
wintergids 2022/2023



 

 
 
 
 

Hallo allemaal
 

Wij zijn blij dat we jullie weer een gids met leuke
dagtochten en workshops  aan kunnen bieden.

Deze keer voor de herfst en de winter.
We hopen dat er voor iedereen weer iets te vinden is

waar je graag aan deel wilt nemen. 
  Wederom worden onze tochten begeleid door een
fantastisch team van vrijwilligers die we bij deze van

harte  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 een mooi winterseizoen toe.

 

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

 

 



BurgerBowlen Datum:          12 november 2022

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten:  cliënten SDW: € 30,00
 cliënten extern: € 32,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:

         Etten-Leur
Eerst de strijd aan met een partijtje

bowlen en daarna genieten van een
lekker burgermenu. Heb je zin om

mee te gaan?
 

  zaterdag       



Kerstmarkt Intratuin Datum: 26 november 2022
 

Plaats:
 

Halsteren

Vervoer: zelf regelen

Kosten: cliënten SDW: € 12,00
cliënten extern: € 14,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd: zaterdagLichtjes, glitters, mooi versierde kerstbomen
en nog veel meer moois op deze gezellige

kerstmarkt. Tussendoor drinken we lekker
koffie met een taartje erbij.

Ga mee en geniet van de gezelligheid.



Kerst Workshop Datum:      9 of 10 december 2022
    

Plaats:
 

Oudenbosch
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten: cliënten SDW: € 17,00
cliënten extern: € 19,50

Begeleiding:1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:            vrijdagavond of zaterdag
Zelf iets moois maken om je huis

mee te versieren voor de gezellige
decembermaand. Wat zal je trots
zijn op je zelfgemaakte kunstwerk.

Bijzonderheden: Wees er snel bij. De
workshop is bij een
vrijwilliger thuis. Vol = vol



  
 Lasergamen Datum:               14 januari 2023

 

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten: cliënten SDW: € 30,00
cliënten extern: € 32,50

Begeleiding:

Rolstoeltoegankelijk: nee

Tijd:       zaterdag
                    

1 vrijwilliger per 5 deelnemers

   Het is donker en spannend. De lichten
flitsen. Zie jij op tijd je tegenstander? Kun je

iemand raken of word je zelf geraakt?
Durf jij deze spannende uitdaging aan?
Ter afsluiting eten we gezamenlijk een

frietje.

Bijzonderheden: oppassen met epilepsie
i.v.m. lichtflitsen

         Bergen op Zoom
                    



Bingo Datum:         4 februari 2023

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten:

 

cliënten SDW: € 13,00
cliënten extern: € 15,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:

           Roosendaal

    zaterdag      
Op verzoek en wegens groot succes
spelen we wederom voor de prijzen

met het gezellige bingo spel. Schrijf je
snel in want vol = vol



Schouwburg Datum:            25 februari 2023
 

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten:
 

cliënten SDW: € 40,00
cliënten extern: € 42,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:   zaterdag
       

 

  Samson ontmoet tijdens de voorstelling
onverwachts een lief theaterspookje waar hij een
geheime vriendschap mee sluit. Van Leemhuyzen

en Alberto hebben geen weet van deze
vriendschap en zijn bang voor het spookje. Ze

besluiten hem te vangen. Hopelijk loopt het goed
af voor Samson zijn nieuwe vriendje.

  Roosendaal
       

 



Bijna lente-ontbijt Datum:             18 maart 2023

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten: cliënten SDW: € 16,00
cliënten extern: € 18,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:  zaterdag
 

Roosendaal

Samen ontbijten aan een mooi
gedekte tafel vol heerlijk eten. Wat is

er leuker dan op zo'n gezellige
manier de dag te beginnen?



Rondleiding Basiliek
Datum:           25 maart 2023

Plaats:
 

Vervoer: zelf regelen

Kosten: cliënten SDW: € 39,00
cliënten extern: € 41,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd: zaterdag
 

Oudenbosch

Hoe leuk is het om deze mooie kerk
eens van binnen te bewonderen.
Daarna gezellig napraten bij een
heerlijke maaltijd bij de chinees.



Schouwburg 
Datum:           2 april 2023

Plaats:
 

Vervoer:

Kosten:

 

cliënten SDW: € 21,00
cliënten extern: € 23,50

Begeleiding: 1 vrijwilliger per 4 deelnemers

Rolstoeltoegankelijk: ja

Tijd:

Roosendaal
 

           zondag

"Hans en Grietje en de 7 biggetjes"
Theatergroep Respect

 is een vrolijke toneel-en musicalgroep voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke

beperking.
 

 Een vrolijk en kleurrijk muzikaal sprookje voor jong
en oud. zelf regelen

 
 



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 donderdag 

20 oktober binnen zijn dus ga snel aan de slag.



Afspraken/betalingsvoorwaarden voor deelname aan dagtochten en workshops SDW
2022/2023

 
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



Heb je leuke ideeën voor nieuwe
dagtochten voor de volgende gids,

laat het ons vooral weten!




