NIEUWSBRIEF 78
2de KWARTAAL 2020
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 zondag 1 maart 2020, via bijgevoegd inschrijfformulier
naar breek-uit@hotmail.com of naar het huisadres van Marianne van den BekeromJoosten. 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, je wordt
naar een andere datum geschoven of je wordt 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.
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. Een appje sturen kan ook.
Zakgeld, lunchpakket en identiteitskaart: zakgeld is slechts een indicatie en
persoonsafhankelijk. Vergeet je lunchpakket niet, als dit bij de dagtocht is aangegeven.
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: neem je een rolstoel mee, geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier!
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 dagtochten, te mogen verwerken. Daarom ontvangen jullie of jullie
wettelijke vertegenwoordigers van ons een toestemmingsverklaring als je deze nog niet
hebt ingeleverd. Zonder toestemmingsverklaring kun je niet deelnemen aan de dagtochten!

LENTE DAGTOCHTEN
April, mei, juni 2020

Dagtocht 1: Openluchtmuseum de Locht
Dinsdag 14 en woensdag 15 april 2020
Openluchtmuseum de Locht gaat over het leven van vroeger op het platteland van NoordLimburg. Maar daarnaast gaat het museum ook over de moderne tijd: champignons en asperges
in een moderne productie. Glastuinbouw. En alle moderne toepassingen van ‘food’.
Je wordt ontvangen door vrijwilligers, door mensen die houden van dit museum en die er graag
zijn. Je zult je thuis voelen in hun gezelschap.
Tijdstip: middagprogramma.
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Melderslo,
vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook.
Kosten: € 14,00 per persoon rechtstreeks naar Melderslo,
€ 15,00 per persoon vanaf Mikado,
dit is inclusief koffie/thee/fris met vlaai.
Zakgeld: € 10,00.

Dagtocht 2: Brunch in ’t Huis van de Wijk in Horst
Zondag 26 april 2020
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: Wandelen in natuurgebied Vlakwater in Venray
Zaterdag 2 mei 2020
We verzamelen bij restaurant De Perdstal. Hier beginnen we met koffie/thee met gebak, Daarna
maken we een wandeling in natuurgebied Vlakwater. Dit is een soort stadsbos, aangeplant op
voormalige stuifduinen. Je kunt hier heerlijk wandelen. Na de wandeling is er soep met een
broodje.
Tijdstip: middagprogramma.
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Venray,
vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook.
Kosten: € 17,00 per persoon rechtstreeks naar Venray,
€ 19,00 per persoon vanaf Mikado,
dit is inclusief koffie/thee met gebak en soep met brood.
Zakgeld: € 5,00.
.

Dagtocht 4: Zoo Parc Overloon
Dinsdag 26 en woensdag 27 mei 2020
Als een echte ontdekkingsreiziger verken je in ZooParc Overloon de gebieden waar cheeta’s,
tijgers, apen en nog veel meer bijzondere diersoorten leven. Hier is altijd iets te beleven, maar pas
op, want de leeuwen liggen op de loer… Je kunt wandelen tussen de pinguïns, springen tussen de
kangoeroes en je laten omringen door de maki’s. Een leuke dag met héél véél dieren!
Tijdstip: hele dag.
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Overloon,
vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook.
Kosten: € 25,00 per persoon rechtstreeks naar Overloon,
€ 28,00 per persoon vanaf Mikado, dit is inclusief
koffie/thee/fris met appeltaart.
Zakgeld: € 10,00.
Lunchpakket meenemen.

Dagtocht 5: Midgetgolf en pannenkoek eten in Arcen
Zaterdag 13 en zaterdag 20 juni 2020
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 in Horst kan ook.
Kosten: € 25,50 per persoon rechtstreeks naar Arcen,
€ 28,50 per persoon vanaf Mikado,
dit is inclusief 2 consumpties en een pannenkoek.
Zakgeld: € 5,00.
.
.

Dagtocht 6: Passiespelen in Tegelen
Zondag 28 juni 2020
Iedere 5 jaar worden in De Doolhof in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Ook deze keer gaan
wij hier weer een bezoek aan brengen. Het passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit
de laatste dagen van het leven van Jezus. Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het
laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters
geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de
Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en
Pasen.
Tijdstip: middagprogramma.
Vertrek: vertrek vanaf Mikado in Horst.
Kosten: € 61,00 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties.
Zakgeld: € 10,00.

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

