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VOORWOORD: 
 

Dit boekje is door het comité “Eerlijk Delen” 
samengesteld voor die mensen die om financiële 
redenen nooit eens een weekje weg kunnen, voor 
mensen die er om andere redenen nodig eens uit 
moeten, voor mensen in de WAO en voor mensen die 
alleen maar een AOW-tje hebben. In dit boekje ziet 
u het resultaat van onze zoektocht.  
 
De genoemde mogelijkheden zijn vaak goedkoop maar 
soms ook wat minder goedkoop maar nooit duur. Wij 
hopen dat u er iets aan heeft. Verder zouden wij 
graag van u vernemen of u nog meer tips weet die wij 
niet kennen. De volgende keer zetten wij uw tips er 
dan bij. 
 
Eerlijk Delen wenst u een prettige vakantie! 
Voor informatie en tips kunt u terecht bij: 
 
Comité Eerlijk Delen, 
Linkensweg 40 A, 
5341 CC Oss. 
Tel: 0412 647007. 
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Dit boekje is met medewerking van de volgende 
instellingen als bron,tot stand gekomen: 
 

HOTEL BELMONT:  Hotel en Congrescentrum 
 

Vakantieboerderij ’t ZWERVEL:  Vakantieboerderij voor  
gezinnen  
 

NIVON: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en  
Natuurvrienden      
 

MENNORODE:  Vakantie en conferentieoord 
 

HOME SERVICE:  Woningoppascentrale   
 

HOME CARE:  Woningoppascentrale    
 

NJHC: Nederlandse Jeugd Herberg Centrale   
 

SOR: Stichting Ontspanning en Recreatie   
 

IWB:  Interkerkelijk Woningruil Bureau 
 

Future Training Henk Schram : Vakantiecentrum 
 

Vrienden op de fiets:  Landelijke fietsvereniging 

 

Doopsgezind Broederschapshuis: Vakantie/conferentieoord 
 

VrouwenBuitenVerblijf:  Vakantiehuis voor vrouwen    
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Adres: Goorsteeg 66, 6718 TB Ede. 

Telefoon: 0318 482365 
Fax:0318 485490 

 
Op de grens van Ede en Lunteren nabij het door een zwerfkei 
gemarkeerde middelpunt van Nederland ligt verscholen tussen 
de bossen Hotel en Congrescentrum Belmont. Het rustig 
gelegen hotel heeft 50 tweepersoons kamers , een restaurant 
en een gezellige lounge met serre. De zalen geschikt voor 8 
tot 375 personen zijn comfortabel ingericht, volledig 
rolstoeltoegankelijk en beschikken over alle benodigde 
audiovisuele apparatuur. Het hotel is eigendom van het Leger 
des Heils. Het hotel heeft een uitstekende keuken en een 
klantvriendelijke opstelling van de medewerkers. De 
doelgroepen zijn op dit moment: 

• Ouder- en kinderarrangementen tijdens de 
schoolvakanties. 

• Senioren arrangementen. 
• Arrangementen voor mensen met een lichamelijke 

beperking. 
In ontwikkeling zijn: 

• Arrangementen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

• Arrangementen voor geriatrische  patiënten al dan 
niet met hun partner. 

 
• Actieve vakanties: Mountainbike 
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• skeeleren 

 
•  abseilen. 

 
Jeugdhotel  de Herberg is een jongerenaccommodatie en 
onderdeel van de Belmont organisatie. De Herberg heeft een 
capaciteit van 120 bedden verdeeld over drie units. De units 
zijn ook als zelfstandige accommodatie te huren t.w.: 
-Unit Rood: recreatie- eetzaal en slaaphuis voor 40 pers. 
-Unit Blauw: recreatie- eetzaal en slaaphuis voor 28 pers. 
-Unit Geel: recreatie- eetzaal en slaaphuis voor 52 pers. 
Verder is er nog tentenkamp “Het Bivak” dat bestaat uit twee 
“kralen” met elk vier 10-persoons tenten en twee 20-persoons 
tenten, totale capaciteit 160 personen. 
 

Vakanties met sociale indicatie. 
 

