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Stichting Breek-Uit                 Stand van zaken 15 februari 
Om mensen met een           
verstandelijke beperking er op uit te kunnen   
laten trekken      
Bankrekening:  NL76 RABO 0125374194    
E-mail: breek-uit@hotmail.com 

Website: www.breek-uit.nl 
 

 
       

 

 

 
 

 
a.  AVG: Van elke cliënt van Breek-Uit dient een ondertekende Verklaring op grond van Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG genaamd) beschikbaar te zijn, zodat de 
vakantiebegeleiding van iedere medereiziger kan beschikken over persoonsgegevens, waaronder 
relevante medische gegevens.   

b.  Corona: Het bestuur heeft voor een vaccinatieplicht besloten. Dus  wij willen van jullie een bewijs van 
corona vaccinatie krijgen als jullie met ons mee op reis willen.   

c. Opgave: Via bijgaand inschrijfformulier. Stuur dit naar het aangegeven adres of mail. Vul dit precies in. 
Dat voorkomt teleurstellingen bij jezelf en de medereizigers. 
Op het inschrijfformulier moeten alle gegevens, die voor de vrijwilligers van belang zijn, 
nauwkeurig worden vermeld. Dit is nodig om een goede begeleiding en ondersteuning tijdens de 
vakantie te organiseren. 
Onjuiste of onvolledige informatie kan er toe leiden dat iemand alsnog van deelname aan de 
vakantie wordt uitgesloten. Een eventueel reeds betaalde aanbetaling (20% van de reissom) wordt 
in dat geval niet gerestitueerd 

d. Periode: De beoogde reisperiodes zijn indicatief. Soms omdat van een aantal reizen de precieze tijd 
nog niet opgegeven is door de reisorganisatie en/of dat de beschikbaarheid nog niet is vastgelegd. 
Aan diegene, die zich hebben opgegeven, wordt zo spoedig mogelijk nadere details gestuurd. 
Indien er onverhoopt veranderingen plaats vinden kan zonder verdere verplichtingen van 
deelname worden afgezien. 

e. Verzekering: Breek-Uit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Annulering is alleen mogelijk 
in geval van ernstige ziekte van de reiziger of van een overlijden van eerste of tweede graads 
familieleden zoals bijv. ouders, broers, zussen etc. Een deugdelijke doktersverklaring is vereist; je 
krijgt dan 85% van de reissom terug.  

f. Vertrek en terugkomst: De exacte tijden worden nader aangegeven in de kennismakingbijeenkomst 
samen met de laatste reisinformatie. Dit wordt verstrekt ongeveer 10 dagen voor vertrek. 

g. Betaling: Wij stellen een machtiging voor automatische incasso sterk op prijs om het de organisatie zo 
eenvoudig mogelijk te houden. Dit wordt op het inschrijfformulier aangegeven. Als de reis definitief 
doorgaat ontvang je hiervan bericht. Dit is tevens de factuur. Ongeveer 2 weken na het definitief 
doorgaan wordt 20% van de reissom geïncasseerd via deze machtiging. Het restantbedrag ca. 6 
weken voor vertrek. Indien geen machtiging is verstrekt moeten de termijnbetalingen op dezelfde 
tijdstippen plaatsvinden. 

h. Risico: Op reis gaan is nooit zonder risico. Al zullen wij, als organisatie, er alles aan doen de reis zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Het blijft echter je eigen risico. 
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i. Begeleiding: De begeleiding van de vakanties zijn allemaal vrijwilligers. De meeste vrijwilligers hebben 
geen medische en/of verzorgende achtergrond. Dat wil zeggen dat de begeleiders geen medische 
handelingen mogen verrichten en dat ze bij de persoonlijke verzorging van de cliënten een 
beperkte ondersteuning kunnen geven. 

j. Kosten: de aangegeven prijzen zijn inclusief vervoer, verblijf op basis van een 2 of 3 persoonskamer, 
de maaltijden, verzekering en enkele uitstapjes. Bij all inclusief horen ook de drankjes in het hotel 
erbij binnen een bepaald tijdsbestek. Dus niet alle drankjes. Het aangegeven zakgeld is een 
indicatie. Vaak wordt er een groepspot gemaakt voor de gezamenlijke drankjes en versnaperingen. 
Dit geld komt ook uit het zakgeld. De prijs is op basis van volle bezetting 

k.    Algemeen: Leden van de vriendenkring(zie www.stichting-steun.nl) hebben voorrang bij de 

toewijzing van de beschikbare plaatsen in de vakantiereizen. Mits binnen 4 weken na het 
publiceren van de nieuwsbrief het inschrijfformulier is ingediend. 

l.    Vaste groepen : Verschillende vaste groepen, die al jaren met elkaar op vakantie gaan, hebben in 

overleg met ons hun voorkeur uitgesproken over  een vakantie bestemming. Deze personen 
hebben ook voorrang bij de inschrijvingen, als ze zich voor 15 december 2022 hebben opgegeven. 

