
 
 

Vakantie of logeren in Hotel Spelderholt! 

Voor thuiswonende EMB kinderen 

 

PILOT GEZIN GEZOCHT! 
 

Voor het weekend vrijdag 8 maart 17:00 t/m zondag 10 maart 17:00              
 Geheel verzorgd verblijf in Hotel Spelderholt inclusief zorg en 

aandacht op maat.  

 
Wij zoeken: 

Een gezin met een thuiswonend EMB kind die jij het gunt  
om een weekend tot rust te komen en 

die met ons mee wil denken en terugkoppeling wil geven over het verblijf 

en de begeleiding. 

 
Ben of ken jij dit gezin? Laat het ons weten via tba@parcspelderholt.nl 

Het uitgelote gezin maken wij op 11 februari 2019 
bekend via de e-mail. 

Zie voor meer informatie onze flyer op de website: 
www.parcspelderholt.nl  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parc Spelderholt biedt vanaf 
mei 2019 een plek om met het 

hele gezin te verblijven.  

Jullie ervaren als gezin rust, 
ontspanning en plezier. 

Voor je zoon of dochter met 

EMB organiseren wij zorg en 
aandacht op maat. Samen 

overleggen we wanneer wij de 

zorg voor je zoon of dochter van 
jullie overnemen. 

 

 

Daarnaast gaat Parc 

Spelderholt logeerweekenden  
aanbieden voor jouw kind. Een 

weekend op een plek waar 

kinderen kunnen ontspannen, 
andere kinderen om zich heen 

hebben en leuke passende 

activiteiten krijgen aangeboden. 
Een plek waar begeleiders 

gericht zijn op optimale 

betrouwbaarheid en 
zorgvuldigheid in de zorg en 

begeleiding. Het hotel biedt vele 

mogelijkheden en faciliteiten die 
een aangenaam verblijf voor 

jouw kind mogelijk maken. Het 

weekend bied je als ouders of 
gezin ook de gelegenheid om je 
zinnen te verzetten en even op 

adem te komen. 
 

 

 

Denk en ervaar jij 

met ons mee? 

 

 

 

Wij kunnen momenten 
organiseren waarop u de zorg 

voor uw kind onbezorgd uit 

handen mag geven en zelf tijd 
heeft om tot rust te komen of op 

pad te gaan in onze mooie 

omgeving, eventueel bijv. met 
de andere kinderen in uw gezin. 
Om vervolgens bij het eten weer 

gezellig als gezin samen te zijn. 

 

PARC SPELDERHOLT 

Spelderholt 9, Beekbergen 

www.parcspelderholt.nl 

 

 

http://www.parcspelderholt.nl/

