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24/24 u begeleide vakanties 

Gedeelde zorg op vakantie 

Zorg op maat  
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Onze vzw bestaat uit vaste werknemers en vrijwilligers die zich graag      

inzetten om een metgezel te zijn bij vrije tijd en vakantie.  

Onze grootste troef is ons aanbod in kleine groepjes, 

op maat van de deelnemers. Op onze website staan toffe uit-tips voor vrije 

tijd en vakantie.  

Voor wie ?  

Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking én voor 

hun omgeving of mantelzorgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• grotere groepjes van vier tot zes personen zijn geschikt voor mensen met een hogere graad 

van zelfstandigheid  zonder bijkomende  zorgvragen.   

• Mensen met grote nood aan medische of psychische ondersteuning, kiezen beter voor een 

vakantie in groepjes tot drie personen.  

 

 

 

per 2 per 3  tot 6 * 

personen 

1 op 1 of 

gedeelde 

zorg 

Wie zijn we ?  
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24/24 begeleide vakanties 

 Rolstoeltoegankelijke strandvakantie 

 Koppeltjesvakantie 

 Dichtbij zee vakantie 

 Actief genieten  

 Ardennen vakantie 

 Op vakantie in heuvelland 

 Op vakantie naar Zeeland 

 Boerderijvakantie 

 Op je gemak vakantie  

 Nieuw ! Project autisme 

Gedeelde zorg op vakantie 

 Gedeelde zorg in Hoge Duin 

 Gedeelde zorg voor grote groep 

Aanbod  

Andere diensten 

 Zorg op maat 

 Sluit een dagje bij ons aan  
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Zomer, mooi weer,… lekker met je voeten in de zee 

Eet je graag een ijsje terwijl je vanop de dijk naar de mensen kijkt ? 

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

 

3 personen/max 2 rolstoelgebruikers/ matig en ernstige verstandelijke beperking/Lappersfort/van 

30 juli tem 3 augustus  

 

 

        Toffe tips  

 Strandrolstoel huren 

 Terrasje doen op de dijk 

 Zandsculpturenfestival 

 Visserijmuseum 

 Boottochtje  

        Toffe tips  

 Een romantische strand          

wandeling 

 Fotoshoot in het bos 

 Uit eten gaan  

 Welness 

 

Met zijn tweeën aan zee 

Altijd al eens een romantisch reisje willen maken ?  

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

We beleven een midweek vol liefde.  

 

2 personen/licht tot matige verstandelijke beperking/ Wulpenbrug/ kamers via trap/ van 2 juli tem 

6 juli  

Koppeltjesvakantie  

Rolstoeltoegankelijke strandvakantie  
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We verblijven op 100 meter van de zee 

Hou je van zon, zee en strand ? Is dit voor jou het echte vakantiegevoel ?  

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

 

5 personen/max 1 rolstoelgebruiker/licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/Hoge Duin/ van 4 juni tem 8 juni/van 23 juli tem 27 juli/ van 27 augustus tem 31    

augustus  

 

Toffe tips 

 

 Een plonsje in de zee 

 Strandwandeling of terrasje 

 Met de speedboot op zee 

 Havenrondvaart 

 Zomeren in Plopsaland 

             Toffe tips  

 De streek verkennen met (een 

aangepaste) fiets 

 Picknick in het park 

 Wielermuseum  

 Waterbeleving in Diksmuide 

 Brugge of Oostende bezoeken 

 Plopsaland  

Wil je landelijk genieten ?  

Hou je ook van wat actie ?  

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

 

3 personen/geen rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/Rietvelde/14 mei tem 18 mei 

3 personen/ geen rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/ Lappersfort/ 9 juli tem 13 juli  

Actief genieten  

Dichtbij zee vakantie 
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Hou je van de natuur ?  

Bezoek je graag een mooi stadje of een kasteel ?  

Dan is deze vakantie iets voor jou !  

We beleven een fijne midweek in de Ardennen.  

 

3personen/max 1 rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/ vakantiedomein Dennenheuvel/ 23 april tem 27 april/ 2 juli tem 6 juli  

 

        Toffe tips  

 Kajakken op de Ourthe 

 Stadje Durbuy bezoeken 

 Kasteelbezoek in La Roche of 

Bouillon 

 Plopsacoo 

 Dierenpark in La Roche 

        Toffe tips  

 Wandelen op de Kemmelberg 

 Shoppen op de Zwarteberg 

 Een tochtje op de kabelbaan 

 Folkmuseum 

 Bellewaerde 

 Wereld oorlog 1 in de Westhoek 

Wil je eens iets anders dan ons platte landschap ?  

