
Onbezorgd op reis voor een betaalbare prijs! 



En daar is ie dan, de vakantiebrochure voor 2023. En 

wat kijken we er weer naar uit om met jullie op vakantie 

te gaan!  

Dit jaar hebben we weer een heleboel  nieuwe vakan-

ties toegevoegd waardoor je nog meer keuze hebt. Zo 

gaan we een mooie treinreis door Noorwegen maken, 

zoeken we de zon een aantal keren op en gaan we zelfs 

helemaal naar West Amerika voor een onvergetelijke 

rondreis. Dichter bij huis kan je nu ook naar Zeeland, de 

Veluwe, Schoorl of Terschelling. Natuurlijk staan onze 

oude vertrouwde vakanties er ook nog steeds tussen 

dus er zit vast een leuke reis voor je bij!  

Om het jou wat makkelijker te maken om een vakantie 

te kiezen die goed bij je past hebben we de vakanties 

verdeeld in drie categorieën; rustige vakanties, actieve 

vakanties  en  zorgvakanties.  Op  pagina  4  staan  de  

verschillen tussen deze vakanties uitgelegd.  

Ga jij mee 
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op vakantie? 

Staat jouw favoriete vakantiebestemming er nog niet bij 

of ben je nog nooit in een bepaald land geweest waar je 

toch wel heel graag een keer op vakantie naartoe wilt? 

Geef het dan aan ons door, we zijn namelijk altijd op 

zoek naar leuke nieuwe bestemmingen! 

Naast vakanties organiseren we ook een heleboel leuke 

activiteiten waar je je voor op kan geven. Uitjes zoals de 

winter Efteling, naar een musical of een bezoek aan de 

Keukenhof. Een goede reden dus om ons te volgen op 

social media, of kijk af en toe op onze website om zo 

niks te missen. 

Blader nu maar snel door deze brochure en kies een 

mooie vakantie uit voor 2023. We kijken naar jou uit! 

 

Groetjes van de hele FrankLin familie. 
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 Welke vakantie gaat het worden? 
 

Onze vakanties zijn onder te verdelen in drie categorieën, in de folder herkenbaar aan de 

kleur van het logo. Zo kan je makkelijk zien of een vakantie echt bij jou past. Hieronder staan 

de verschillende categorieën uitgelegd: 

 

Actieve vakanties: 

Deze vakanties zijn geschikt voor mensen die: 

• Zonder hulp een lange wandeling kunnen maken (minimaal 1 uur), 

• Geen gebruik maken van een hulpmiddel, 

• In redelijke mate ADL-zelfstandig zijn, 

• Geen verpleegkundige hulp nodig hebben, 

• Actief en ondernemend zijn. 

 

Rustige vakanties: 

Deze vakanties zijn geschikt voor mensen die: 

• Een korte wandeling kunnen maken (minimaal 15 minuten), 

• Eventueel tijdens uitstapjes gebruik maken van een rollator of wan-

delstok, 

• Eventueel assistentie nodig hebben bij de ADL-verzorging, 

• Eventueel basis verpleegkundige hulp nodig hebben, 

• Activiteiten en rust willen afwisselen. 

 

Zorg vakanties: 

Deze vakanties zijn geschikt voor mensen die: 

• Eventueel gebruik maken van een rolstoel of rollator, 

• Eventueel assistentie nodig hebben bij de ADL-verzorging, 

• Eventueel verpleegkundige hulp nodig hebben, 

• Activiteiten en rust willen afwisselen, 
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 Welke vakantie gaat het worden? 
 

In het overzicht hieronder kun je zien met welke vakanties je mee kunt 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. 

 

Pagina:  Bestemming:   Vakantie: 

 

08   Nederland   - Funpop 

09   Nederland   - Efteling 

 

Actieve vakanties: 

10   Duitsland   - Sauerland 

11   Kroatië   - 8-daagse vakantie 

12   Griekenland   - Rhodos 

13   Spanje   - Gran Canaria 

14   Engeland/Schotland - Harry Potter rondreis 

15   Noorwegen   - 9-daagse treinrondreis 

16   Amerika   - Roadtrip Grand Canyon, route 66, LA, Las Vegas 

18   Nederland   - Zeilen op het IJsselmeer 

19   Frankrijk   - Eurodisney 

20   Nederland   - Terschelling 

Rustige vakanties: 