Het is wel de bedoeling dat ze lid zijn van de vriendenkring. 
m.     Voorbehouden:  

 Als de bezetting niet optimaal is kunnen reizen worden afgelast. Ook kan een onevenwichtige 
groepssamenstelling  de aanleiding zijn gegadigden niet mee te laten gaan of er kan een ander 
voorstel gedaan worden 

 Er moeten voldoende begeleiders beschikbaar zijn. Indien om die reden onverhoopt de vakantie 
niet kan doorgaan wordt het reeds betaald bedrag volledig terugbetaald.  

 Belangstellenden met mobiliteit- of psychische problemen kunnen worden geweigerd als de 
samenstelling van de groep en/of het karakter van de reis dit niet toelaat. Indien mogelijk wordt er 
naar een alternatief gezocht. 

 
Reizen in Nederland vervoer met de minibus 
 
Vakantiepark De Eemhof. 9 t/m 13 mei 2022; 5 dagen. Vervoer met minibus 
Kosten: €, 430-; Zakgeld € 60,-. 

Volgeboekt 
 
2. Vakantiepark Sandur Center Parcs 16 t/m 20 mei 2022; 5 dagen.  Vervoer met minibus 

Nog twee plaatsen beschikbaar 
 

Vakantie-informatie: Midden in een natuurgebied in de provincie Drenthe 
ligt Parc Sandur. Dit vakantiepark ligt even onder de plaats Emmen. Het is 
een veelzijdig park, ruim van opzet en goed verzorgd. Vanuit het park kun 
je de omgeving verkennen. Er zijn voldoende leuke uitstapjes in de buurt. 
De dierentuin in Emmen (Wildlands Adventure Zoo) is zeker een 
aanrader. Ook kun je de historische hunebedden in Borger bekijken  en 
wandelen door bos, heide en veengebied. Op het park is een overdekt 
zwembad en een kinderboerderij.  

Vakantiepark: Je verblijft in een luxe 10 persoonsbungalow met een verdieping. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden door 
begeleiding bereid.  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten grotendeels 
zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging 
Kosten: € 375,-; Zakgeld € 60,-  
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3. Weerterbergen Roompot 30 mei t/m 3 juni 2022.  5 dagen. Vervoer met minibus. 
Kosten: ca € 395,- Zakgeld € 60,-. 

Volgeboekt 
 

4. Dierenbos Vinkel. 13 t/m 17 juni 2022; 5 dagen. Vervoer met minibus 

Nog twee plaatsen beschikbaar 
 

Vakantie-informatie: Vakantiepark Dierenbos is gelegen te 
Vinkel  (tussen Oss en Den Bosch). De naam van het park zegt het al. 
Er zijn veel dieren zoals  pony’s , damherten,  zwijntjes, geiten, ganzen 
enz. enz. Je kunt hier ook de dieren verzorgen als je dat wilt. Op het 
park is een restaurant en je kunt er bowlen en minigolf spelen. Ook een 
bezoek aan safaripark Beekse Bergen is de moeite waard. Samen met 
de begeleiding ga je de omgeving verkennen.  Vlakbij ligt de ”hoge 
heide” een zandverstuiving die wel lijkt op een woestijn. Verdere 
uitstapjes zijn mogelijk o.a. naar Den Bosch en een bezoek brengen 
aan de kathedraal St. Jan of in deze stad een echte Bossche bol  eten.  

Vakantiepark: .Dierenbos is een park dat helemaal in het teken staat van dieren en de verzorging 
daarvan. Het park ligt in een bosrijke omgeving.. De vakantiegangers 
verblijven in een twee naast elkaar gelegen bungalows. Er is een 
binnenzwembad en een minigolf aanwezig op het park. 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk 
worden de maaltijden door begeleiding bereid.  
Bijzonderheden:  De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke 
verzorging. Ook geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn.  
Kosten: € 370,-; Zakgeld € 60,-  

 

5. Roompot Marinapark Volendam. 5 sept t/m 9 sept 2022; 5 dagen. Vervoer met minibus 

Kosten: €, 415-; Zakgeld € 60,-. 