Ondanks de grote welvaart waarin wij in Nederland mogen 
leven, zijn er nog veel mensen die moeten rondkomen van een 
minimale uitkering. Dit is geen schande, maar nooit echt op 
vakantie kunnen gaan en altijd de eindjes aan elkaar moeten 
knopen, put mensen uit en doodt elke creativiteit die mensen 
bezitten. In samenwerking met de stichting Welzijns- en 
Gezondheidszorg van het Leger des Heils is de Belmont 
organisatie ieder jaar in staat  om een aanzienlijk bedrag vrij 
te maken. Vanuit dit fonds wordt ondersteuning op maat 
gegeven aan groepen en individuen. Alle door Belmont 
georganiseerde vakanties zijn ook toegankelijk voor gasten 
die gebruik maken van het fonds. Ook voor individuele 
vakanties kan er gebruik gemaakt worden van deze financiële 
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ondersteuning. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met de directie van hotel en congrescentrum 
Belmont op het vermelde telefoonnummer. 
                                           

 
Vakantieboerderij ’t Zwervel Raalterweg 19, 

8131 SB Wijhe tel: 0570 521999  
fax: 0570 523890 

 
In Wijhe, tussen Deventer en Zwolle, staat de vierde 
wereldboerderij ’t Zwervel. Hier kunnen de minst 
draagkrachtigen hun broodnodige vakantie vieren. Er is plaats 
voor drie tot vier gezinnen. Er zijn weiden met dieren zoals 
pony’s, een ezel, geiten, kippen en ander kleinvee. Er is een 
bibliotheek, knutselkamer, speel-o-theek en fietsen. Achter 
de boerderij ligt het Zwervelbos (6 ha) met wandelpaden, een 
open plek en een kampvuurplaats. Het is er gezellig en je 
wordt gerespecteerd zoals je bent. Behalve de kosten van 
eten en drinken is een verblijf op het Zwervel kosteloos. 
Omdat de gezinnen zelf koken weten zijzelf hoeveel dat kost; 
net zoveel als het hen thuis zou kosten. Op de boerderij zijn 
de bedden al opgemaakt met lakens en dekens. Alles om te 
koken en te wassen is aanwezig. U leent als het ware met drie 
gezinnen een vakantiehuis. Het enige wat nodig is, is 
gemakkelijke kleding, eigen handdoeken en toiletspullen. U 
zorgt zelf voor het eten en drinken. Treinreizigers worden 
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van het station afgehaald. Het is zeer aan te raden 
telefonisch informatie aan te vragen via het vermelde 
telefoonnummer. 

 
 

Centraal Bureau Hilversumstraat 332, 
1024 MB Amsterdam. Tel: 020 4350700 

Fax: 020 6376533 
 
Het NIVON (Nederlands Instituut Voor Volksontwikkeling en 
Natuurvrienden) beheert op de mooiste plekjes van 
Nederland 16 natuurvriendenhuizen en  
13 natuurkampeerterreinen. De huizen zijn ingericht voor 
zelfvoorziening voor zowel individuen als groepen. Leden 
betalen voor een overnachting  € 11,50 per persoon in een  
B-huis, en € 12,65 in een A-huis. Niet leden € 14,90 in een  
B-huis, en € 16,40 in een A-huis. Sommige gemeenten heffen 
toeristenbelasting. De huizen beschikken over een ruime 
centrale keuken waar men zelf kookt. De huizen hebben 
meestal 2- en 4-persoonskamers met een vaste wastafel met 
warm en koud water. Douches en toiletten bevinden zich op de 
gang. De namen van de huizen en de plaatsen waarin ze staan: 
ABK-huis in Hall (Eerbeek), Allardsoog Een West (Friesland), 
August Reitsmahuis Hoek van Holland, De Banjaert Wijk aan 
Zee, De Bosbeek Bennekom, Den Broam Buurse, Eikhold 
Heerlen, De Hondsrug Noordlaren, De Hoogkamer 
Vlaardingen, Het Hunehuis Darp (Drenthe), De Kleine Rug 
Dordrecht, Koos Vorrinkhuis Lage Vuursche, Krikkenhaar 
Bornerbroek, Morgenrood Oisterwijk, Het Zeehuis Bergen 
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aan Zee. Het ABK-huis,  het Zeehuis, de Bosbeek, Eikhold, 
het Koos Vorrinkhuis, De Hondsrug en Morgenrood zijn A-
huizen, en tevens rolstoelvriendelijk.  Op enkele 
uitzonderingen na zijn de huizen het hele jaar geopend. Meer 
informatie kunt u aanvragen op het  vermelde 
telefoonnummer. 

