
                                                                             
                                                    
Herfsttocht 2019, 
 
                                                                    September 2019 
Beste deelnemer, 
 
Zoals ieder jaar organiseren we in het najaar de Herfsttochten.  
Ook dit jaar gaan we op pad. We gaan de prachtige kleuren in de natuur weer 
opzoeken. Vele idyllische weggetjes zullen te zien zijn en onze chauffeurs en 
vrijwilligers geven zoals elk jaar uitleg bij wat u tegen komt. We willen u er op wijzen 
dat er geen beroepskrachten mee gaan. 
 
In de maand oktober heeft u de mogelijkheid om mee te gaan van maandag 7 oktober 
tot en met donderdag 31 oktober. Uitgezonderd zijn de vrijdag-zaterdag-zondag, deze 
dagen worden geen ritten ingepland.  
  
Per datum kunnen er 6 deelnemers mee. 
Mochten er meer aanmeldingen komen dan we kunnen plaatsen dan zullen er data 
bij gepland worden. 
 

Vertrek en verzamelpunt bij de receptie van Cunera/De Bongerd. 
Om 13.00 uur verzamelen. 
Tijd vertrek 13.30 uur.  
Thuiskomst ongeveer 17.00 uur.  
 
We hebben 1 tocht van ongeveer 50 km. In overleg met welzijn kan op bepaalde 
dagen de tocht met enkele kilometers uitgebreid worden. 
Kosten: 12 Laverhof strippen p.p.  (€15.00) dus dit geldt ook voor familie. 
Deze bijdrage is voor gebak, koffie en reiskosten. 
 
Graag te voldoen bij inschrijving.   
Strippen zijn te koop bij het winkeltje of in de Plaza. 
 
Aanmelden vóór donderdag 26 september 2019. 
Helaas vanwege de planning kunnen wij na deze datum geen inschrijvingen meer 
aannemen. 
 
U hoort donderdag 3 oktober welke dag u bent ingedeeld. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen…… 
 
Wij wensen u een fijne herfsttocht! 
Annelies Cornelis en Marga Goossens 
Email: welzijn.heeswijk@laverhof.nl 
Tel.041329 8408 
. 
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Ja, ik wil mee met de herfsttocht: 

 
Onderstaand strookje inleveren voor 26 september in postvak 20 bij de receptie van Cunera/De 
Bongerd. 

   
Naam _________________________________________________________________________ 
 
Adres/kamer ___________________________________________________________________ 
 
Postcode______________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer_______________________________________________________________ 
 
Email_________________________________________________________________________ 
 
Naam evt.begeleider____________________________________________________________ 

 

Adres begeleider_______________________________________________________________ 

 

Woonplaats begeleider__________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer_______________________________________________________________ 

 

Email begeleider________________________________________________________________ 

 
 
 
Ik kan niet op__________________________________________________________________ 
 
 
Rolstoelafhankelijk tijdens de rit?       Ja / Nee 
Rollator            Ja / Nee 
 
Heeft u hulp of aanpassingen nodig  bij eten en drinken       

Zo ja. Welke___________________________________________________________________ 

Zijn er beperkingen of ziektes waar rekening mee gehouden moet worden. 

Zo ja. Welke____________________________________________________________________
     

Graag zo volledig mogelijk invullen 
 
Indien nodig kunt u thuis opgehaald worden en thuis gebracht met het busje 
van Cunera/De Bongerd 
 
o     ik maak gebruik van het thuis ophalen en brengen door het busje van Laverhof. 
 

Wij wensen u een fijne herfsttocht! 
 
Dagbestedingscoaches Welzijn Cunera/De Bongerd 
Email: welzijn.heeswijk@laverhof.nl 
Tel. 0413-298408 
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