hoogste uitkijktoren in de omgeving bezoe-

ken om over heel Sauerland uit te kijken. Per groep zullen we bekijken wat we 

nog meer gaan doen zodat het programma zoveel mogelijk aansluit op jullie 

wensen.  

 

Reisdata: 

13 juni t/m 19 juni 

20 juni t/m 26 juni 

27 juni t/m 3 juli 

4 juli t/m 10 juli 

8 t/m 14 augustus 

15 t/m 21 augustus 

 

Extra: 

Groepsgrootte: 7 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Funpop! 

€ 825,00 

 

De vakantie: 

Funpop is hét openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking 

waar de grootste artiesten van Nederland komen optreden. 

Tijdens deze vakantie verblijven we in luxe vakantievilla’s in Roompot resort 

Arcen. Vanuit onze verblijfplaats gaan we allerlei leuke activiteiten onderne-

men, met als toppunt twee dagen lang genieten op funpop! 

 

Reisdata: 

2 juni t/m 8 juni 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 16 deelnemers en 5 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Vijf dagen Efteling 

€ 825,00 

 

De vakantie: 

Het Sprookjesbos, de Baron, Fata Morgana, Droomvlucht en de Python zijn 

zomaar een paar attracties waar jij misschien wel in gaat. Want we gaan vijf 

dagen lang naar de Efteling! We slapen in het Efteling park Bosrijk in de sfeer-

volle vakantievilla “Boshoeve” en mogen vijf dagen lang onbeperkt de Efteling 

in. Leuke attracties, lekker eten, een voorstelling in het Efteling theater en heel 

veel lol tijdens deze vakantie. Ga jij mee? 

 

Reisdata: 

7 september t/m 11 september 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 16 deelnemers en 8 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 75,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Lang weekend Beekse Bergen 

€ 625,00 

 

De vakantie: 

Samen gaan we genieten van de uitgestrekte savanne en het gezelschap van wilde 

dieren. We verblijven in een ruime en luxe groepslodge midden in de indrukwekkende 

natuur op het safariresort Beekse Bergen. We slapen met dierengeluiden op de achter-

grond en ontbijten in de ochtend met langslopende giraffen en zebra's in de achter-

tuin.  Tijdens de vakantie maken we ook nog een autosafari en een bootsafari door de 

Beekse Bergen. 

 

Reisdata: 

17 juli t/m 20 juli 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 40,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Acht daagse reis—Ameland 

€ 875,00 

 

De vakantie: 

Met de wind in onze haren komen de vakantiekriebels ons al tegemoet op de boot. 

We laten het vasteland achter ons en gaan genieten van het ultieme eilandgevoel op 

Ameland. We verblijven acht dagen lang op Boomhiemke, een modern vakantiepark 

op misschien wel het mooiste stukje van het eiland. In de nabijgelegen dorpjes zoals 

Hollum en Nes, vinden we onder andere musea, oude kerken en leuke winkels om 

lekker te shoppen. En natuurlijk zullen we ook regelmatig op het strand te vinden zijn. 

Een vakantie op Ameland is een onvergetelijke ervaring! 

 

Reisdata: 

14 september t/m 21 september 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Acht daagse reis—Volendam 

€ 875,00 

 

De vakantie: 

Traditionele klederdracht, houten huizen, gerookte paling, boten en klompen. Nergens 

in Nederland komen zoveel oer-Hollandse tradities samen als in Volendam. Tijdens 

deze vakantie gaan we van al deze tradities genieten en maken we ook nog leuke uit-

stapjes naar plaatsen in de buurt. En wie weet zien we nog wel een bekende zanger 

langs lopen want die hebben ze in Volendam natuurlijk ook. We verblijven de hele 

week in het Marina vakantiepark. 

 

Reisdata: 

18 mei t/m 25 mei 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Acht daagse reis—Valkenburg 

€ 875,00 

 

De vakantie: 

Helemaal in het zuiden van Limburg ligt één van de meest toeristische vakantiebe-

stemmingen van Nederland, Valkenburg. Tijdens deze vakantie kunnen we een bezoek 

brengen aan de kasteelruïne, het sprookjesbos, Thermae 2000 en natuurlijk het gezel-

lige stadje zelf. Een ritje per stoomtrein over het “miljoenenlijntje” en een dagje shop-

pen in Maastricht kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. En dat alles ondernemen we 

vanuit ons vakantiehuis op kasteeldomein de Cauberg. 