 
Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet 

Postbus 3, 8075 ZG Elspeet. Tel: 0577 498111 
Fax: 0577 498100 

 
Vakantie- en conferentieoord Mennorode is gelegen in 
Elspeet temidden van de schitterende Veluwse bossen 
en heide, een ideale locatie voor een lang of kort 
verblijf. Mennorode is niet echt goedkoop maar gezien 
wat er wordt aangeboden ook niet echt duur. Alle 
prijzen zijn volledig pension, inclusief per dagdeel één 
keer koffie of thee. De meest eenvoudige kamer is een 
2-persoons kamer met douche en toilet. Hiervoor 
betaald u € 63,- per persoon per nacht.  Voor een luxe 
2-persoons kamer met douche en toilet betaald u  
€ 71,50 per persoon per nacht. Er is ook een 
kampeerterrein bij Mennorode met ruim 60 plaatsen in 
een schitterende omgeving. Mennorode verzorgt ook 
speciale arrangementen waaronder 50+ arrangementen 
en kinderweken. Mennorode is bereikbaar met de bus 
vanaf NS-station Elspeet, Harderwijk of Apeldoorn.  
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Taxivervoer is er tegen gereduceerde prijzen.  
Uitgebreidere inlichtingen kunt u aanvragen via het 
vermelde telefoonnummer. 

 
Home Service Deken Bemelmansstraat 93, 

6411 KP HEERLEN. Telefoon: 045 5743344. 
Fax: 045 5743807. E-mail:home@cuci.nl 

 
Wat doet Home Service? 
 
Home service bemiddeld sinds 1983. 
• enerzijds voor diegenen die gedurende een periode van 

afwezigheid hun woning niet onbeheerd achter willen laten 
en waarbij tevens de huisdieren in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen blijven. 

• anderzijds bemiddelt voor diegenen die niet meer 
werkzaam zijn, vitaal zijn, over voldoende vrije tijd 
beschikken en bereid zijn have en goed van andere te 
beheren. 

Bemiddeling vindt met name plaats in Nederland en België en 
varieert van enkele dagen tot een paar weken. De eenmalige 
inschrijfkosten zijn € 45,-. De vergoeding voor oppas van de 
woning is € 6,30  per dag, voor een hond komt daar per dag  
€ 2,- bij, en voor een kat € 1,- per dag. 
Tevens bemiddeld Home Service bij het plaatsen van: 
• oppas bij kinderen tijdens afwezigheid van de ouders. 
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• hulp bij diegene die weliswaar zelfstandig wonen, echter 
niet of niet meer zelfstandig kunnen functioneren en 
waarvoor geen permanente verpleging noodzakelijk is. 

Uiteraard gelden hiervoor andere voorwaarden en 
vergoedingen. Na het bovenstaande te hebben gelezen moet 
de oppas zich wel realiseren dat er wel degelijk verschil is 
tussen een vakantieadres en een oppasadres. Vakantie kost 
geld, vaak veel geld. Daar staat tegenover dat men vrij is te 
doen en te laten wat men wil. Oppassen kost geen geld, men 
ontvangt zelfs een kleine vergoeding en toch de mogelijkheid 
elders te verblijven, veelal op een aangenaam adres. Hier 
staat dan weer tegenover dat de oppas verantwoordelijkheid 
draagt voor have en goed van anderen gedurende de periode 
dat de klant afwezig is. Meer inlichtingen op het vermelde 
telefoonnummer. 

 

 
 

Home Care Postbus 63, 5240 AB Rosmalen. 
Tel: 073 5214362. Fax: 073 5220314. 