21   Nederland   - Beekse Bergen 

22   Nederland   - Texel 

23   Nederland   - Drenthe 

24   Nederland   - Veluwe 

25   Nederland   - Zeeland 

26   Nederland   - Valkenburg 

27   Nederland   - Schoorl 

28   Duitsland   - Sauerland 

29   Duitsland   - Winter in Willingen 

Zorg vakanties: 

30   Nederland   - Drenthe 

31   Nederland   - Hilvarenbeek 

32   Nederland   - Twente 

33   Nederland   - ‘s-Gravenzande 
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 Voor al onze reizen geldt: 
 

De reissom van de vakantie is: 

  

inclusief: 

• Vervoer vanuit en naar omgeving Amersfoort/Hilversum. Vakantiegangers dienen zelf naar het verzamelpunt 
te komen 

• Professionele zorg 

• Veel persoonlijke aandacht 

• Alle maaltijden 

• Alle uitstapjes en excursies 

• Reisverzekering op de buitenlandse reizen 

 

exclusief: 

• Zakgeld  

• Annuleringsregeling (indien gewenst) 

 

Begeleiding 

Al onze vakanties worden begeleid door minimaal twee professionele en enthousiaste begeleiders 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.  

 

Reisverzekering 

Voor alle deelnemers aan buitenlandse vakanties wordt een kortlopende reisverzekering afgesloten.  

 

Fotoboek 

Deelnemers kunnen er voor kiezen om na de vakantie een leuk boek met foto’s van de vakantie thuisbezorgd te krijgen om zo 

nog even na te kunnen genieten. De kosten hiervoor zijn € 30,00 (inclusief verzenden). 

 

Contact 

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

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

 

 

 

 

Molenstraat 134 – 3764 TJ Soest – info@stichtingfranklin.nl - 06-23391889   
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Boekingsvoorwaarden 2023 

 

Boeking  

Een reis kan uitsluitend geboekt worden door het insturen van het officiële aanmeldingsformulier van Stichting Fran-

kLin. Je kunt telefonisch of via de mail een voorlopige boeking maken. Pas na ontvangst van het aanmeldingsformulier 

wordt bekeken of de boeking bevestigd kan worden, afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid. Indien aan beide 

voorwaarden is voldaan, wordt de aanmelding omgezet in een definitieve boeking.  

 

Bevestiging en betaling 

Binnen 2 weken na de definitieve boeking ontvangt de reiziger een schriftelijke bevestiging cq factuur van de aanmel-

ding. 

Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling te worden gedaan: de helft van de reissom + de kosten van de an-

nuleringsregeling (indien daarvoor gekozen). De aanbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door 

Stichting FrankLin te zijn ontvangen.  

Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken vóór vertrek door Stichting FrankLin ontvangen te zijn.  

 

Reisdocumenten  

Ongeveer een maand voor vertrek ontvangt de reiziger op zijn/haar emailadres de volgende informatie: 

- vertrektijden en locatie voor heenreis en indien bekend de aankomsttijd voor de terugreis 

- bagagelijst 

- vakantiechecklist 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Als de reiziger besluit niet meer mee te gaan en geen annuleringsregeling heeft afgesloten zijn daar kosten aan verbon-

den. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop er geannuleerd wordt. 

- Tot 8 weken voor vertrek bedraagt het 15% van de reissom  

- Tot 6 weken voor vertrek bedraagt het 30% van de reissom 

- Tot 4 weken voor vertrek bedraagt het 50% van de reissom 

- Binnen 4 weken voor vertrek de volledige reissom  
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Zesdaagse vakantie 

Funpop! 

€ 750,00 

 

De vakantie: 

Funpop  is  een  openluchtfestival  voor  mensen  met  een  verstandelijke    

beperking waar twee dagen lang de grootste artiesten van Nederland komen 

optreden. Zo hebben in het verleden al Frans Bauer, Jan Smit en Nick en Simon 

opgetreden. Naast de optredens is er ook een creatieve hoek, een silent disco, 

kermis en nog veel meer leuks. 

Tijdens  deze  vakantie  verblijven  we  in  twee  luxe  vakantievilla’s  in  Arcen.  