 

Reisdata: 

12 juni t/m 19 juni 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 75,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



10 daagse vakantie Lago Maggiore - Italië 

€ 1275,00 

 

De vakantie: 

Midden in een natuurgebied aan het Lago Maggiore in Noord Italië ligt ons 

vakantiepark met huisjes met prachtig uitzicht over het meer. Zowel op de 

heen als op de terugweg overnachten we onderweg in Duitsland. 

Tijdens deze vakantie genieten we van de prachtige natuur rond het Lago Mag-

giore, gaan we een dagje shoppen in Milaan en vermaken we ons op het leuke 

vakantiepark. Maar natuurlijk gaan we ook van het heerlijke Italiaanse eten 

genieten! Pasta, pizza, lasagne en heel lekker ijs.  

Dat wordt dus een topvakantie! 

 

Reisdata: 

23 juli t/m 1 augustus 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 12 deelnemers en 4 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 

Zakgeldadvies: € 75,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Zeilen op het IJsselmeer en de Waddenzee 

€ 825,00 

 

De vakantie: 

Heb je altijd al eens aan het roer van een groot zeilschip willen staan? Dan is 

dit je kans! We varen vijf dagen lang op het schip “Atalanta” over de Wadden-

zee. 

Tijdens deze vakantie varen we, vanaf opstapplaats Enkhuizen, vijf dagen lang 

op dit grote zeilschip. We slapen en eten ook aan boord van dit schip. De route 

die we varen hangt af van de wind; Stavoren, Urk, Medemblik, Harlingen en 

misschien wel Terschelling of Texel. Tijdens het varen vermaken we ons op de 

boot. Leggen we aan dan gaan we leuke uitstapjes doen in de gezellige haven-

dorpjes van het IJsselmeer en de Waddenzee. 

 

Reisdata: 

17 augustus t/m 21 augustus 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Kamperen in de Brabantse natuur 

€ 750,00 

 

De vakantie: 

Zeven dagen lang gaan we kamperen in Tipi tenten in de Brabantse natuur vlak 

bij Eindhoven. De drie Tipi’s waar we in overnachten staan rond een grote 

vuurplek opgesteld. In de comfortabel ingerichte Tipi’s staan de veldbedden al 

voor ons klaar.   

Tijdens deze vakantie maken we leuke uitstapjes in de mooie omgeving, ver-

maken we ons rond het kampvuur en gaan we natuurlijk broodjes en marsh-

mallows bakken. Ga jij met ons mee?  

 

Reisdata: 

24 augustus t/m 30 augustus 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Winter in Willingen 

€ 825,00 

 

De vakantie: 

Hou jij ook zo van de gezelligheid van de winter? Dan is deze reis echt iets voor 

jou! 

Tijdens deze reis bezoeken we de wintersportplaats Willingen met zijn leuke 

winkelstraatjes en echte skipistes. We gaan naar een gezellige Duitse kerst-

markt en we maken het in het vakantiehuis gezellig met elkaar rond de mooie 

kerstboom, met heerlijk eten en drinken. Als afsluiting van de vakantie gaan 

we met elkaar uit eten in een echt Duits restaurant. Kortom, tijdens deze va-

kantie kom je al helemaal in de kerstsfeer! 

 

Reisdata: 

14 december t/m 20 december 2019 

12 december t/m 18 december 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 6 deelnemers en 3 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 3 



Op reis in je rolstoel 

€ 875,00 

 

De vakantie: 

Op vakantie in een rolstoel is niet altijd even makkelijk. Deze vakantie is juist 

speciaal voor mensen die gebruik maken van een rolstoel.  

In de zeer bosrijke en landelijke omgeving van Noord-Brabant ligt ons vakan-

tieparadijs Klein beek, in het buitengebied van Hilvarenbeek. De vakantiehuis-

jes zijn speciaal ingericht met tillift, hoog-laagbedden, douchebrancard en nog 

veel meer mooie technieken. Bovendien gaan er ook deze vakantie weer top 

begeleiders mee om er voor te zorgen dat we een fantastische vakantie heb-

ben. Vanuit de woningen heb je zittend in je tuin zicht op een speelweide, vij-

ver en kinderboerderij. In de tuin staat ook een vogelnestschommel en een 

rolstoelschommel. 

Tijdens deze vakantie genieten we in en rond de huisjes maar we maken ook 

leuke uitstapjes naar de Efteling en een kinderboerderij.  

