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Voorwoord
Beste bezoekers van De Baan,

In de zomer van 2014 valt er van alles te beleven bij De Baan. Dit jaar presenteren wij 
de zomeruitstapjes en vakanties in één overzichtelijk boekje.
Iedereen, zowel leden als niet-leden van De Baan kunnen zich voor de activiteiten aan-
melden. Wij verwachten veel aanmeldingen, dus wacht niet te lang met opgeven!

Dit jaar organiseren wij alweer voor de derde keer het tienerweekend. In april kunnen 
tieners tussen de 12 en 20 jaar heerlijk een weekendje uitwaaien. Met minibusjes 
rijden we op vrijdagmiddag naar Terherne in Friesland, bekend van de Schippers van 
de Kameleon, waar je verblijft in een gezellige vakantiebungalow. 
Het belooft een weekend vol plezier met je vrienden te worden! Omdat het best 
spannend kan zijn om een weekend uit logeren te gaan, organiseren wij een kennis-
makingsbijeenkomst. Jij (en je ouders) zijn van harte uitgenodigd om met ons en de 
andere tieners kennis te maken. Kom jij ook?

Begin juli kun je een week met ons mee op vakantie gaan. Dit jaar gaan we naar 
‘de Leistert’ in Limburg, een gloednieuw vakantiepark, waar van alles te beleven is. 
Samen met je groepje bedenk je wat je allemaal gaat doen. Alvast enkele ideeën: 
een dagje winkelen, een uitstap naar een pretpark of relaxen bij het zwembad. 
Voorafgaand aan de vakantieweek is er een kennismakingsbijeenkomst. Vakantie-
gangers die voor de eerste keer meegaan, kunnen kennismaken met hun begeleiders 
en reisgenoten. Voor de vakantiegangers die al vaker zijn mee geweest, is het een 
weerzien met oude vrienden en bekenden. In het najaar is er een reünie, waar je 
onder het genot van een hapje en een drankje foto’s kunt uitwisselen en kunt na-
praten over alle belevenissen van de vakantie. 

In juli en augustus kun je meegaan met een aantal daguitstapjes. We trappen het sei-
zoen af met een bezoek aan Festival 5D, waar je kunt genieten van theater, muziek en 
meer! Verder kun je een dagje naar Schiphol voor een kijkje achter de schermen. Ook 
brengen we een bezoek aan Museum Speelklok, met een muzikale rondleiding langs 
zelfspelende instrumenten. Daarnaast kun je meedoen met enkele klassiekers, zoals 
discobowlen, bingo en een avondcruise. Bekijk het hele programma in het boekje.

Wij wensen je veel plezier bij het maken van je keuze en hopen je deze zomer te zien 
bij één van de vakanties, weekenden of zomeruitstapjes!

Zomerse groet! 
 
Claire Leenen, Hanneke Slangen en Wilbert Könning  
Cultureel werkers
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Vakanties
Tienerweekend ‘Uitwaaien in Friesland’

Vakantieweek ‘Lekker genieten in Limburg’

Vakantieweek ‘Grenzeloze avonturen in Limburg’

Vakantieweek ‘Relaxen in Limburg’
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Ga mee een weekend uitwaaien in Friesland. Dit is dé kans om je nieuwe vrienden beter 
te leren kennen! Ook als je (nog) geen Baanmaatje bent, kun je je opgeven voor dit 
gezellige tienerweekend. 
Voor de ouders is dit wellicht een leuke gelegenheid om tijd voor elkaar te hebben of 
voor de andere kinderen uit het gezin

Vrijdag vertrek je na schooltijd vanaf De Baan naar Friesland. Aan het begin van de avond 
kom je op de bestemming aan. ’s Avonds maak je het gezellig met de andere tieners; 
lekker een hapje eten, een spelletje spelen of een film kijken. Natuurlijk mag je ook eerst 
nog wat wennen en iets voor jezelf doen.

Samen met de anderen maak je plannen voor de rest van het weekend. Afhankelijk van 
het weer kun je een dagje naar avontureneiland Kameleondorp (bekend van de Schippers 
van de Kameleon), lekker uitwaaien bij de Friese Meren of een bezoekje brengen aan de 
Zeehondencrèche in Pieterburen. Zondag ben je, na het eten, rond 19.30 uur weer terug 
in Haarlem.