 
Evenals bij Home Service bemiddeld Home Care (vanaf 1984) 
tussen mensen die hun woning tijdelijk beschikbaar stellen, en 
mensen die tijdelijk op hun woning willen passen, de 
zogenaamde homesitters. Homesitters zijn vijftig-plus 
echtparen, die gemotiveerd zijn om als tijdelijk beheerder te 
passen op de woning, dieren en/of voor kinderen te zorgen. 
Het succes van Home Care staat of valt met de persoon van 
de oppas. Daarom gaat Home Care uiterst selectief te werk 
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bij de werving van haar homesitters. Het adviesbedrag voor 
een echtpaar dat als huisoppas fungeert en tussen de 
bedrijven door ook hond of kat verzorgt bedraagt 
bijvoorbeeld € 9,- per dag. Afhankelijk van waarvoor gezorgd 
moet worden variëren de vergoedingen van € 9,- tot € 34,- 
per dag. Mensen die alleen als woningoppas fungeren moeten 
wel bepaalde tijden in de woning aanwezig zijn, maar krijgen 
overdag ook ruimschoots de tijd om boodschappen te doen of 
bijvoorbeeld te gaan fietsen. Home Care heeft oppashuizen in 
Nederland en België en bij mondjesmaat in Frankrijk. U kunt 
voor meer inlichtingen en een inschrijfformulier contact 
opnemen met het vermelde telefoonnummer. Er hoeft geen 
inschrijfgeld betaald te worden. 
Opmerking: in de voorwaarden van Home Service en Home 
Care wordt meestal een echtpaar genoemd als oppas, maar dit 
kunnen ook twee mannen of twee vrouwen zijn. Het is niet 
belangrijk wat voor werk u heeft gedaan, wel gaat het om 
zorgzame, serieuze en betrouwbare mensen. Ook moet u 
redelijk vitaal zijn. 

 
Maassluisstraat 414,  1062 GS Amsterdam 

Tel: 020 5513133.  Fax: 020 6390199 
naam is veranderd!!  (zie bladzijde 20) 

Verspreid door heel Nederland liggen 34 Stayokay Hostels. 
Prima vakantieverblijven voor iedereen die een weekendje 
weg wil , een fietstocht maakt of lekker vakantie viert. 
Stayokay is er voor iedereen, leeftijdsgrenzen bestaan al lang 
niet meer. Iedereen is bij Stayokay  welkom jong en oud, 
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alleen, in gezinsverband of met een groep. U overnacht in 
stapelbedden op meerpersoonskamers (veelal vier- zes- en 
achtpersoons) of op een eigen kamer. Voor dat laatste betaalt 
u een meerprijs. Lakens en slopen huurt u in de herberg of 
neemt u zelf mee. Het ontbijt is altijd bij de prijs van een 
overnachting inbegrepen. Lunch, lunchpakket en diner zijn 
verkrijgbaar in het restaurant van de herberg. Speciale 
maaltijden, zoals buffet, barbecue, gourmet of fondue... het 
is allemaal mogelijk. Stayokay Hostels zijn er in vier 
categorieën 1 tot en met categorie 4. De prijzen voor en 
overnachting met ontbijt en beddengoed zijn voor alle 
categrieën tussen de € 18,- en € 22,-. Stayokay Hostels zijn 
er in de volgende provincies en plaatsen: provincie Groningen:  
Rodeschool, Scheemda.  provincie Friesland: Ameland, Grou, 
Heeg, Sneek, Terschelling. provincie Drenthe: Meppel 
Orvelte.  provincie Overijssel: Gorsel, Nijverdal.  provincie 
Gelderland:  Apeldoorn, Arnhem, Doorwerth. provincie 
Utrecht: Bunnik, Elst, Soest. provincie Nrd. Holland:  
Amsterdam, Bakkum, Egmond, Haarlem, Hoorn, Texel. 
provincie Zuid Holland:  Dordrecht, den Haag, Noordwijk, 
Rotterdam. provincie Zeeland:  Domburg. provincie Nrd. 
Brabant:  Bergen op Zoom, Chaam, Valkenswaard. provincie 
Limburg:  Maastricht. 
Voor meer uitgebreide inlichtingen kunt u contact 
opnemen via het vermelde telefoonnummer. 

