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Stichting Breek-Uit             

  Om mensen met een verstandelijke    

  beperking er op uit te kunnen laten trekken 
 
 
 

ALGEMENE OPMERKINGEN: 
- Aanmelding deelnemers: voor woensdag 1 maart 2017, via bijgevoegd inschrijfformulier 

naar breek-uit@hotmail.com of naar het huisadres van Marianne van den Bekerom-
Joosten. Het is verplicht dit formulier in te vullen. Ben je te laat met aanmelden, dan word je 
op de wachtlijst geplaatst. Aanmelding is definitief bij voldoende deelname en na betaling. 
We gaan zo veel mogelijk met onze eigen bus (circa 7 mensen per dagtocht). Bij (te) veel 
aanmeldingen kan de activiteit soms ook op een andere dag herhaald worden (datum en 
tijd nader te bepalen) of wordt je op de wachtlijst geplaatst. Daarnaast hebben Leden van 
de Vriendenkring voorrang als er te veel aanmeldingen zijn.  

- Betaling: tegelijk met het aanmelden, moet het bedrag overgemaakt worden op 
bankrekeningnummer NL76 RABO 0125 3741 94 t.n.v. Stichting Breek-Uit, onder 
vermelding van het dagtochtnummer en je naam. 

- Afmelding na opgave: wordt alleen geaccepteerd bij geldige, dringende medische 
redenen. Je laten vervangen kan wel. 

- Vertrek en terugkomst: zie beschrijving per dagtocht. Uitgangspunt is dat elke 
(begeleider) deelnemer zelf verantwoordelijk is dat hij/zij op tijd aanwezig is en na afloop 
weer op het aangegeven tijdstip wordt opgehaald, al dan niet door een taxi. 

- Locatie dagtocht: iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar de betreffende locatie, 
als dit is aangegeven in de nieuwsbrief. Onze vrijwilligers zijn hier op tijd aanwezig. Vervoer 
met eigen bus/vrijwilligers is niet altijd mogelijk. 

- Telefonische bereikbaarheid tijdens de dagtochten: via nummer 06-23.55.43.61; op dit 
nummer zijn de begeleiders/vrijwilligers altijd bereikbaar. 

- Vragen over dagtochten: liefst per mail naar breek-uit@hotmail.com of via nummer       
06-30.44.36.33. Als je een bericht inspreekt, bellen we je terug. 

- Zakgeld, lunchpakket en identiteitskaart: zakgeld is slechts een indicatie en 
persoonsafhankelijk. Vergeet je lunchpakket niet. Iedere deelnemer dient tijdens de 
dagtocht zijn/haar identiteitskaart/pas bij zich te hebben. 

- Verzekering: er wordt een dagverzekering afgesloten per deelnemer, per dagtocht. 
- Tijdstip dagtochten: de exacte tijdstippen worden vermeld in de mail/brief die ongeveer 10 

dagen voor de dagtocht wordt verzonden. 
- Rolstoelen: wij kunnen geen deelnemers in een elektrische rolstoel vervoeren. Er kan 

alleen een inklapbare rolstoel worden meegenomen in de bus. Deze rolstoel moet je zelf 
meenemen! Dit wel vermelden bij inschrijving! 

Ga mee gezellig 

even er op uit! 

 

 

Korverstraat 10 
5961 KL Horst 
Mail: breek-uit@hotmail.com 
Bankrekening: NL76 RABO 0125 3741 94 
Website: www.breek-uit.nl 
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LENTE DAGTOCHTEN 

                           april, mei, juni 2017 
 
 
 
 
Dagtocht 1: Paleis Het Loo 
Dinsdag 4, woensdag 5 april 2017  
In het hart van Nederland, aan de rand van Apeldoorn, ligt Paleis Het Loo. Sinds 1984 is dit 
voormalig Koninklijk Paleis na een grondige restauratie opengesteld voor publiek. De ingerichte 
kamers en zalen tonen hoe de Oranjes er 300 jaar lang woonden en werkten. De baroktuinen zijn 
symmetrisch aangelegd naar 17e eeuws voorbeeld en uniek in Nederland. Ook de stallen en 
koetshuizen kunnen bezocht worden. Hier is, t.g.v. het gouden huwelijksjubileum van Prinses 
Margriet en Pieter van Vollenhoven, hun trouwkoets te zien. 
 
