
BEGELEIDE VAKANTIE 5 T/M 11 AUGUSTUS 2023, RURBERG EIFEL (D) 

 

 

Ben jij al eens in de Duitse Eifel geweest? Het is een prachtig heuvelachtig landschap met mooie 

bossen, meren met stuwdammen en dorpen. 

 

Wederom organiseer ik een begeleide vakantie voor 

jongeren met mooie cognitieve gaven. Jongeren met een 

autismespectrumstoornis hebben vaak moeite met het 

begrijpen van de wereld om hen heen. Ze hebben 

behoefte aan rust, duidelijkheid en structuur. Mijn 

ervaren begeleiders en ik zorgen voor een prikkelarme en 

veilige begeleiding tijdens deze georganiseerde vakantie, 

waar de jongeren toch ook uitgedaagd worden. Niets 

moet, veel mag. Op de website 

www.nevscoachenbegeleider.nl kun je verslagen lezen en 

foto impressies zien van voorgaande door mij georganiseerde begeleide vakanties!   

 

Er is een mooi en rustig huis gereserveerd in het dorpje Rurberg in de Duitse Eifel (ongeveer 300 km 

van Zwolle); informatie over het huis lees je op de onderstaande pagina.  

 

Er worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals: zwemmen in het stuwmeer, 

kanoën en/of suppen op het meer, een boottocht over het meer, een bezoek 

aan museum Vogelsang IP (voormalig Duits militair trainingskamp), 

mountainbiken, wandelen in het bos met een Boswachter, bezoek van het 

mooie stadje Monschau, eventueel kasteelbezoek (in overleg bepaal je aan 

welke activiteiten je deel wilt nemen). 

Je mag helpen met boodschappen doen of met koken. We eten gezamenlijk 

en afwassen en opruimen hoort er ook bij. We gaan spelletjes doen, zoals weerwolven en er is een 

kampvuurplaats. Er is uiteraard ook ruimte voor jezelf. Het is belangrijk dat er een goede onderlinge 

sfeer is en iedereen prettig met elkaar omgaat. De begeleiders hebben veel ervaring en zullen dit 

proces begeleiden en bewaken. Voor vertrek ontvang je een boekje met daarin informatie over het 

programma en een paklijst. 

 

De bgeleide vakantie kost € 1195,- en dit is inclusief vervoer, verblijf in Rurberg, kosten voor 

activiteiten, maaltijden en consumpties. Indien er ruimte voor begeleidingsuren vanuit PGB, dan 

wordt dit wordt voorafgaand besproken (De eigen bijdrage hiervoor wordt nog vastgesteld). 

 

Doelstellingen vanuit PGB: zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen, omgaan met leeftijdsgenoten. 

 

Wil jij je inschrijven voor deze begeleide vakantie? Dat kan door te mailen naar 

info@nevscoachenbegeleider.nl met aanvraag inschrijfformulier Rurberg2023. Deze vul je in en mail 

je retour. Later stuur ik informatie over de eigen bijdrage en het aantal begeleidingsuren. Wil je een 

oriënterend gesprek, dan kun je dat aangeven op het inschrijfformulier. 

Zie volgende pagina’s informatie vakantiehuis 

 

 

http://www.nevscoachenbegeleider.nl/
mailto:info@nevscoachenbegeleider.nl


Informatie over Jägerhof Ferienhaus in Nationaal Park Eifel 

 

 

De Jägerhof is een ruime gezellige vakantiewoning voor 

een groep tot en met 18 personen in een voormalig 

hotel dat z’n oorsprong kent in 1667. Dit prachtige 

historische pand is van alle gemakken voorzien en ligt 

aan de rand van het Nationaal Park Eifel en de Rursee, 

een van de grootste stuwmeren van Duitsland dat zich 

15 kilometer uitstrekt in het natuurgebied. De Rursee 

en directe omgeving bieden mogelijkheden om te 

wandelen, fietsen, zwemmen, kanoën, zeilen of vissen. Een lijndienst met diverse boten brengt je 

weer terug naar je vakantieverblijf de Jägerhof in Rurberg. 

 

 

 

De Jägerhof heeft in totaal 9 

tweepersoonskamers met elk een eigen 

badkamer (6 ruime slaapkamers met 

tweepersoonsbed, 2 ruime slaapkamers met 2 

eenpersoonsbedden en 1 kamer met stapelbed).  

 

 

 

 

 

 

De vakantiewoning beschikt over een grote 

keuken met een ruime keuze aan serviesgoed, 

pannen en toebehoren en grote tafel om 

gezamenlijk het eten voor te bereiden. In de 

gezellige voormalige bar is de eetkamer ingericht 

met lange tafel voor 18 personen.  

 

 

 

 



In de comfortabele woonkamer staat een grote 

loungebank en tv om uit te rusten van de 

activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een separate kamer is ingericht als kleine 

vergaderruimte of voor overige activiteiten. Bij 

mooi weer kan men in de aangrenzende tuin of 

op het terras zitten. In de avonduren biedt de 

vuurschaal gezellige warmte.  

 

 

 

 

 

 

 

Er is veel te doen in de nabije omgeving Er is 

veel te doen in de nabije omgeving. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Mestebeld 0621502906 (Nevscoachenbegeleider). 