Vanuit  onze verblijfplaats gaan we allerlei leuke activiteiten ondernemen en 

maken we het gezellig met elkaar. Maar het hoogtepunt van deze vakantie is 

natuurlijk  twee  dagen  lang  genieten  op Funpop! 

 

 
 Reisdata: 
 12 mei t/m 17 mei 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 16 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00 
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Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 Arcen 



 

Lang weekend 

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 vier 

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

volle vakantievilla “Boshoeve” en mogen vier 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? 

 

 

 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op 

 
 Reisdata: 
 1 september t/m 4 september 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 12 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 75,00 
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 Efteling 



 

Actie in Sauerland 

€ 975,00 

 

De vakantie: 

Op vakantie in de bergen op maar een paar uurtjes rijden van huis? Dat kan! 

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

uitstapjes in het hart van Sauerland.  

Tijdens deze reis kunnen we o.a. een bezoek brengen aan de dierentuin, naar 

pretpark Fort fun, bowlen en zomerrodelen. We maken  het  in  en  rond  het 

vakantiehuis gezellig met lekker eten, leuke muziek en maken misschien wel 

een kampvuur om marshmallows te roosteren. Per groep zullen we bekijken 

wat we nog meer gaan doen zodat het programma zoveel mogelijk aansluit op 

jullie wensen.  

 

 

 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie op pagina 

6 en 7 

 
 Reisdata: 
 15 juli t/m 21 juli 2023 
 22 juli t/m 28 juli 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 5 en max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00 
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Willingen 



 

 

Achtdaagse vakantie 

Kroatië 

€ 1375,00 
 

De vakantie: 

Voor cultuur, lekker eten en veel zon ga je mee op vakantie naar Kroatië. We huren 

een  huisje  dichtbij  het  strand  en  vanaf  daar  maken  we  eventuele  uitstapjes  naar 

bekende plekken. Een van de meest bekende plekken is het nationaal Park Plitvice. 

Voor natuurliefhebbers is dit een van de mooiste plekjes van Kroatië. Nationaal 

park Plitvice staat bekend om de prachtige watervallen, smaragdgroene meren en de 

ongerepte natuur.  

Ook een bezoek aan het ‘Gouden Eiland’ Krk mag niet ontbreken. Dit eiland heeft deze 

naam te danken aan de cultuur en de natuurlijke rijkdom. Veel mensen komen er voor 

het lekkere eten en de goede wijn maar ze hebben ook mooie stranden, oude stadjes 

en een ongerept binnenland. 

Uiteraard kijken we met jullie tijdens de vakantie waar de behoefte ligt en passen we 

het programma aan op jullie wens. 
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 Reisdata: 
 10 juli t/m 17 juli 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 
 Zakgeldadvies: € 100,00 
 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7             Istrië 

            Krk 

    Plitvice 



 

 

Achtdaagse vakantie   

Rhodos 

€ 1375,00 
 

De vakantie: 

Het eiland Rhodos is al jarenlang één van de populairste vakantiebestemmin-

gen binnen Griekenland. Het ideale strandweer zorgt er voor dat het eiland 

Rhodos  vooral  onder  de  zonaanbidders  erg  populair  is.  Buiten  een heerlijk 

dagje  strand  gaan  we  ook  nog  winkelen  in  de  schattige,  pittoreske,  oude 

binnenstad  van  Rhodos  stad.  Hier  heeft  de  Kolossus  van  Rhodos,  een  

reusachtig bronzen beeld van de zonnegod Helios, gestaan. Ook wel bekend 

uit Bassie en Adriaan. We bezoeken ‘Het witte stadje’ ofwel Lindos, dat zijn 

naam te danken heeft aan de witte huisjes die in het dorp staan. We gaan naar 

Epta Piges, waar de Zeven Bronnen zich bevinden die samenkomen in stro-

mende beekjes. Voor de liefhebbers is er een wandeling te maken door een 

186 meter lange tunnel die slechts 75 centimeter ‘breed’ is. Schoenen uit! Ook 

een bezoek aan De Vlindervallei mag natuurlijk niet ontbreken.  

