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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 donderdag 1 maart 2018, 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 deelnemer 
(begeleider) 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: als je een rolstoel mee neemt, dit graag duidelijk aangeven op het 

aanmeldformulier! 

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 2018 
 
 
 
Dagtocht 1: Glowgolf spelen en pizza eten in Arcen 
Zaterdag 7 april 2018 
Glowgolf bij Klein vink in Arcen maakt van minigolf (of midgetgolf) een unieke belevenis. 
Op het 18 hole parcours maak je een reis door kastelen, langs ridders, jonkvrouwen en draken. 
Het parcours is geheel overdekt en uitgelicht met black lights, waardoor alles licht geeft! 
Kom jij een balletje slaan? Na afloop is er pizza! 
 
Let op: Rollator en rolstoel kan helaas niet. 
Tijdstip: ’s middags (tot ongeveer 19.00 uur). 
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Arcen, 
               vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook. 
Kosten: € 19,50 per persoon rechtstreeks, 
              € 24,00 per persoon vanaf Mikado, 
               dit is inclusief pizza en één consumptie. 
Zakgeld: € 5,00. 
 
 

Dagtocht 2: Brunch 
Zondag 29 april 2018 
Net als voorgaande jaren gaan we weer genieten van een heerlijke brunch, verzorgt door onze 
eigen vrijwilligers. En ook dit jaar zijn we te gast 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: niet nodig. 
 

 
Dagtocht 3: ArenA stadiontour 
Woensdag 2 mei 2018 
Tijdens de ArenA Stadiontour krijg je onder leiding van een enthousiaste gids een unieke kijk 
achter de schermen van een van de succesvolste voetbalclubs in de geschiedenis. Neem een 
selfie in de kleedkamer van Ajax en maak je ervaring compleet met een bezoek aan de Ajax 
Gallery of Fame. De tour duurt ca. 75 minuten en neemt je mee naar alle hoogtepunten van de 
Amsterdam ArenA. In de perskamer waan je je de nieuwe coach van Ajax en via de dug-out 
beland je op de beroemde grasmat.. Na afloop gaan we nog naar de Ajax Fanshop. Let op, op 
bepaalde dagen, die nu nog niet bekend zijn, zijn de kleedkamers niet toegankelijk en is de 
Gallery of Fame beperkt bereikbaar! We gaan met de trein naar Amsterdam. 
 
Let op: Rollator en rolstoel kan helaas niet. 
Tijdstip: hele dag.      
Vertrek: Iedereen gaat rechtstreeks naar NS station Horst-Sevenum. 
Kosten: € 43,50 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties en frietje. 
Zakgeld: € 10,00 (als je echt iets wil kopen, neem dan meer mee). 
Lunchpakket meenemen. 



Dagtocht 4: Picknick in Horst 
Woensdag 23 mei 2018 
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: niet nodig. 

 
 
Dagtocht 5: Dierenpark Zie-ZOO in Volkel 
Woensdag 6 juni 2018 
Dierenpark Zie-ZOO in Volkel is niet ZOO maar een ZOO. Ze zijn de eerste zorgdierentuin van 
Nederland, low-budget en gespecialiseerd in bijzondere dieren. Bijzondere dieren en net zo’n 
bijzondere medewerkers en vrijwilligers. Uitgeroepen tot het beste uitje van 2017! Ga je mee 
kijken naar al die bijzondere dieren? 
. 
Tijdstip: hele dag.      
Vertrek: vanaf Mikado in Horst, iedereen wordt na afloop thuis gebracht. 
Kosten: € 25,00 per persoon, dit is inclusief ranja/koffie/thee en een  
               frietje met snack. 
Zakgeld: € 10,00. 
Lunchpakket meenemen. 
 
 

Dagtocht 6: Wandelen in de Groote Peel 
Zaterdag 23 juni 2018 
Nationaal Park De Groote Peel is een weids, waterrijk en stil hoogveengebied dat vooral bekend 
staat om zijn vele vogelsoorten en bijzondere geschiedenis. Tegenwoordig is De Groote Peel een 
aaneengesloten natuurgebied van 1400 hectare waar de rust en de weidsheid herinneren aan het 
vroegere veen. Het landschap bestaat uit water, moeras, heide en bossen en struwelen. De grote 
waterplassen, de kleine veenputjes, de peelbanen en de peelvaarten vormen samen de zichtbare 
geschiedenis van de turfwinning. We starten bij Buitencentrum “De Pelen” in Ospel. Eerst is er 
koffie met vlaai, dan gaan we wandelen en tot slot gaan we genieten van soep met brood. 
          
Tijdstip: middagprogramma.   
Vertrek: vanaf Mikado in Horst, je kunt ook rechtstreeks naar Ospel  
               gaan. 
Kosten: € 18,00 per persoon rechtstreeks, 
              € 22,00 per persoon vanaf Mikado, 
               dit is inclusief koffie met vlaai en soep met brood. 
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/

