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Kunt u niet meer zelfstandig op vakantie door ouderdom,
ziekte of een beperking?
In de vakantiewijzer van MEE vindt u meer informatie over aangepaste vakanties. Ook kunt u
kijken op de website van de Zonnebloem.
Of informeer bij Allegoeds Vakanties naar de mogelijkheden.
Allegoeds Vakanties
Molenweg 49A
6741 KK Lunteren
0318 - 48 51 83
info@allegoedsvakanties.nl
www.allegoedsvakanties.nl
De Zonnebloem (hoofdkantoor)
De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking.
Zorgvlietstraat 491
Postbus 2100
4800 CC Breda
076 564 64 64
dienstencentrum@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl
MEE vakantiewijzer
www.meevakantiewijzer.nl

Heeft u vragen over aangepaste vakanties?
Neem contact op met de Badde (Pekela) of Compaen (Veendam). Of neem contact op met
WmoLokaal van de gemeente. WmoLokaal is bereikbaar voor informatie over zorg,
ondersteuning en welzijnsvoorzieningen en is voor inwoners van de gemeente Veendam en
de gemeente Pekela.
Compaen
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam

0598 698 119
info@compaenveendam.nl
www.compaenveendam.nl
De Badde
Meidoornlaan 88
9663 EG Nieuwe Pekela
059 764 50 00
info@debadde.nl
www.debadde.nl
WmoLokaal Pekela en Veendam
Telefonisch spreekuur: ma t/m vr van 9.00 - 13.00 uur.
Locatie: naast zwemparadijs Tropiqua.
Bezoekadres
Jan Salwaweg 5
9641 LL Veendam
Postadres
Postbus 25
9640 VB Veendam
0598 65 22 22
wmolokaal@veendam.nl

Zoekt u vakantie- of weekendopvang voor uzelf of een
thuiswonend kind met een beperking?
In de vakantiewijzer van MEE staan aangepaste vakanties voor volwassenen en kinderen.
Wielewaal organiseert vakantiedagopvang en logeerweekenden voor kinderen en
volwassenen met een beperking. Ook de Zonnebloem beschikt over passende vakanties. Kijk
ook op de website van MantelzorgNL.
Zorggroep Groningen kan u of uw kind tijdelijk opvangen. Bijvoorbeeld als mantelzorgers de
zorg even niet op zich kunnen nemen.
Alida logeerhuis en dagopvang en NOVO hebben opvang voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen terecht bij
De Factor, NOVO of Philadelphia. Meander heeft opvang voor volwassenen met een
lichamelijke beperking.
Wilt u op vakantie? Kijk dan eens bij Allegoeds Vakanties of in de MEE Vakantiewijzer.
Hebt u vragen of specifieke wensen? Vraag om advies bij MEE.
MEE vakantiewijzer
www.meevakantiewijzer.nl
MantelzorgNL
030 760 60 55

mantelzorglijn@mantelzorg.nl
www.mantelzorg.nl
Stichting Wielewaal
www.wielewaal.nl
De Zonnebloem (hoofdkantoor)
De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking.
Zorgvlietstraat 491
Postbus 2100
4800 CC Breda
076 564 64 64
dienstencentrum@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Pekela en Veendam in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
Over Hulpwijzer PekelaVeendam