 

 

 10



 
SOR (Stichting Ontspanning en Recreatie) 

van de Vincentiusvereniging Nederland/SOR-Nederland. 
Geestbrugweg 128, 2281 CS Rijswijk. Tel: 070 4152151 

Fax: 070 3647960   
Caravan project, 
 
De stacaravans van het caravanproject worden door enkele 
plaatselijke Vincentiusverenigingen of lokale groepen van de 
Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR) beheerd. Zij zijn 
het die de gasten welkom heten, en zorgen voor een goede 
caravan op een prachtige standplaats en de mensen met raad 
en daad terzijde staan. De kosten komen afhankelijk van de 
caravan gemiddeld uit op € 120,- per week all-in ongeacht het 
aantal personen. Het zijn inmiddels 18 stacaravans, allemaal 
van prima kwaliteit, goed onderhouden en volledig ingericht. 
De caravans zijn geschikt voor 2, 4, of 6 (soms tot 8 
personen). Vier van de 18 caravans zijn rolstoelvriendelijk en 
daartoe aangepast. Het caravanproject richt zich op mensen, 
die het financieel moeilijk hebben. Op gezinnen die van een 
uitkering of van een minimum inkomen moeten rondkomen. Het 
caravanproject is er ook voor mensen die in de WAO zitten! 
En voor ouderen die alleen een AOW-uitkering hebben, 
kortom voor mensen die nodig eens op adem moeten komen. 
De stacaravans staan in: twee in Egmond aan Zee, één in 
Oudkarspel, twee in Noordwijk, één in Putten, één in 
Bennekom, één in Hoeven (rolstoelvriendelijk) één in Alphen, 
(rolstoelvriendelijk), één in Vinkel, één in Heeswijk-Dinther 
(rolstoelvriendelijk), één in St. Oedenrode, één in 
Herkenbosch, één in Geulle, één in Noordbeek. Verder staan 
er nog drie caravans in België nl.: één in Remersdaal, één in 
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Remouchamps, en één in Blankenberge. Een folder met 
uitgebreide beschrijving van de caravans en hun omgeving 
kunt u aanvragen op het vermelde telefoonnummer. 
 
 

 
 

Interkerkelijk Woningruil Bureau 
Midachten 9,  8162 CJ Epe. Tel: 0578 614235 

Fax: 0578 621585 
 

Het IWB bemiddelt al vanaf 1987 tussen mensen die voor een 
bepaalde vakantieperiode graag van woning willen ruilen. 
Bemiddeling met een dubbel effect dus: u heeft een heerlijke 
vakantietijd in een huiselijke omgeving en uw eigen huis en 
alles wat daarbij hoort wordt ook goed verzorgd. Ook 
bemiddelt het IWB tussen mensen die er graag een paar 
weken tussenuit zijn en mensen die hun huis graag bewoond 
zien tijdens hun afwezigheid. Weer bemiddeling met een 
dubbel effect: u heeft een heerlijke tijd en de vaste 
bewoners vertrekken met een gerust hart. Twee 
verschillende manieren dus: woningruil en woningoppas. De 
tarieven zijn voor zowel woningruil als woningoppas hetzelfde 
nl.: één keer per jaar € 25,- administratieve 
verwerkingskosten en voor elke week dat u de ruil- of 
oppaswoning bewoont betaald u € 14,-. Dat betekent als u 
bijvoorbeeld  14 dagen op vakantie gaat u € 28,- betaalt. 
Vrijwel iedere Nederlander heeft een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering, en de huiseigenaar of huurder 
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van de gastwoning een inboedelverzekering. Toch kan het 
gebeuren dat een bestaande verzekering niet alle schade 
dekt. Om bij onverhoopte kleine en ook wat grotere 
ongelukken vervelende aanspraken te voorkomen hebben wij 
voor iedere gastbewoner, dus ook voor u, een verzekering 
afgesloten tot een schadebedrag van € 2275,- met een eigen 
risico van € 46,-. Tenslotte nog een goede raad: mocht u 
onverhoopt ziek worden tijdens uw verblijf in de gastwoning, 
zorg er dan voor dat wij contact op kunnen nemen met uw 
“thuisfront”, bijvoorbeeld familie buren of vrienden. Daarom 
graag naam adres en telefoonnummer van deze 
contactperso(o)n(en) op het inschrijfformulier invullen. Voor 
inschrijfformulier en voorwaarden kunt u contact opnemen 
met het vermelde telefoonnummer. 
 