Let op: rollator en rolstoel kunnen helaas niet. 
Tijdstip: de hele dag, maar we zijn voor het avondeten weer thuis.      
Vertrek: vanaf Mikado, iedereen wordt na afloop thuis gebracht. 
Kosten: € 39,50 per persoon, dit is inclusief koffie/thee met gebak. 
Zakgeld: € 10,00. 
Lunchpakket meenemen. 
 
 
 

Dagtocht 2: Brunchen in Horst 
Zondag 30 april 2017 
We gaan weer genieten van een heerlijke brunch, verzorgt door onze eigen vrijwilligers.  
Deze keer is het bij Het huis van de wijk, in Horst 
Iedereen mag één gast meenemen.  
Leden van de Vriendenkring van Breek-Uit hebben voorrang! 
 
Tijdstip: rond de middag, 
Vertrek: iedereen gaat op eigen gelegenheid naar  
               Het huis van de wijk in Horst. 
Kosten: € 17,50 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties. 
Zakgeld: € 5,00. 

 
 
 
Dagtocht 3: Bobbejaanland 
Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 mei 2017 
Bobbejaanland is een pretpark in Lichtaart, België. Fun voor groot en klein! Met meer als 40 
attracties vind iedereen er wel eentje die zijn hart sneller doet slaan. Het hele jaar door vind je de 
spectaculairste shows en leukste evenementen in het plezantste land. Ontdek ze allemaal! 
. 
Let op: rollator kan, rolstoel helaas niet. 
Tijdstip: de hele dag     
Vertrek: vanaf Mikado, iedereen wordt ’s avonds thuis gebracht. 
Kosten: € 63,00 per persoon. 
Zakgeld: € 10,00. 
Lunchpakket meenemen. 
 
 



Dagtocht 4: Wandelen bij Het Schuitwater  
Zaterdag 20 mei 2017 
We gaan natuurlijk ook weer wandelen dit kwartaal. Deze keer bij Het Schuitwater in Broekhuizen. 
Dit is een zeer gevarieerd natuurgebied rond een oude Maasgeul. Na het wandelen gaan we naar 
de Theetuin De Roode Vennen om van een kopje koffie of thee met gebak te genieten! 
We verzamelen ook bij Theetuin De Roode Vennen. 
 
Let op: Rollator kan, rolstoel helaas niet. 
Tijdstip: ’s middags. 
Vertrek: Iedereen gaat zo veel mogelijk rechtstreeks naar Theetuin  
               De Roode Vennen, vertrek vanaf Mikado kan ook. 
Kosten: € 9,00 per persoon rechtstreeks, 
               € 10,00 per persoon vanaf Mikado, dit is inclusief  
               koffie/thee met gebak. 
Zakgeld: € 5,00. 

 
 
Dagtocht 5: Picknicken 
Woensdag 7 juni 2017  
Ook dit jaar gaan we weer gezellig, later in de middag / begin van de avond, picknicken bij het 
UVB terrein in Horst. Er is hier ook een overdekte ruimte zodat we bij slecht weer binnen 
kunnen zitten. Wij zorgen voor lekkere broodjes en voldoende drinken.  
  
Tijdstip: van 17.30 uur tot 19.30 uur. 
Vertrek: Iedereen gaat rechtstreeks naar de picknickplaats  
               aan de Dijkerheideweg in Horst. 
Kosten: € 10,00 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties. 
Zakgeld: € 5,00. 
 

 
Dagtocht 6: Midgetgolven en pannenkoek eten in Arcen. 
Zaterdag 17 juni 2017 
We gaan midgetgolfen in Arcen! De midgetgolfbaan bij De Bosrand in Arcen is een bezoek meer 
dan waard. Deze 18 holes baan is fraai aangelegd met veel groen en een mooie vijver. 
Na het golfen hebben we honger en gaan we pannenkoek eten. Daarna gaan we moe en voldaan 
weer naar huis! 
.           
Tijdstip: middagprogramma.   
Vertrek: iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Arcen, 
               vertrek vanaf Mikado kan ook. 
Kosten: € 24,50 per persoon rechtstreeks naar Arcen, 
              € 27,50 per persoon vanaf Mikado, 
              dit is inclusief 2 consumpties en een pannenkoek. 
Zakgeld: € 5,00. 
 
 

Iedereen alvast veel plezier en 

mooie activiteiten toegewenst! 

             
                      

Kijk ook eens op onze website: www.breek-uit.nl 

http://www.breek-uit.nl/