Volgeboekt 
 
6. Landal Waterparc Veluwemeer. 19 sept t/m 23 sept 2022 5 dagen . Vervoer met minibus 
Kosten: € 400,-; Zakgeld € 60,-  
Volgeboekt 
 

 
Buitenlandse reizen met minibus 
 
7.  Duitsland, Sauerland  5 daagse alles inclusief vakantie 7  t/m 11 juni 2022.  
Vervoer met minibus 
Kosten: € 530,-; Zakgeld € 50,- 

Volgeboekt 
 
8. 0ostenrijk: Kirchberg  8 dagen hotel 2 t/m 9 juli 2022. Vervoer met minibus 
Kosten: €745,- ; Zakgeld € 100,-   

Volgeboekt 
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9. Duitsland: Schwarzwald/Bodenmeer 16 t/m 23 juli 2022  8 dagen Verblijf in 
Vakantiewoning Vervoer met minibus 

Nog een plaats beschikbaar 
 

Vakantie informatie: Het Bodenmeer is een van de grootste binnenmeren 
in Europa en maakt deel uit van het stroomgebied van de Rijn. Er is veel 
te zien en te beleven. Heel bekend zijn de steden Konstanz, Meersburg en 
zeker niet te vergeten het bloemeneiland Mainau. Ook kan een bezoek 
aan de watervallen van Schaffhausen worden gebracht. Het Schwarzwald 
staat bekend om zijn uitstekende mogelijkheden om te wandelen. 
Daarnaast zijn bezoeken aan de Titisee en Feldberg de moeite waard. 

Woning. Nog te bepalen. Informatie volgt nog.  
Inbegrepen: alle maaltijden en verschillende uitstapjes. 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten zelfstandig zijn bij 
de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 
Kosten: € 800,-; Zakgeld € 75,-   

 
10. België, Ardennen 25 t/m 29 juli 2022. 5 dagen verblijf in vakantiewoning.  
Vervoer met minibus  
Nog twee plaatsen  beschikbaar 
 

Vakantie-informatie: De Ardennen is mooi bosrijk gebied in het oosten 

van België. Tot dat gebied hoort het natuurpark “Hoge Venen” In het 
zuidelijk deel van dit natuurpark ligt bij het dorp Burg Reuland een tot 
vakantiewoning verbouwde boerderij. Bij het dorp staat een van de 
mooiste en grootste kastelen in de Ardennen, het fort van Reuland. In 
de omgeving kun je mooie wandelingen maken en er zijn 
mogelijkheden voor uitstapjes. Je kunt een tocht maken door het dal 
van de Our of een bezoek brengen aan een Leisteenmijn of een 
dierenpark. Op korte afstand van het vakantieverblijf ligt het 
drielandpunt van Luxemburg, Duitsland en België. Dat betekent dat je 

heel gemakkelijk in deze vakantie 3 landen kunt bezoeken. 
Vakantieverblijf; Het huis heeft 2 verdiepingen en is van alle comfort voorzien. Het beschikt over 12 
slaapplaatsen,3 douches en 3 toiletten. Achter het huis ligt een grote tuin die grenst aan een 
natuurgebied. Vanaf het zonneterras heb je een mooi uitzicht over de velden en heuvels. Verblijf in een 
tweepersoonskamer.  
Inbegrepen. Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden door 
begeleiding bereid  
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren, moeten goed ter been zijn 
(bergachtig gebied) en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. 
 Kosten € 425,-; zakgeld 50,- 
 
11. 0ostenrijk: Kirchberg  8 dagen hotel 6 t/m 13 augustus 2022.  
Vervoer met minibus 
Kosten: €745,- ; Zakgeld € 100,-   

Volgeboekt 
 
12. Duitsland  Lam 8 dagen hotel 27 augustus t/m 3 september 2022  
Kosten: ca € 760,-; Zakgeld € 100,-  

Volgeboekt 
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13. Duitsland Legoland 8 dagen hotel 11 t/m 18 september 2022. Vervoer met minibus. 

Nog twee plaatsen  beschikbaar 
 

Vakantie-informatie: Het park Legoland met ruim 63 attracties en 
gebouwd met meer dan 57 miljoen legostenen ligt in de buurt van de 
Duitse stad Ulm. Er valt van alles te zien en te beleven: piratengevecht, 
kastelen en ridders, lego-ministeden, diverse shows en attracties, 
boottocht door avonturen land etc.  
Behalve een 2-daags bezoek aan het park zijn er in de omgeving nog 
diverse andere bezienswaardigheden. Kortom vele mogelijkheden voor 
een gezellige maar wel actieve vakantie. 
Verblijf: Verblijf in hotel Zahler. Het 

hotel ligt bij het stadje Burgau, landkreis Grünzburg, dichtbij 
Legoland. Het hotel is al vele generaties in bezit van de familie 
Zahler en zij doen er alles aan om het de gasten naar de zin te 
maken. De afstand bedraagt ongeveer 580 km. 
Inbegrepen: alle maaltijden, een 2-daags bezoek aan Legoland en 
andere uitstapjes.  
 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen 
functioneren en moeten grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet 
geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.  
Kosten: € 860,- , Zakgeld € 100,-  
 

