NIEUWSBRIEF 70
1ste KWARTAAL 2019
Ga mee gezellig
even er op uit!
Stichting Breek-Uit
Om mensen met een verstandelijke
beperking er op uit te kunnen laten trekken

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

ALGEMENE OPMERKINGEN:
-

-

-

-

-

-

Aanmelding deelnemers: voor zaterdag 1 december 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: alleen bij dringende medische redenen krijg je 85% van het bedrag
terug. In andere gevallen krijg je niets terug. Je kunt je wel laten vervangen.
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!

In verband met de AVG regelgeving zijn wij verplicht om uitdrukkelijke toestemming te
ontvangen om bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) van jullie, de
deelnemers aan reizen en dagtochten, te mogen verwerken. Daarom ontvangen jullie of jullie
wettelijke vertegenwoordigers op korte termijn van ons een toestemmingsverklaring waarmee
toestemming kan worden gegeven voor het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens.

WINTER DAGTOCHTEN
januari, februari en maart 2019
Dagtocht 1: Winter Efteling
Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019
Het blijkt dat de Winter Efteling een van de favoriete dagtochten is. Dus ook dit jaar gaan we hier
naar toe. Ontdek een sfeervolle wereld waar de Sneeuwprinses samen met haar Vuurprins woont
en sneeuwvlokken op je neerdwarrelen. Waar de koudste dagen van het jaar het
warmst aanvoelen en de avonden nog langer mogen duren. Strijk neer bij een
vuur op een van de vele pleinen en luister naar de mooiste winterse liederen.
Beleef het samen tijdens de Winter Efteling!
Tijdstip: de hele dag.
Vertrek: vanaf Mikado, iedereen wordt ’s avonds thuis gebracht.
Kosten: € 79,00 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties,
1x gebak en een avondfrietje.
Zakgeld: € 15,00.
Lunchpakket meenemen.
.

Dagtocht 2: Kienen bij Het Huis van de Wijk in Horst
Vrijdag 25 januari 2019
Net als ieder jaar is er dit kwartaal ook weer een kienavond.
Een gezellig avondje waarbij we zorgen voor leuke, kleine,
gezellige prijsjes. Niemand gaat met lege handen naar huis.
Natuurlijk ontbreken de koffie, thee, frisdrank en iets lekkers niet.
Tijdstip: ’s avonds.
Vertrek: iedereen gaat op eigen gelegenheid naar Het Huis van de Wijk.
Kosten: € 12,50 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties.
Zakgeld: € 5,00.
.

Dagtocht 3: Uit eten bij Restaurant L’Entree van de Gilde Opleidingen in Venlo
Dinsdag 5 en woensdag 6 februari 2019
Omdat het zo gezellig is gaan we samen uit eten bij het
restaurant van de Gilde Opleidingen in Venlo. We krijgen een
aperitiefje, een heerlijk 3 gangen diner (je kunt steeds kiezen
uit 2 of 3 verschillende gerechten) en koffie of thee na.
De leerlingen bereiden en serveren dit diner.
Tijdstip: in de vroege avond (ca. 17.45 uur tot 20.30 uur)
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Venlo.
Kosten: € 27,00 per persoon rechtstreeks naar Venlo,
€ 29,00 per persoon vanaf Mikado,
dit is inclusief eten, aperitiefje, één consumptie en koffie/thee.
Zakgeld: € 5,00.

Dagtocht 4: Bowlen of disco bowlen bij zaal Niens in Maasbree
Zaterdag 9 en 16 februari 2019
We gaan 2x bowlen bij Niens in Maasbree: 9 februari gewoon bowlen, 16 februari disco bowlen.
Je kunt kiezen wat je het leukste vindt!
Eerst gaan we gezellig anderhalf uur bowlen en daarna eten we frietjes met een snack. Dus jullie
hebben bij thuiskomst gegeten.
.
Tijdstip: middagprogramma.
Vertrek: iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Maasbree.
Kosten: € 14,00 per persoon rechtstreeks naar Maasbree,
€ 16,50 per persoon vanaf Mikado,
dit is inclusief 2 consumpties en een frietje met snack.
Zakgeld: € 5,00.
.

Dagtocht 5: Missiemuseum Steyl
Dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019
Een bezoek aan het Missiemuseum in kloosterdorp Steyl is een bijzondere ervaring. Anders dan
de naam doet vermoeden vind je er een overweldigende hoeveelheid volkenkundige voorwerpen,
1500 opgezette dieren en een imposante, kleurrijke verzameling vlinders, kevers en andere
insecten. Dit alles in een opstelling zoals gebruikelijk aan het einde van de negentiende eeuw:
metershoge vitrines, een open diergroep die doet denken aan de ark van Noach en wanden vol
kastjes in het insectenkabinet. Deze historische inrichting maakt
het museum uniek; het museum is zelf een museum geworden.
Tijdstip: middagprogramma.
Vertrek: iedereen gaat zo veel mogelijk rechtstreeks naar Steyl,
vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook.
Kosten: € 11,50 per persoon rechtstreeks, € 14,50 per persoon
vanaf Mikado, dit is inclusief koffie/thee/fris.
Zakgeld: € 10,00.

Dagtocht 6: Wandelen en pannenkoeken eten op de Hamert bij Arcen
Zaterdag 23 maart 2019
Landgoed de Hamert is een prachtig natuurgebied in de omgeving van Arcen. Hier zijn grote
heidevelden bewaard gebleven, een immens landschap met weidse vergezichten, heide en
vennetjes. Eerst gaan we wandelen, zorg wel voor goede wandelschoenen. Daarna eten we nog
een lekkere pannenkoek in Pannenkoekenhuis Jachthut op den Hamer.
Let op: Rollator en rolstoel kan helaas niet.
Tijdstip: middagprogramma.
Vertrek: iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Arcen,
Vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook.
Kosten: € 13,00 per persoon rechtstreeks naar Arcen,
€ 15,00 per persoon vanaf Mikado,
dit is inclusief pannenkoek en een consumptie.
Zakgeld: € 5,00.

Iedereen alvast veel plezier en
mooie activiteiten toegewenst!
Kijk ook eens op onze website: www.breek-uit.nl