 

Reisdata: 

13 juli t/m 17 juli 2020 

 

Extra: 

Groepsgrootte: max. 6 deelnemers en 4 begeleiders 

Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 

Zakgeldadvies: € 50,00 



Vakantie op maat 

 

De voorbereiding: 

Een vakantie organiseren komt veel bij kijken; Waar gaan we naar toe? Wie 

gaan er mee? Wat gaan we doen? Hoeveel gaat het kosten? Wie gaat het orga-

niseren? Wil je het goed doen dan kost de organisatie van een vakantie veel 

tijd. En dat is nou net iets wat we in de zorg niet hebben, tijd… 

Maar waarom zou je zelf je bewonersvakantie organiseren als je het ook kan 

uitbesteden aan Stichting FrankLin? Samen inventariseren we jullie wensen en 

vervolgens maken we een mooi voorstel met daarbij een locatie, programma 

en prijs per persoon. In overleg kijken we of er naast eigen begeleiding ook 

nog vakantiebegeleiders van Stichting FrankLin gewenst zijn. 

 

De vakantie: 

Jullie worden op de woning opgehaald en samen gaan we naar de vakantiebe-

stemming. De vakantiebegeleiders van Stichting FrankLin zorgen voor het pro-

gramma, entertainment, eten en drinken en beheren de financiën. De zorg 

voor de bewoners doen jullie, waar nodig samen met de vakantiebegeleiders. 

Aan het einde van de vakantie worden jullie weer thuisgebracht. 

 

Gaan jullie met ons mee? 

Bel of mail voor een afspraak of om eerst even kennis te maken: 

06-23391889 - info@stichtingfranklin.nl 

 



 

 

Activiteiten  

 

Van het FrankLin festival in de zomer tot een vijfgangendiner op eerste kerst-

dag. Gedurende het hele jaar worden er activiteiten aangeboden speciaal voor 

mensen met een verstandelijke beperking.  

 

Wil je voor jouw woning of dagbestedingslocatie een leuke activiteit organise-

ren maar heb je er zelf geen tijd of geld voor of heb je geen idee hoe je dit aan 

moet pakken? Laat ons dan helpen en we zorgen dat jullie cliënten een onver-

getelijke dag krijgen. Muziek, Spelletjes, lekker eten en drinken, beauty, touren 

of een leuk themafeest? Alles is mogelijk! Geef je wensen door en Stichting 

FrankLin maakt er iets speciaals van. 

 

Een activiteit van Stichting FrankLin staat altijd garant voor een activiteit vol 

gezelligheid, verrassingen en familiegevoel.  

 

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.stichtingfranklin.nl of neem contact 

op via info@stichtingfranklin.nl of  06 2339 1889. 

 

Like onze facebookpagina www.facebook.com/stichtingfranklin en blijf op de 

hoogte van alle activiteiten en evenementen die er worden georganiseerd.  

 

http://www.stichtingfranklin.nl
mailto:info@franklinreizen.nl


Vrijwilligers 

Zonder onze enthousiaste vrijwilligers zouden we jullie nooit de aandacht kunnen geven die jullie verdienen. 

 

"Wat hebben we een plezier gehad met elkaar, een echte aanrader!" 

 

"Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking net als ieder an-

der kunnen genieten van een ontspannen vakantie. Een lach op het ge-

zicht van de deelnemer, bete-

kent een lach op mijn ge-

zicht!" 

 

"We hebben onwijs genoten van de sfeer die Frank en Linda meebrengen, 

huiselijk, warm, flexibel en ongedwongen. We zijn naar leuke plekken 

geweest en mijn hoogtepunt was het bowlen met iedereen. Ik heb me 

onwijs vermaakt en ga zeker 

vaker mee." 

"Is dit vrijwilligerswerk? Nee, doordat we met veel begeleiding waren was 

het heerlijk om soms ook zelf een prachtige wandeling te kunnen maken! 

Wat hebben we ontzettend gelachen en genoten met elkaar. Frank en 

Linda, jullie bedankt!" 

 

Lijkt het jou ook leuk om als 

vrijwilliger mee te gaan tijdens 

één van onze reizen? Neem dan contact met ons op via in-

fo@stichtingfranklin.nl. Geef in je bericht een korte omschrijving wie je 

bent en waarom je graag vrijwilliger wilt worden en we nemen zo snel 

mogelijk contact met je op. 

Liever geen vrijwilliger worden maar wel willen steunen? 

Om onze vakanties en activiteiten voor iedereen toegankelijk te houden zijn we voor een groot deel afhankelijk van 

donaties. En omdat we de ANBIstatus hebben zijn deze donaties nog af te trekken ook, mooi toch! 

NL92 INGB 000763 8181 t.n.v. Stichting FrankLin 
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