Wandel je graag in de natuur of bezoek je graag attracties ?  

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

We beleven een midweek vol variatie .  

 

4 personen/ max 1 rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/ vakantieverblijf de Linde  in Wijtschate/ 18 juni tem 22 juni/ 3 september tem 7    

september  

Op vakantie in Heuvelland 

Ardennen vakantie   
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Hou je van de Nederlandse gastvrijheid aan de kust ? 

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

We beleven een midweek in het Nederlandse Zeeland.  

 

 

3 personen/geen rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/ verblijf in het stadje Hoofdplaat/ van 4 juni tem 8 juni/ van 24 september tem 28 

september  

Toffe tips 

 

 Neeltje Jans, het gevecht tegen 

water 

 Met de boot naar Vlissingen 

 Zeeuwse mosselen, poffertjes 

met koffie 

 Sluis bezoeken 

             Toffe tips  

 Dieren voederen 

 Een tochtje op de tractor 

 Pony’s verzorgen 

 Een koetstocht 

 Genieten van platteland en kust 

Ben je een echte dierenliefhebber ?  

Hou je van honden, koeien, kippen en geiten ?  

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

 

3 personen/ max 1 rolstoelgebruiker/ licht, matig tot ernstige verstandelijke beperking / Ooie-

vaarsnest/ 9 april tem 13 april/ 30 april tem 4 mei/ 25 juni tem 29 juni/ 3 september tem 7       

september 

5 personen/ max 1 rolstoelgebruiker/ licht tot matig verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/ Ooievaarsnest/ 30 juli tem 3 aug 

Boerderijvakantie 

Op vakantie naar Zeeland 
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Wil je je batterijen eens opladen ? Nood aan wat rust ?  

Een vakantie nodig waar je echt  tot jezelf kan komen en genieten ?  

Dan is deze vakantie echt iets voor jou !  

We beleven een midweek waarbij genieten en rust centraal staan.  

 

3 personen/max 1 rolwagengebruiker/ matig tot ernstig verstandelijke beperking/ Moerlogies/        

2 april tem 6 april  

3 personen/max 1 rolwagengebruiker/ matig tot ernstig verstandelijke beperking/ Lappersfort/   

16 april tem 20 april 

3 personen/max 1 rolwagengebruiker/ matig tot ernstig verstandelijke beperking/ Ateljee         

Devlaux/ 7 mei tem 11 mei  

3 personen/max 1 rolwagengebruiker/ matig tot ernstig verstandelijke beperking/ Driekapellen/  

21 mei tem 25 mei  

3 personen/max 1 rolwagengebruiker/ matig tot ernstig verstandelijke beperking/ Moerlogies/      

28 mei tem 1 juni 

3 personen/max 1 rolwagengebruiker/ matig tot ernstig verstandelijke beperking/ Moerlogies/      

10 september tem 14 september  

3 personen (dames die houden van huiselijkheid, kokerellen en mooi zijn)/ geen                       

rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende zorgvragen/

Wolvenput Dentergem/ 9 juli tem 13 juli 

3 personen/ geen rolwagengebruiker / licht tot matige verstandelijke beperking zonder            

bijkomende zorgvragen/ Wulpenbrug/ kamers via trap/ 6 augustus em 10 augustus/ 20 augustus 

tem 24 augustus  

3 personen/ max 1 rolstoelgebruiker/ licht tot matige verstandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen / Moerlogies/ 13 augustus tem 17 augustus 

4 personen/ max 1 rolstoelgebruiker/ licht tot matige vestandelijke beperking zonder bijkomende 

zorgvragen/ Lappersfort/ 11 juni tem 15  juni/ 16 juli tem 20 juli/ 17 september tem 21 september 

        Toffe tips  

 Massage of relaxatieruimte 

 Genieten van een terrasje 

 Lekker uitslapen  

 Een tripje naar zee  

 Barbecue en kampvuur  

 Naar de markt 

 Een taartje bakken  Op je gemak vakantie 
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In samenwerking met Toerisme Vlaanderen organiseren we in 2018 een aantal vakanties voor 

mensen met een autisme spectrum stoornis, al dan niet met bijkomende verstandelijke en/of li-

chamelijke        beperking.  