Busreis met Bolderman 
 
14. Kroatië, Excursiereis Vrsar, Kroatië 10 dagen 6 t/m 15 juni 2022, Vervoer met grote 
touringcar . 

Nog een plaats beschikbaar 
Vakantie-informatie: Met een tussenstop met overnachting  in Zuid-
Duitsland gaat de busreis via Oostenrijk en Slovenië naar Kroatië. 
Verblijf aan de kust van het schiereiland Istrië in de plaats Vrsar. 
Vanuit deze plaats worden er vele excursies gemaakt. Je bezoekt 
onder meer Groznjan (een middeleeuws dorpje op een heuveltop) 
Opatija en Moscenice. Ook maak je een bootreis van Porec naar 
Rovinj en maak je een excursie naar de Brijuni eilanden. De 
vakantie zou niet compleet zijn zonder een bustocht door het 
binnenland van Istrië dat rijk is aan natuurschoon.  Prachtige 
vergezichten en pittoreske dorpjes vormen het decor van deze dag. 
Op de terugreis is er weer een overnachting in Zuid-Duitsland De 

vakantie eindigt met een goed verzorgd afscheidsbuffet. 
Hotel Verblijf in een Resort Petalon.. Resort Petalon ligt op een groen schiereiland, tussen het pittoreske 
Vrsar en het beschermde natuurgebied van de baai van Lim.  Dit resort beschikt over 176 kamers en 48 
appartementen. Het nabijgelegen strand is rotsachtig maar bij het resort is een groot buitenbad. Gratis wifi  
Inbegrepen Volledige verzorging (exclusief drankjes) en diverse uitstapjes per touringcar.  
Bijzonderheden 
De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren. Zij moeten goed ter been zijn en grotendeels 
zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Houd er rekening mee dat op de dagen waarop excursies 
plaatvinden de deelnemers veelal vroeg voor het ontbijt aanwezig moeten zijn. 
Kosten € 1060 . Zakgeld € 100,- 
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Vliegreizen   

 
15.Spanje Costa Brava  8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief 2 t/m 9 juni 2022 Vertrek 
vanaf vliegveld Amsterdam 

Vakantie-informatie: De Costa Brava is een 200 km kuststrook met 
ruige natuur en steile rotspartijen in het noordoosten van Spanje. 
Naast de prachtige natuur kent de Costa Brava belangrijke 
badplaatsen met een bruisend uitgaansleven. Je vindt er ook nog 
rustige vissersplaatsjes. Aan de zuidkant van deze kuststrook ligt 
Barcelona, de tweede stad van Spanje. Bekende toeristische 
trekpleisters: de nog steeds niet afgebouwde kerk Sagrada Familia, 
waarmee 100 jaar geleden is begonnen, het park Güell met vele 
kunstwerken van Gaudi en De Ramblas, de zeer bekende en 
drukbezochte winkelstraat. Voor velen heeft het voetbalstadion van 

Barcelona een nog grotere aantrekkingskracht. Kortom, deze en andere trekpleisters maken de Costa 
Brava  tot een zeer interessante vakantiebestemming.  
Hotel: Wij zijn nog op zoek naar een geschikt hotel. Vanuit deze plaats is Barcelona gemakkelijk met de 
bus of trein te bereiken. 
Inbegrepen: Alle maaltijden en drankjes in het hotel en enkele uitstapjes. 
 

Bijzonderheden: Geschikt voor actieve mensen die willen genieten van een zonnige vakantiebestemming 
en daarbij ook geïnteresseerd zijn in de bezienswaardigheden die de omgeving, waaronder de stad 
Barcelona, te bieden heeft. Deze reis is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Het is wenselijk 
dat de deelnemers zich goed kunnen aanpassen in een groep. 
Kosten: ca € 1200,-; Zakgeld € 75,-. 

 
15.  Griekenland, Kreta, Chersonissos  8 dagen hotel/vliegreis, alles inclusief 26 
september t/m 3 oktober. Vertrek vanaf vliegveld Amsterdam.  
Kosten: € 1165,,-; Zakgeld € 75,-. 

Volgeboekt 
 
 
 
 
Opgave via bijgaand inschrijfformulier 
Per e-mail naar;  breek-uit@hotmail.com of  
Per post naar  Korverstraat 10, 5961 KL Horst  

mailto:breek-uit@hotmail.com