 

FUTURE TRAINING HENK SCHRAM  
Klompenstraat 1, 6251 NE  Eckelrade-Margraten 

Tel: 043 4082965. Fax: 043 4082709 
E-mail: infoc@futuretraininghs.nl 

 
Dit centrum zet in de vakantietijd de deuren open voor 
mensen met een uitkering, of mensen die om financiële 
redenen niet op vakantie kunnen gaan. Het centrum is gelegen 
in een landelijke omgeving, vanuit Maastricht bereikbaar per 
bus ongeveer 15 minuten rijden. Fietsen kan men huren voor  
€ 2,50 per dag. Voor activiteiten buiten het centrum is men 
aangewezen op het openbaar vervoer, om bijvoorbeeld  
Valkenburg, Maastricht en Gulpen te bezoeken. Voor de 
kinderen is er een zwembadje en ander spelmateriaal 
aanwezig. Het gebouw heeft een centrale eetzaal en 
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zitkamers. Er is slaapgelegenheid voor 44 personen, allemaal 
aparte slaapkamers. Naar wens zijn er gezamenlijke 
activiteiten, afhankelijk van de gasten. Personen die zich voor 
de eerste keer aanmelden krijgen voorrang.  Voor meer 
informatie of om het inschrijfformulier aan te vragen kunt u 
contact opnemen met het Future Training Henk Schram  
(043 4082965). De vakantieweken in 2004 (dit zijn er 
meestal drie) vinden  plaats in de zomermaanden meestal in 
juli/aug.  en duren van  vrijdag tot vrijdag. Een 
inschrijfformulier en een folder met de voorwaarden prijzen 
enz. voor de vakantieweken kunt u bestellen via vermeld 
telefoonnummer. 
 
In 2004 is e.e.a. veranderd. Het gebouw wordt in de 
maanden juli en augustus verhuurd aan groepen van vrijdag 
tot vrijdag. Men kan dus  alleen maar met een groep 
komen, of zich bij een groep aansluiten. De totale 
huurprijs van het gebouw bedraagd € 1008,- per week. 
Individueel op vakantie gaan kan dus niet meer. Informeer 
altijd grondig via bovengenoemd telefoonnummer.  

 
 
 

 
Stichting Vrienden op de Fiets 

Brahmstraat 19, 6904 DA Zevenaar 
Telefoon 0316 524448 
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De Stichting Vrienden op de Fiets beschikt over ruim 1500 
adressen van particulieren die ruimte voor u beschikbaar 
stellen voor logies (bed, laken, deken, handdoek en was- of 
douchegelegenheid) en ontbijt. De adressen zijn alleen 
bestemd voor fietsers en wandelaars. De prijzen voor logies  
met ontbijt variëren maar bedragen maximaal € 15,- per 
persoon per nacht, exclusief eventuele toeristenbelasting. 
Voor kinderen zijn soms aparte prijsafspraken mogelijk. Voor 
een afgesproken lunchpakket kan tot € 2,50 worden 
berekend. Soms kan een warme maaltijd na overleg worden 
verstrekt (richtprijs € 8,- per persoon). Informeert u bij het 
bespreken naar de prijs, om misverstanden te voorkomen. 
Indien een afgesproken overnachting niet kan doorgaan, dient 
u dit z.s.m. aan het overnachtingadres te melden. Bij 
annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht door 
het gastadres. Wilt u gebruik maken van Vrienden op de Fiets 
dan moet u donateur worden van de stichting, de kosten 
hiervan bedragen € 6,50 per huishouden per jaar. Donateurs 
ontvangen gratis het boekje met overnachtingadressen. U 
dient altijd contact op te nemen met het uitgekozen adres bij 
voorkeur enkele dagen van te voren. Overdag kunt u niet op 
het gastadres verblijven. Bij overnachtingen moet u uw 
geldige donateurkaart meenemen en tonen, en dient u zich te 
kunnen legitimeren. Voor meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met het vermelde telefoonnummer. 
 

