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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 december 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 en verdere bijzonderheden 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 bij Corona gerelateerde klachten een zelftest te 
doen.  Ben je positief, meld je dan af voor de dagtocht. Je krijgt dan de 
betaalde kosten terug. Je hoeft geen mondkapje te dragen in de bus, 
maar dit mag natuurlijk wel.  
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 voormalig Mikado, vòòr Deken Creemersstraat 58-
66, 5961 JP Horst. 
 

 

WINTER DAGTOCHTEN 
    Januari, februari maart  2023 
 
 
Dagtocht 1: Winter Efteling 
Dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 januari 2023 
De Winter Efteling is een van de favoriete dagtochten. Dus ook dit jaar gaan we hier ook weer 
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: dagprogramma.      
Vertrek: vanaf Mikado in Horst, iedereen wordt ’s avonds thuis gebracht. 
Kosten: € 99,00 per persoon, dit is inclusief 2 consumpties,  
               1x gebak en een avondfrietje. 
Zakgeld: € 15,00. 
Lunchpakket meenemen. 
. 

Dagtocht 2: Uit eten bij Restaurant L’Entree van de Gilde Opleidingen in Venlo 
Woensdag 25 en donderdag 26 januari 2023 
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. 
 
Let op: Jammer genoeg kunnen ze géén rekening meer houden  
met allergieën of diëten. Heb je een allergie/dieet dan kun je helaas  
niet mee. 
Tijdstip: in de vroege avond (17.45 uur aanwezig zijn). 
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar Venlo, 
               vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook. 
Kosten: € 33,00 per persoon rechtstreeks naar Venlo, 
              € 35,00 per persoon vanaf Mikado, 
               dit is inclusief diner en 2 consumpties. 
Zakgeld: € 5,00 



. 
 
 

Dagtocht 3: Glowgolf spelen en pizza eten in Arcen 
Zaterdag 4 en zaterdag 11 februari 2023 
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: € 31,00 per persoon rechtstreeks, 
              € 34,00 per persoon vanaf Mikado, 
               dit is inclusief pizza en 2 consumpties. 
Zakgeld: € 5,00. 
 
 
 
 

Dagtocht 4: DAF Museum in Eindhoven 
Woensdag 8 en donderdag 9 februari 2023 
In het DAF Museum val je van de ene verbazing in de andere. De vindingrijkheid die DAF 
voertuigen kenmerkt, vanaf 1928 tot heden, zal iedereen boeien. Er zijn 3 afdelingen; een 
fraai dorpsplein, winkeltjes en een garage uit de jaren 30, een afdeling met DAF 
vrachtwagens, militaire voertuigen, bussen en rally voertuigen en een afdeling met een 
uitzonderlijke collectie personenwagens.  
Het museum is geheel rolstoelvriendelijk. 
 
Tijdstip: dagprogramma.                     
Vertrek: vertrek vanaf Mikado in Horst, iedereen  

    wordt na afloop thuis gebracht. 
Kosten: € 37,00 per persoon,  
              dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers. 
Zakgeld: € 10,00. 
Lunchpakket meenemen. 
 
 
 

Dagtocht 5: Wandelen in Griendtsveen 
Zaterdag 11 maart 2023 
We gaan wandelen in en om Griendtsveen, vanaf Herberg de Morgenstond. Griendtsveen heeft 
een beschermd dorpsgezicht, met mooie bruggen, villa’s, vaarten en monumenten. Na de 
wandeling gaan we pannenkoek eten bij Herberg de Morgenstond. 
 
Tijdstip: middagprogramma. 
Vertrek: Iedereen gaat zoveel mogelijk rechtstreeks naar  
               Griendtsveen, vertrek vanaf Mikado in Horst kan ook. 
Kosten: € 20,00 per persoon rechtstreeks, 
              € 23,00 per persoon vanaf Mikado, 
              dit is inclusief een pannenkoek met een consumptie. 
Zakgeld: € 5,00. 
 
 
 



 
 
 

Dagtocht 6: Kasteel Hoensbroek 
Dinsdag 21 en woensdag 22 maart 2023 
Kasteel Hoensbroek is een van de mooiste, best bewaarde en best toegankelijke kastelen van 
Europa. Een bezoek is voor jong en oud een heuse belevenis. In dit enorme slot komen avonturen 
uit verre verledens tot leven. Ontdek de prachtige balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren. Bibber 
in de eeuwenoude kerker. 
 
Let op: Rollator en rolstoel kan helaas niet. 
Tijdstip: dagprogramma.      
Vertrek: vertrek vanaf Mikado in Horst, iedereen wordt na afloop 
               thuisgebracht. 
Kosten: € 48,00 per persoon,  
              dit is inclusief koffie/thee/fris met gebak. 
Zakgeld: € 10,00. 
Lunchpakket meenemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen alvast veel plezier en          

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

 

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