 
 Reisdata: 
 15 juni t/m 22 juni 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 
 Zakgeldadvies: € 100,00  
  

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 
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           Rhodos stad 

 

 

 

Lindos 



 

 

Twaalfdaagse vakantie 

Gran Canaria 

€ 1875,00 
 

De vakantie: 

Gran Canaria staat natuurlijk bekend om zon, zee en strand, maar Gran Cana-

ria is veel meer dan dat. Het eiland heeft een heerlijk klimaat, fijne stranden, 

beroemde duinen, een uitgedoofde vulkaan, dolfijnen en zeeschildpadden en 

een heerlijke keuken. Kortom, een ideale plek voor een topvakantie.  

Tijdens  deze  vakantie  gaan  we  natuurlijk  genieten  van  de  zon  op  een  

van  de vele  stranden.  Maar  we  gaan  ook  walvissen  en  dolfijnen  spotten,  

we  kunnen  een jeepsafari maken door het binnenland van het vulkaaneiland 

of we maken juist een boottocht langs de kust. We bezoeken de hoofdstad Las 

Palmas de Gran Canaria. Hier vinden  we  gezellige  straatjes  met  kleurrijke  

huisjes,  historische  gebouwen  van  honderden jaren oud en verschillende 

bezienswaardigheden. In het hart van de wijk Vegueta vinden we het Plaza 

Santa Ana: een groot en gezellig plein uit de vroege 16e eeuw, met prachtige 

gebouwen en wuivende palmbomen.  
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 Reisdata: 
 1 november t/m 12 november 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 
 Zakgeldadvies: € 100,00 
 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 
Las Palmas de 
Gran Canaria 



 

 

9-daagse themarondreis   

Harry Potter 

€ 1525,00 
 

De vakantie: 

Ben jij een echte Harry Potter fan? Dan mag je deze reis echt niet missen! 

Want  tijdens  deze  rondreis  door  Schotland  en  Engeland  bezoeken  we  

verschillende belangrijke filmlocaties uit de Harry Potter films.  

Nadat  we  met  de  nachtboot  van  Amsterdam  naar  Newcastle  zijn  gevaren 

brengen we een bezoek aan het Alnwick Castle dat in de film te zien is als 

Zweinstein. Via Edinburgh rijden we naar Fort William waar we een mooie 

tocht gaan maken met de zweinsteinexpres over het prachtige Glennfinnan 

viaduct. In Engeland brengen we een bezoek aan de Warner Bros studios waar 

we de filmsets van Harry Potter gaan bekijken. We kunnen hier leren vliegen 

op een bezemsteel, de klaslokalen en lerarenkamers bezoeken, lopen door het 

betoverde bos en nog veel meer! En omdat we toch in de buurt zijn gaan we 

ook nog een dagje naar Londen! Via Dover steken we het kanaal over en rijden 

we door Frankrijk en België weer terug naar Nederland. 

 
 Reisdata: 
 29 maart t/m 6 april 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 6 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 
 Zakgeldadvies: € 100,00 (let op, ze betalen                                                                                  
 hier met ponden) 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 

                   Fort William 

    

    Edinburg 

                                 Alnwick Castle 

 

 

 

 

 

   

                Londen 
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9-daagse treinrondreis   

Noorwegen 

€ 1645,00 
 

De vakantie: 

Ben je gek op treinen en op fantastische uitzichten? Kom met ons mee op 

treinreis door  Noorwegen.  We  vliegen  naar  Oslo,  de  1000  jaar  oude  

hoofdstad  van Noorwegen. In Oslo kunnen  we  het  Vikingschipmuseum  be-

zoeken en misschien wel Pinnekjøtt (stokjesvlees) eten. Vanuit Oslo nemen we 

de trein naar Bergen, een kleurrijke Noorse stad. In Bergen kunnen we naar de 

openluchtvismarkt of genieten van een boottochtje tussen de fjorden. Dan 

gaan we met de trein door naar Flåm, dit ritje maken we met de beroemde 

Flåmspoorweg en hier ontdekken we het fjordenlandschap van Noorwegen 

dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanuit Flåm nemen we nog een dag(trein)

tochtje die de dorpjes Flåm en Myrdal verbindt. Volgens sommigen behoort de 

Flåm-spoorlijn zelfs tot de mooiste ter wereld. Om weer terug in Oslo te ko-

men  nemen  we  de  trein  terug  vanuit Flåm om vervolgens weer naar Neder-

land te vliegen. 
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 Reisdata: 
 11 t/m 19 april 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 
 Zakgeldadvies: € 75,00 
 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7  

 

 

 

 Flåm 

Bergen                  Oslo 



 
 14-daagse roadtrip West Amerika 

Grand Canyon, Route 66, LA en Las Vegas 

€ 3475,00 
 

De vakantie: 

Altijd  al  gedroomd  om  de  grote  oceaan  over  te  vliegen  en  opzoek  te  

gaan  naar de sterren? Kom met ons mee op rondreis door West-Amerika!  