 

 

 15



 
De Doopsgezind Broederschapshuizen bevinden zich op 
meerdere plaatsen in Nederland. De adressen en 
telefoonnummers bevinden zich op bladzijde 20 van 
dit boekje. (hieronderstaand huis staat in Schoorl) 
 
Het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl ligt ver van het 
verkeerslawaai aan de voet van de hoogste duinen van 
Nederland. Het is een prima uitgangspunt voor wandelingen en 
fietstochten. Het huis staat het hele jaar open voor iedereen, 
ongeacht religie of levensbeschouwing. Respect voor mensen 
en gebouwen bepaald de sfeer waarin gewerkt wordt. Een 
groot aantal vrijwilligers laat zich in de vakanties inschakelen 
bij de verzorging van de gasten. Aan de gasten wordt 
gevraagd de eigen kamers bij te houden en een handje te 
helpen met afwassen. Op basis van deze werkwijze biedt het 
huis met eenvoudige voorzieningen en een klein 
personeelsbestand een goede service: een aanbod op maat, 
met een scala aan mogelijkheden voor verblijf en verzorging. 
In twee vrijstaande gebouwen bevinden zich 17 eenvoudige 
slaapkamers met douche en toilet, en 24 kamers met alleen 
wastafel en koud en warm stromend water. Er is keuze uit  
1-,2-,3-, of 4-persoonskamers. Er worden 6 zomerweken 
gehouden (7 overnachtingen per week) van begin juli tot half 
augustus. Het zou in dit stukje te ver voeren om alle prijzen 
te noemen van de diverse arrangementen, weekenden, 
midweken enz.  Maar om toch een indicatie te geven:  de prijs 
op basis van volledig pension voor volwassenen is tijdens de 
zomerweken per persoon € 255,- voor een luxer kamer en  
€ 180,- voor een eenvoudige kamer. Informeer op het hier 
boven vermelde telefoonnummer 
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Vrijplaatsenfonds. 

 
Is de prijs voor u een te groot bezwaar (bijvoorbeeld omdat u 
van een bijstands- of AOW-uitkering moet leven), dan kunt u 
korting krijgen of een beroep doen op het Vrijplaatsenfonds. 
Wij verzoeken u hierover vóór uw boeking contact op te 
nemen met het Broederschaphuis. Dit Vrijplaatsenfonds 
wordt mede gefinancierd door het Pastoraal Diaconaal Fonds 
van de gezamenlijke Broederschapshuizen. 

 
 

 