We bieden cliënten, voorzieningen en mantelzorgers de mogelijkheid om met ons mee te      

stappen in dit project. Onze voornaamste bedoeling is vakanties te organiseren waarbij de cliënt 

en zijn omgeving zo goed mogelijk worden begeleid in alle stadia van de vakantie, van          

voorbereiding tot nabeleving.  

Concreet betekent dit vakanties inclusief:  

• voorbereidend contact: We maken kennis met de gewoontes en de communicatiemiddelen 

van de cliënt, met als bedoeling tijdens de vakantie een gepaste omgang te garanderen.  De 

cliënt krijgt de kans om  zich een beeld te vormen van de vakantie die hem/haar te wachten 

staat.  

• het maken van concrete afspraken rond alle aspecten van de vakantie 

• aangepast vakantieboekje  

• nazorg in de vorm van evaluatie 

• nabeleving met foto’s  

Wij beogen de realisatie van verschillende vakanties: vakanties voor kleine groepen, alsook                    

gedeelde-zorg  vakanties waarbij de mantelzorger op vakantie wordt bijgestaan/afgelost voor 15 

uur.  

De vakanties gaan door in ‘t Lappersfort te Leke, een verblijf gerund door een verpleegkundige.  

Indien interesse of vragen, neem vooral contact met ons op.  

Mogelijke data:  

Maandag 26 maart t.e.m. donderdag 29 maart  

Maandag 30 april t.e.m. donderdag 3 mei  

Maandag 28 mei t.e.m. donderdag 31 mei  

Maandag 25 juni t.e.m. donderdag 28 juni 

Maandag 23 juli t.e.m. donderdag 26 juli 

Maandag 20 augustus t.e.m. donderdag 23 augustus  

Maandag 24 september t.e.m. donderdag 27 september  

Maandag 5 november t.e.m. donderdag 8 november  

Toffe tips 

 

 We bereiden een keuze van     

geschikte activiteiten voor     

waaruit vakantiegangers vlot  

kunnen kiezen  

Nieuw ! Project Autisme 
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Kom met je mantelzorger of alleen een midweekje op vakantie in vakantiedomein Hoge Duin. 

Per midweek voorzien wij 12 tot 15 uur begeleiding door vzw Metgezel.  

Wij kunnen met jou samen op uitstap gaan of een activiteit doen.  

Zo kan je mantelzorger er eens lekker op adem komen.  

We kijken welke begeleider het best bij jou past (professioneel of vrijwilliger).  

Speciaal voor voorzieningen die met de eigen groep en eigen personeel op vakantie komen. In 

bivakhuis Hoge Duin in Oostduinkerke kun je een rolwagentoegankelijke unit huren. Wij staan je 

bij met de praktische organisatie van je vakantie , we kunnen ook voorzien in extra  begeleiding 

vanuit vzw Metgezel.  

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website.  

Aanbod volgens beschikbaarheid van units.  

Gedeelde zorg voor grote groep  

Gedeelde zorg op vakantie 
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Heb je af en toe een begeleider nodig voor een uitstapje of tijdens je vrije tijd ?  

Woon je regio Veurne of in een straal van 30 kilometer rond Veurne ?  

Dan kunnen wij misschien wel iets voor u je betekenen.  

Stel ons een vraag en wij kijken of we je kunnen helpen of doorverwijzen.  

 

Krijg je hulp of zorg in je thuissituatie en wil je er een dagje tussenuit ? Wij kijken zorgvuldig na 

in welke midweek je nog kan aansluiten voor een dagje of enkele uren.  

Sluit een dagje bij ons aan  

Zorg op maat  
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Onze leuke stekjes  

Tussen platteland en zee, een oase 

van rust.  

Kamers bereikbaar via trap  

DE WULPENBRUG TE WULPEN  

Gezellig verblijf bij bezielde 

verpleegster.  

Rolwagentoegankelijk  

‘ T LAPPERSFORT IN LEKE   

Vakantiehoeve met warm onthaal 

 

Rolwagentoegankelijk 

‘T OOIEVAARSNEST IN 

BEAUVOORDE 

Sfeervol , ruim verblijf  

 

Rolwagentoegankelijk  

DE LINDE IN WIJTSCHATE 

 Zorgverblijf in groene omgeving 

 

Rolwagentoegankelijk  

TER DUINEN IN NIEUWPOORT 
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Genieten van vergezichten.  