 

De rondreis doen we met eigen vervoer en gaat zelfs een stukje langs de welbe-

kende Route 66!   

 

We beginnen in Los Angeles, reizen door naar het adembenemende National 

Park Grand Canyon en dan door naar Las Vegas. Vanuit Las Vegas gaan we naar 

het Yosemite National Park en daarna naar San Francisco. Vanuit San Francisco 

rijden we weer naar Los Angeles waar we weer terug vliegen naar Nederland.  

 

 
 Reisdata: 
 26 september t/m 9 oktober 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 150,00 
 Zakgeldadvies: € 150,00 - € 250,00 (let op, ze betalen hier met dollars)  

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 
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*In Los Angeles gaan we opzoek naar de sterren in Hollywood en maken we 

selfies bij de walk of Fame.  

*In  de  Grand  Canyon  maken  we  een  mooie  wandeling  waar  we  specta-

culaire uitzichten hebben over de vallei. Eventueel kan hier nog een helikop-

tervlucht geboekt worden (eigen kosten).  

*Las Vegas staat bekend om de casino’s en de shows, hier gaan we dan ook 

zeker een bezoekje brengen.  

*Yosemite  National  Park,  gelegen  tussen  de  bergen  van  Californië,  heeft  

veel granieten rotswanden en watervallen die we kunnen bewonderen.  

*Als  afsluiting  kunnen  we  nog  lekker luieren  op  het  strand  in  San  Fran-

cisco  en uiteraard de Golden Gate Bridge bezoeken. 
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USA 



 

 

Zeilen op het IJsselmeer   

En de Waddenzee 

€ 975,00 
 

De vakantie: 

 

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

dit je kans! We varen deze vakantie op een grote tweemaster over het IJssel-

meer en de Waddenzee. We slapen en eten ook aan boord van dit schip.  

De route die we varen hangt af van de wind; Stavoren, Urk, Medemblik, Harlin-

gen 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 

havendorpjes van het IJsselmeer en de Waddenzee. Heel misschien kunnen we 

zelfs de zeehondjes zien zwemmen op het wad. 

Dus trek je zuidwester aan want deze vakantie wil je niet missen! 

 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 
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 Reisdata: 
 12 augustus t/m 18 augustus 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 12 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 60,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

 

                   Terschelling 

   

                 Stavoren 

     Enkhuizen 

 

 

 

 

 

   

                 



 

 

Midweek 

Disneyland Parijs 

€ 1075,00 
 

De vakantie: 

Op iets meer dan vijf uur rijden ligt een magisch koninkrijk waar wij met jou 

naartoe gaan. Een plek waar dromen werkelijkheid worden. Want dat is hoe 

Disneyland Parijs door kinderen én volwassenen gezien wordt. Wie is er nou 

niet opgegroeid met de avonturen van Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy? 

Disneyland Parijs heeft een groot aanbod van attracties en shows en dus zijn 

we niet zomaar uitgekeken.  

Tijdens deze vakantie brengen we een bezoek aan de twee attractieparken 

(Disneyland en het naastgelegen Walt Disney studio park). En omdat we toch 

in de buurt zijn brengen we meteen maar even een bezoek aan Parijs. 

It’s a small world after all! 
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 Reisdata: 
 20 maart t/m 24 maart 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 75,00 
 Zakgeldadvies: € 100,00 
 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

  

             Parijs                 Disneyland 

https://www.landenportal.nl/disneylandparijs.htm


 
 Zevendaagse reis   

Terschelling 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

Terschelling is misschien wel het mooiste Waddeneiland van Nederland. Het 

eiland is een paradijs voor wandelaars, fietsers, watersporters en natuur-

liefhebbers. Daarnaast  zijn  er op Terschelling ook hele leuke uitgaansmoge-

lijkheden. Ook de stranden van Terschelling zijn prachtig! Op sommige plaat-

sen is het strand met het duingebied wel een kilometer breed. 

