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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 vrijdag 1 april 2022, 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. Aanmelding is definitief bij voldoende deelname en na 
betaling. We gaan zo veel mogelijk met onze eigen bus (7 mensen per dagtocht). Bij (te) 
veel aanmeldingen of te late aanmelding, kan de activiteit soms ook op een andere dag 
herhaald worden 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 06-13.10.86.57; 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! 

 
 

Ga mee gezellig 

even er op uit! 

 

 

Haammakerstraat 10 
5961 KK Horst 
Mail: breek-uit@hotmail.com 
Bankrekening: NL76 RABO 0125 3741 94 
Website: www.breek-uit.nl 
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LET OP, BELANGRIJKE INFORMATIE I.V.M. COVID! 
Voor de veiligheid van iedereen, de deelnemers en de vrijwilligers, 
vragen wij jullie om de dag voor de dagtocht een zelftest te doen.  Ben je 
positief, of heb je COVID gerelateerde klachten, dan vragen wij jullie om 
je af te melden voor de dagtocht. Je krijgt dan de betaalde kosten terug. 
Verder is het dragen van een MONDKAPJE in de bus verplicht. Neem dit 
zelf mee. Wij vertrouwen op jullie medewerking!  
Mocht de COVID situatie en/of de regels veranderen, dan kunnen wij de 
uitstapjes alsnog annuleren. 
 
LET OP, BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VERTREKPUNT IN HORST! 
In verband met de sloop van Mikado vertrekken we voortaan vanaf de 
parkeerplaats naast Mikado, vòòr Deken Creemersstraat 58-66, 5961 JP 
Horst. 
 

 

LENTE DAGTOCHTEN 
         Mei en juni 2022 
 
 
 

Dagtocht 1: Zoo Parc Overloon 
Dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2022 
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 vanuit Horst kan ook. 
Kosten: € 26,00 per persoon rechtstreeks naar Overloon,  

    € 29,00 per persoon vanuit Horst, dit is inclusief  
    koffie/thee/fris met appelgebak. 

Zakgeld: € 5,00. 
Lunchpakket meenemen. 
. 
 

Dagtocht 2: Picknick in Horst  
Zaterdag 28 mei 2022 
Deze keer gaan we weer gezellig picknicken bij Jet in Horst. Hier zijn we ook altijd geweest 
met de Oud Hollandse Spelen. Er is hier ook een overdekte ruimte zodat we bij slecht weer 
binnen kunnen zitten. Wij zorgen voor lekkere broodjes en voldoende drinken. Iedereen heeft 
bij thuiskomst gegeten. 
 
Tijdstip: van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
Vertrek: Iedereen gaat rechtstreeks naar de picknickplaats  
               aan de Broekweg in Horst. 
Kosten: € 11,00 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties. 
Zakgeld: niet nodig. 



Dagtocht 3: Midgetgolf en pannenkoek eten in Arcen 
Zaterdag 4 en zaterdag 11 juni 2022 
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 vanuit Horst kan ook. 
Kosten: € 26,00 per persoon rechtstreeks naar Arcen, 
              € 29,00 per persoon vanuit Horst. 
              dit is inclusief 2 consumpties en een pannenkoek. 
Zakgeld: € 5,00. 
. 
 
 

Dagtocht 4: Wandelen bij Aan de Drift in America 
Zaterdag 25 juni 2022 
Aan de Drift is een natuur- en informatie centrum met horecagelegenheid aan de rand van de 
Schadijkse bossen, in de Heere Peel in America. Hét vertrekpunt voor wandelingen in de natuur. 
Na de wandeling is er koffie/thee met appeltaart. 
. 
Let op: rollator kan, rolstoel helaas niet. 
Tijdstip: middagprogramma.     
Vertrek: iedereen gaat zo veel mogelijk  
              rechtstreeks naar Aan de Drift,  
              vertrek vanuit Horst kan ook. 
Kosten: € 10,00 per persoon rechtstreeks  

   naar America, € 12,00 per persoon  
   vanuit Horst, dit is inclusief koffie/thee  
   met appeltaart. 

 
 
 
. 
 
 
 

Iedereen alvast veel plezier en          

mooie activiteiten toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op onze website: www.breek-uit.nl 

 

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