 
VrouwenBuitenVerblijf Tolweg 38, 

9655 PG Oud-Annerveen. Telefoon: 0598 491578 
e-mail: info@vrouwenbuitenverblijf.nl  

 
Het VrouwenBuitenVerblijf is een groot huis op het 
platteland van Drenthe. Van oorsprong was het een woonhuis 
met werkplaats. In 1976 is het onder architectuur tot een 
zeer grote gezinswoning verbouwd. Sinds 1992 doet het 
dienst als VrouwenBuitenVerblijf, een pension voor vrouwen. 
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Het huis ziet er prachtig uit en voldoet aan alle 
brandpreventieve eisen. Rondom het huis liggen drie tuinen 
met elk een eigen karakter één voor stilte, een ander voor 
wat gezellige drukte. Voor het huis is een kleine bloemen- en 
plantentuin. Een parkeerplaats biedt plek aan de 
meegebrachte auto’s. Oud-Annerveen ligt op een steenworp 
afstand van de Hondsrug, en 28 km van de bruisende stad 
Groningen met een vrouwencafé en andere 
uitgaansmogelijkheden.  Het is een huis voor alle vrouwen. 
Veel vrouwen komen alleen, anderen komen samen. Ze komen 
om bij te praten,vakantie te houden, een cursus te volgen, 
andere vrouwen te leren kennen, alleen en toch met anderen 
te zijn, een paar dagen rustig te werken of te studeren. Het 
huis heeft acht gastenkamers, verdeeld over twee etages, 
één kamer is op de begane grond. Er zijn zeven 
tweepersoonskamers en één eenpersoonskamer. Dat betekent 
dat er maximaal 15 vrouwen kunnen logeren. Het bijplaatsen 
van een kinderbed is mogelijk. De vertrekken zijn eenvoudig 
maar comfortabel ingericht en centraal verwarmd. De 
badkamers zijn dicht bij de kamers. In drukke periodes zullen 
tweepersoonskamers gedeeld moeten worden. De prijzen na 1 
februari zijn: a: normaal tarief € 40,-/45,50*  
b: “ik help een handje tarief” € 34,-/39,50*.  c: “je hoofd net 
boven water tarief”  € 29,25/34,25*. Dit tarief is bedoeld 
voor vrouwen met een inkomen tussen € 750,-  en  
€ 1060,-. *De hogere prijzen gelden van 1 juli tot 15 
september. Verder is het nog mogelijk in bepaalde gevallen 
financiële steun te verkrijgen via een fonds. De prijzen zijn 
volpensionprijzen. Het is zeer aan te raden informatie aan te 
vragen via het  vermelde telefoonnummer.  
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Algemene en nuttige wenken 
 
Het is de beste gewoonte om altijd uitgebreide informatie aan 
te vragen via de vermelde telefoonnummers. Verschillende 
instellingen beschikken over een fonds dat voor de minst 
draagkrachtige een bijdrage in de kosten betaald. Ook sommige  
instellingen die zelf niet over zo’n fonds beschikken kunnen u de 
weg wijzen om een bijdrage te verkrijgen indien u tot de 
bovengenoemde minima behoort. Als u in 2004 op vakantie gaat 
en u maakt gebruik van één van deze mogelijkheden die in dit 
boekje staan, en u hebt daar positieve ervaringen over, bel dan 
s.v.p. naar het telefoonnummer dat in het voorwoord staat. Het 
is voor ons dan een stimulans om op de ingeslagen weg door te 
gaan. Dan rest ons alleen nog u een heel prettige vakantie toe 
te wensen, en…… als u op vakantie bent geweest laat iets van u 
horen!  Nogmaals een heel prettige vakantie namens het, 
 
“Comité Eerlijk Delen” 
 
 
 
Adressen en telefoonnummers van de Broederschapshuizen 
 
Schoorl: Oorsprongweg 3,  1817 HA Schoorl. 
Telefoon: 072 5091274 
 
Fredeshiem: Eiderberg 2,  5346 KJ De Bult Steenwijk 
Telefoon: 0521 535100 
 
Bloem en Bos: Gerritslanderdijkje 2,  1791 NB Den Burg 
(Texel) Telefoon: 0222 312216 
 
Samen Eén: aan het Bovenwiede  8355 BR Giethoorn 
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Telefoon: 038 4232278  
 
Kraggehuis: op eilandje in Bovenwiede  8355 BR Giethoorn 
Telefoon 0521 535100 
 
Menno’s Pleats:Nummer 9,  8775 XD Nijhuizum 
Telefoon: 0515 543630 
 
 
Stayokay!  Dat is de nieuwe naam van de Nederlandse 
Jeugdherberg Centrale (NJHC). De naamsverandering is 
tot stand gekomen omdat de naam jeugdherberg doet 
denken aan grote slaapzalen, jeugdige bezoekers, zelf 
koken enz. Dit beeld komt niet meer overeen wat we 
inmiddels zijn. Na 75 jaar is het dus tijd voor een nieuwe 
naam die bij ons past:  Stayokay. Voortaan hebben we het 
over hostels.  Stayokay is een keten van 30 eigentijdse 
hostels verspreid over heel Nederland. 
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