Tijdens deze vakantie gaan we o.a. zeehonden spotten op de Waddenzee, 

wandelen in het prachtige natuurreservaat De Boschplaat, we maken een 

mooie huifkartocht door de ongerepte natuur en bezoeken de gezellige dorp-

jes op het eiland. En dat allemaal vanuit ons sfeervolle vakantiehuis. En als de 

zon lekker schijnt dan zijn we zeker ook op het strand te vinden om lekker te 

zwemmen, te zonnen of te vliegeren! 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 5 mei t/m 11 mei 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  Terschelling 
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 Lang weekend   

Beekse Bergen 

€ 825,00 
 

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 achtergrond en ontbijten in de ochtend met langslopen-

de giraffen en zebra's in de voortuin.  

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

de Beekse Bergen. We kunnen een bezoek brengen aan het dorpje Hilvaren-

beek en op het vakantiepark gaan we een keer bowlen en uit eten met uitzicht 

op o.a. langslopende neushoorns en zebra’s.  

Ben jij gek op wilde dieren? Dan is deze vakantie echt iets voor jou! 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 23 juni t/m 26 juni 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 8 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

 

                   Beekse Bergen 
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 Zevendaagse vakantie  

Texel 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

Texel is een mooi en veelzijdig Waddeneiland! Uitwaaien en luieren op het 

strand, wandelen in de duinen of één van de zeven gezellige dorpjes bezoeken. 

Maar ook de rode vuurtoren beklimmen, het Juttersmuseum bezoeken, een 

huifkartocht maken en stap op een boot en ga zeehonden spotten. Oftewel, 

Texel heeft veel te bieden, actief of juist heerlijk rustig.  

Tijdens  deze  vakantie  kunnen  we  onder  andere  een  bezoek  brengen  aan 

Ecomare, gaan we zeehonden spotten op de Waddenzee, maken we een 

huifkartocht door natuurgebied de Slufter en genieten we van lekker eten en 

de gezelligheid in ons sfeervolle vakantiehuis!  

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 11 september t/m 17 september 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

Texel 
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 Zevendaagse vakantie   

Drenthe 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

Wil je heerlijk genieten in eigen land? Dan is Drenthe jouw bestemming. Want 

Drenthe is mooi, ruim en vol uitdaging. Prachtige Nationale Parken en na-

tuur om te ontdekken. Maar ook heel diverse uitstapjes om te maken. De 

mooiste avonturen beleef je in Drenthe.  

Tijdens deze vakantie brengen we een bezoek aan de Wildlands dierentuin in 

Emmen, het openluchtmuseum “het veenpark” , maken we een tripje over een 

museumspoorlijn en maken we een tochtje met een paardenhuifkar door de 

schitterende omgeving.  

Natuurlijk genieten we ook van lekker eten en drinken en de gezelligheid in 

ons sfeervolle vakantiehuis in Valthermond! En vanuit ons vakantiehuis kijken 

we zo uit op grazende ezeltjes en schaapjes. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 20 oktober t/m 26 oktober 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
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Valthermond 



 
 Zevendaagse vakantie  

Veluwe 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

De  Veluwe  biedt  tal  van  mogelijkheden  voor  iedereen!  Er  zijn  van  allerlei 

activiteiten te beleven en mooie plaatsen te bezoeken. Van zandverstuivingen, 

heidevelden en bos tot edelherten, wilde zwijnen en vossen. Je wordt ver-

rast door de natuur op de Veluwe! Maar het gebied zit ook vol met waardevol-

le herinneringen die je mee terug nemen naar de tijd van indrukwekkende kas-

telen en landgoederen, prachtige Hanzesteden, het industriële erfgoed en de 

Tweede Wereldoorlog.  

Tijdens  deze  vakantie  gaan  we  genieten  van  en  in  de  prachtige  natuur,  

brengen we  een  bezoek  aan  paleis  ‘t Loo  en  gaan  we  naar  het  oude  am-

bachten  en speelgoedmuseum. Daarnaast genieten we in en rond ons sfeer-

volle vakantiehuis van de gezelligheid en van al het lekkere eten en drinken. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 24 augustus t/m 30 augustus 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

De Veluwe 
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 Zevendaagse vakantie   

Zeeland 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

We gaan er op uit in Zeeland want hier is zoveel te zien en te doen. Of je nu op 

zoek  bent  naar  actie  en  spanning of gewoon de omgeving wil verkennen 

tijdens je vakantie. Je kunt hier alle kanten op, op het land of in het water. 