 

Rolwagentoegankelijk.  

MOERLOGIES IN DE MOEREN 

Tweepersoonsverblijfjes in ‘t groen 

 

Rolwagentoegankelijk  

ATELJEE DEVLAUX IN VEURNE 

Hotel op een boogscheut van de 

zee 

 

HOGE DUIN IN OOSTDUINKERKE 

Sfeervol hoeveverblijf  

 

Rolwagentoegankelijk  

RIETVELDE IN 

NIEUWPOORT  

Nieuwe regio’s en buitenlandse 

vakanties !  

VERDER WEG…  
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  24/24 begeleide vakanties : zie prijstabel hiernaast 

Inbegrepen in de pakketprijs per persoon:  

• Verblijf in vakantiehuis of hotel 

• 24/24 u begeleiding 

• Kilometers tijdens het verblijf 

• Voeding tijdens het verblijf (met uitzondering van uit eten gaan)  

Niet inbegrepen:  

• Toegang tickets 

• Drankjes en voeding tijdens uitstapjes of aan de bar 

• Vervoer van en naar de vakantie.  

 Gedeelde zorg in Hoge Duin 

• 300 euro per persoon, op basis van half pension/ voor een midweek 

• 12 a 15 uur begeleiding voor persoon met beperking aan 30 euro per uur voor                 

professioneel of 10 euro per uur voor vrijwilliger.  

• Vervoer mogelijk met aangepaste wagen aan 0.40 euro per kilometer 

• Tip: betaal je begeleiding met je persoonsvolgend budget  

 Gedeelde zorg voor grote groep 

• Vanaf 20 personen: 245 euro per persoon 

• Vanaf 31 personen: 195 euro per persoon.  

• Zie website om te checken wat inbegrepen is in deze prijs 

 Gedeelde zorg project autisme  

• 900 euro voor verblijf cliënt en mantelzorgers in ‘t Lappersfort (exclusief voeding, vervoer 

en uitstappen). 

• Inclusief 15 uur begeleiding van Metgezel, voorbereidend gesprek en evaluatie  

Praktisch : prijsinformatie 

 Zorg op maat 

• 30 euro per uur (professioneel) 

• 10 euro per uur (vrijwilliger) 

• Vervoer mogelijk met aangepaste wagen aan 0.40 euro per kilometer 

• Tip: betaal je begeleiding met je persoonsvolgend budget 

 Sluit een dagje bij ons aan :  

• Prijzen op aanvraag  
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Wat ?  Basis prijs Met  

Korting 1 

Met  

korting 2 

Met  

Korting 3 

Met  

Korting 4 

Vakanties tot 3 deelnemers regio  

Westkust 

695 674 652 595 595 

Vakanties 4 tot 6 deelnemers regio 

Westkust 

610 / / 510 510 

Vakanties tot 3 deelnemers buiten regio 

Westkust 

765 742 718 665 665 

Vakanties 4 tot 6 deelnemers buiten   

regio Westkust 

671 / / 571 571 

Vakanties project autisme 603   503  

Korting 1:  

bij gelijktijdige inschrijving van twee personen van dezelfde voorziening op dezelfde midweek.  

Korting 2:  

bij gelijktijdige inschrijving van drie personen van dezelfde voorziening op dezelfde midweek  

Korting 3:  

Met korting voor leden van de Neutrale Mutualiteit (vooraf te vermelden), één keer per jaar per 

persoon 

Korting 4:  

bij inschrijving via Vakantieparticipatie, per midweek kan maar één persoon aan die prijs, mits 

twee betalenden aan basisprijs 

Alle prijzen in bovenstaande tabel zijn per persoon per midweek in euro. Deze prijzen zijn onder 

voorbehoud van wijzigingen.  
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Foto’s om bij weg te dromen ... 

 

VAKANTIES OP MAAT 
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KLEINSCHALIGHEID TROEF  
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Ons aanbod wordt mogelijk met de steun van:  

Wij danken onze bekwame, 

 respectvolle vrijilligers voor hun enthousiaste inzet !  
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Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie  

 

www.vzwmetgezel.be 

 

 

info@vzwmetgezel.be 

 

 

 

0472/26 07 95 

Vzw Metgezel  

Bulskampstraat 24 

8630 Veurne 

Volg je ons al op  Facebook ?  

Voor wie houdt van de laatste 

nieuwtjes…  
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