
ZOMERGIDS 2022



 

 
Hallo allemaal

 

Wij zijn blij dat we jullie weer een gids met leuke dagtochten aan
kunnen bieden voor een mooie zomer.

Zoals jullie zien is het dit keer een zomergids geworden. De
dagtochten voor de herfst en de winter komen later in het jaar in
een volgend boekje.  Wederom worden onze tochten begeleid
door een fantastisch team van vrijwilligers die we daar bij deze

van harte voor willen bedanken. 
Sla het boekje snel open en hopelijk vind je één of meerdere

tochten waar je graag aan deel wilt nemen.
 

Wij wensen jullie alvast een geweldige zomer toe.
 

Groetjes: Wieneke en Anja (coördinatoren vrijetijdsbesteding)
                     Rosel (administratief/secretarieel medewerker)

 



Jeu de Boules
Ga je mee een balletje gooien op
zondagmiddag? Kijken wie het
dichtst bij de kleine bal kan komen.
Durf je de uitdaging aan, geef je
dan snel op.
De koffie en thee staan voor je klaar.

Datum:           3 juli 2022

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

 cliënten SDW: € 5,00
 cliënten extern: € 5,00
( ter plekke betalen)

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:  zondagmiddag
 Bergen op Zoom



Bingo
Speel jij ook mee?
We gaan 3 rondes bingo spelen
Wie gaat er met de prijs vandoor?

Datum: 16 juli 2022
 

Plaats:
 

Roosendaal

Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

cliënten SDW: € 10,00
cliënten extern: € 12,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 5 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd: zaterdagmiddag
 

inclusief: koffie/thee, koek en prijzen



Wandeling met lunch
We wandelen een prachtige tocht van
ongeveer 1,5 uur langs het Rozenven. Er is
tijd en ruimte om mooie foto's te maken en
rustig te genieten. Een tocht voor de
goede lopers. Als afsluiting een gezellige
lunch met elkaar.

Datum: 24 juli 2022
 

Plaats:
 

Roosendaal

Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

cliënten SDW: € 18,00
cliënten extern: € 20,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: nee

Tijd:        zondag



  
 Huifkartocht

Gaan jullie gezellig mee? We
starten met een heerlijke lunch
en gaan dan genieten van een
fijne tocht met de huifkar.

Datum:             6 augustus 2022
 

Plaats:
 Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

cliënten SDW: € 45,00
cliënten extern: € 47,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:       zaterdagmiddag
                    Oud Gastel en omgeving

 



Glowgolf
Samen een wedstrijd spelen in een
ruimte vol kleuren.  Word je afgeleid
van al dat moois of ga je voor de
overwinning?

Na afloop nog gezellig met z'n
allen friet eten. Doe je mee?

Datum:            21 augustus 2022

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

cliënten SDW: € 23,00
cliënten extern: € 25,50

Begeleiding:1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: nee

Tijd:  zondagmiddag
 Rucphen



Rondvaart
Je drinkt koffie of thee en je eet
een taartje. De boot kabbelt
langzaam over het water. Je kijkt
vooruit en geniet van het uitzicht. 
Krijg je al zin om mee te gaan? 

Datum:          10 september 2022
 

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

cliënten SDW: € 34,00
cliënten extern: € 36,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:     zaterdagmiddag
                     Oudenbosch en omgeving

 



Efteling
Zin om samen een heerlijke dag te
beleven in deze sprookjesachtige,
spannende omgeving?
Geef je dan snel op en geniet alvast
van de voorpret.

Datum:            8 oktober 2022

Plaats:
 

Vervoer: met de bus van 
Muijs Scaldis

Kosten:

 

cliënten SDW: € 97,00
cliënten extern: € 99,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd: zaterdag
 Kaatsheuvel



Inschrijven:
 

Je kunt je op 3 manieren inschrijven:
 

        1. via het bijgevoegde aanmeldformulier
        2. via het volgende mailadres: vrijetijd@sdwzorg.nl
        3. via de website: www.sdw.nl/activiteiten

 

Let op!! de inschrijvingen moeten uiterlijk maandag
20 juni binnen zijn dus ga snel aan de slag.



Afspraken/betalingsvoorwaarden voor deelname aan dagtochten SDW 2022
 

Binnen 4 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief van SDW kun je je nog afmelden
zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Daarna zijn er kosten aan verbonden.

 
 

       Tot 8 weken voor vertrek betaal je 20% van de dagtocht, tenzij je vóór die tijd een brief
hebt ontvangen, waarin vermeld staat dat SDW reeds entreekaarten heeft gekocht. In dit

geval betaal je wel het gehele bedrag.
 

     Tot 6 weken voor vertrek betaal je 50% van de dagtocht, tenzij je vóór die tijd een brief
hebt ontvangen, waarin vermeld staat dat SDW reeds entreekaarten heeft gekocht. In dit

geval betaal je wel het gehele bedrag.
 

Binnen 4 weken voor vertrek betaal je het volledige bedrag van de dagtocht.
 

Afmelden kan alleen schriftelijk; per post, of per mail via vrijetijd@sdwzorg.nl