Zeeland  is  een  walhalla  voor  watersporters,  natuurliefhebbers  en  voor 

zonliefhebbers.  Hier  heb  je  alles. 

Tijdens deze vakantie gaan we natuurlijk heerlijk relaxen op het strand, bren-

gen we een bezoek aan Middelburg, een stad waar je heel leuk kan winkelen 

om vervolgens neer de ploffen op een van de gezellige terrassen.  We maken 

een mooi boottochtje en bezoeken het stadje Veere, een prachtige historische 

stad vol met bezienswaardigheden, winkels en natuur. En dat allemaal vanuit 

ons gezellige vakantiehuis. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 29 juni t/m 5 juli 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
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Middelburg 



 
 Zevendaagse vakantie  

Valkenburg 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

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

vakantiebestemmingen van Nederland, Valkenburg.  

Tijdens deze vakantie kunnen we een bezoek brengen aan de kasteelruïne,  

het  sprookjesbos,  het drielandenpunt en natuurlijk het gezellige stadje zelf. 

Een ritje per stoomtrein over  het  “miljoenenlijntje”  en  een  dagje  shoppen  

in Maastricht  kunnen natuurlijk  ook  niet  ontbreken.  En  dat  alles  onderne-

men  we  vanuit  ons vakantiehuis op kasteeldomein de Cauberg. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

-26- 
 
 Reisdata: 
 24 juli t/m 30 juli 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

Valkenburg 



 
 Zevendaagse vakantie   

Schoorl 

€ 895,00 
 

De vakantie: 

 

Het duindorp Schoorl staat vooral bekend om de hoge duinen en Het Klimduin. 

Het gezellige dorp ligt in een afwisselende omgeving. Zo kun je genieten van 

zee,  strand,  duinen,  bos  én  polderlandschap,  naast  de  gemoedelijke  

dorpskern  met  winkels, terrassen en restaurants. Relaxen is wat je doet in 

Schoorl. En  wil  je  iets  meer  drukte  opzoeken  dan  is  Bergen  of  Alkmaar 

een bezoek waard.  

Tijdens deze vakantie gaan we natuurlijk naar de duinen en het strand van 

Schoorl, brengen we een bezoek aan museum BroekerVeiling waar we zelf 

groenten kunnen veilen en een rondvaart kunnen maken en natuurlijk gaan 

we naar de traditionele kaasmarkt in Alkmaar. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 4 augustus t/m 10 augustus 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
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Schoorl 



 

 

Onbezorgd genieten  

Sauerland 

€ 975,00 
 

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  

bezoeken  om  over  heel  Sauerland  uit  te  kijken.   Echt  Duits  eten  zoals  

apfelstrudel, schnitzel en bratwurst mag natuurlijk ook niet ontbreken tijdens 

deze vakantie. 

Per groep zullen we bekijken wat we nog meer gaan doen zodat het program-

ma zoveel mogelijk aansluit op jullie wensen.  

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

-28- 
 Reisdata: 
 10 juni t/m 16 juni 2023 
 8 juli t/m 14 juli 2023 
 21 augustus t/m 27 augustus 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  

Willingen 



 

 

Zevendaagse winterreis  

Willingen 

€ 975,00 
 

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 vakantie kom je al helemaal in de kerstsfeer! 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

  
 Reisdata: 
 9 december t/m 15 december 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 7 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

Willingen 
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 Lang weekend  

Drenthe 

€ 825,00 
 

De vakantie: 

 

Heb je wat meer zorg nodig maar wil je wel genieten van een heerlijke vakan-

tie? Dan is deze vakantie naar Drenthe echt iets voor jou! Want Drenthe is 

mooi, ruim en vol met leuke plekjes om te bezoeken.  

Tijdens deze vakantie kunnen we een bezoek brengen aan de Wildlands die-

rentuin in Emmen, het openluchtmuseum “het veenpark” en maken we een 

tochtje met een paardenhuifkar door de schitterende omgeving.  

Natuurlijk genieten we ook van lekker eten en drinken en de gezelligheid in 

ons sfeervolle vakantiehuis in Valthermond! En vanuit ons vakantiehuis kijken 

we zo uit op grazende ezeltjes en schaapjes. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 
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 Reisdata: 
 8 september t/m 11 september 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 4 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

Valthermond 



 
 Lang weekend  

Hilvarenbeek 

€ 825,00 
 

De vakantie: 

 

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

tieparadijs Klein beek, in het buitengebied van Hilvarenbeek. Het vakantiehuis 

is speciaal ingericht met tillift, hoog-laagbedden, douchebrancard en nog veel 

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

leiders mee om er voor te zorgen dat we een fantastische vakantie hebben. 

Vanuit de woningen heb je zittend in je tuin zicht op een speelweide, vijver en 

kinderboerderij. In de tuin staat ook een vogelnestschommel en een rolstoel-

schommel. 

Tijdens deze vakantie genieten we in en rond ons vakantiehuis en we maken 

een uitstapje naar de Beekse Bergen. 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 12 mei t/m 15 mei 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 4 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

 

                   Hilvarenbeek 
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 Lang weekend  

Twente 

€ 825,00 
 

De vakantie: 

 

Twente,  een  schitterende  regio  vol  natuurgebieden,  landgoederen  en  

boerderijen. Maar Twente heeft veel meer; gezellige dorpen en steden, leuke 

activiteiten  en  mooie musea.  En dat allemaal vanuit een mooi, aangepast 

vakantiehuis. 

Tijdens deze vakantie brengen we een bezoek aan het openluchtmuseum van 

Ootmarsum,  maken  we  een  ritje  in  een  paardentram  en  genieten  we  van 

lekker eten en de gezelligheid in ons sfeervolle vakantiehuis in het gezellige 

dorpje De Lutte! 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 
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 Reisdata: 
 9 juni t/m 12 juni 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 4 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

De Lutte 



 
 Lang weekend  

‘s-Gravenzande 

€ 825,00 
 

De vakantie: 

 

Waar  krijg  je  nou  meer  een  vakantiegevoel  dan  aan  de  kust?  Vanuit onze 

aangepaste vakantiebungalow zijn we zo op het strand en daar zullen we dan 

ook zeker een keer te vinden zijn.  

Tijdens deze vakantie genieten we in en rond ons vakantiehuis, maken we een 

tochtje met “de strandrups”, kunnen we een rondvaart maken door het West-

landse landschap of gaan we naar een bloemenpluktuin. 

Natuurlijk  is  er  deze  vakantie  weer  volop  lekker  eten  en  drinken zodat we 

voldaan weer terug naar huis kunnen! 

Kijk voor alle extra reisinformatie  

op pagina 6 en 7 

 
 Reisdata: 
 30 juni t/m 3 juli 2023 

 Extra: 
 Groepsgrootte: max. 4 deelnemers 
 Annuleringsregeling (indien gewenst): € 50,00 
 Zakgeldadvies: € 50,00  
  

  ‘s-Gravenzande 
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 Dagje vrij? 

 

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

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

jou. 

 

Wil je een dagje erop uit? Bijvoorbeeld naar de winter Efteling, een musical of 

naar de disco? regelmatig organiseren we leuke uitjes, dus ga gezellig met ons 

mee!  

 

Wil je als eerste op de hoogte zijn welke activiteiten er worden georganiseerd? 

Meld  je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief door ons een mailtje te 

sturen. 

 

Een dagje uit met Stichting FrankLin staat altijd garant voor een activiteit vol 

gezelligheid, verrassingen en plezier!  

 

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.stichtingfranklin.nl/dagjevrij 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.  

 

-34- 
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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, betekent een lach op mijn gezicht!" 

 

"We hebben onwijs genoten 

van de sfeer die Frank en Lin-

da meebrengen, huiselijk, 

warm, flexibel en ongedwon-

gen. 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 vrijwilli-

ger mee te gaan tijdens één van on-

ze reizen? Neem dan contact met 

ons op via info@stichtingfranklin.nl. 

Geef in je bericht een korte om-

schrijving 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 



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

www.stichtingfranklin.nl   KVK 67862179 – NL92INGB0007638181 — www.facebook.com/stichtingfranklin  

mailto:info@stichtingfranklin.nl
http://www.stichtingfranklin.nl
http://www.facebook.com/stichtingfranklin