Tienerweekend
‘Uitwaaien in Friesland’
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Jij 
 Bent tussen de 12 en 20 jaar 
  Bent mobiel en hebt een redelijke mate 

van zelfredzaamheid  

Begeleiding 
  Er gaat 1 vrijwilliger per 3 deelnemers 

mee en er gaat 1 betaalde kracht (co-
ordinator) mee. ’s Nachts is er in iedere 
bungalow begeleiding aanwezig. 

Wanneer 
 vrijdag 4 t/m zondag 6 april 2014

Verblijf 
  Je logeert dit weekend in een vrij-

staande 8-persoonsbungalow op Landal 
Terherne in Friesland.

  Deze is van alle gemakken voorzien zo-
als 2 badkamers, een openhaard en een 
afwasmachine. Je slaapt in 2-persoons-
kamers met 1-persoonsbedden. 

Vervoer 
  Tijdens dit weekend maken wij gebruik 

van een 9-persoonsbusje. 

Maaltijden 
  Ontbijten doe je ‘s ochtends in de  

bungalow. De lunch en het avondeten 
nuttig je in een restaurant of de vrij-
willigers bereiden samen een maaltijd 
met je in de bungalow. 

Kosten   
 € 250,- (regulier)
 € 395,- (PGB)

Inclusief 
  Huur bungalow, activiteitenkosten,  

alle maaltijden, het vervoer, toeristen-
belasting, reisverzekering, de kosten 
van de begeleiding door vrijwilligers, 
de kennismakingsbijeenkomst en een 
fotoboekje.  

Exclusief 
 Annuleringsverzekering en zakgeld

Kennismaking
 woensdag 12 maart 2014 

Coördinator 
 Wilbert Könning   
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Vakantieweek
‘Lekker genieten in Limburg’
Tijdens deze vakantie verblijf je op een mooi vakantiepark midden in de Limburg. Je kunt 
volop gebruik maken van alles dat het park te bieden heeft. Als het mooi weer is, kun je 
heerlijk buiten zwemmen of een wandeling maken. In de omgeving is veel te beleven. 
Zo kun je een dagje naar een familiepretpark of shoppen in één van de gezellige dorpjes. 
Nergens tref je zoveel eethuisjes en cafeetjes aan als in Limburg. Een bourgondisch diner 
staat daarom zéker op het programma! ’s Avonds maak je het gezellig op het terras bij de 
vakantieboerderij.  
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Jij 
 Bent minimaal 16 jaar 
  Bent mobiel en hebt een redelijke mate 

van zelfredzaamheid

Begeleiding 
  Er gaat 1 vrijwilliger per 3 deelnemers 

mee en er gaat 1 betaalde kracht  
(coördinator) mee. ’s Nachts is er in 
iedere bungalow begeleiding aanwezig. 

Wanneer 
 zaterdag 5 juli t/m vrijdag 11 juli 2014

Verblijf 
  Je logeert op Buitenhof de Leistert. Dit 

nieuwe park ligt in het Leudal in hartje 
Limburg. De ruime, vrijstaande vakantie-
boerderij is van alle gemakken voorzien 
zoals een ruime woonkamer, een gezel-
lig terras, 2 badkamers met inloopdou-
che en een (bubbel)bad. Je slaapt in een 
2- persoonskamer met 1- persoonsbed-
den.  
Op het park is genoeg vertier voor jong 
en oud. Een greep uit de voorzieningen; 
een binnen- en een buitenzwembad 
met waterglijbaan, een zwemvijver met 
strand, een minigolfbaan, een bowling-
baan, een supermarkt, een brasserie en 
een discoruimte.   
Het park grenst aan een mooi natuur-
gebied, waar je prachtig kunt wandelen, 
fietsen of een huifkartocht kunt maken. 

Vervoer 
  De heen- en terugreis is per luxe touring-

car. Ter plaatse maak je gebruik van het 
openbaar vervoer of van een mini-busje. 

Maaltijden 
  Het ontbijt eet je iedere ochtend in de 

vakantieboerderij. De lunch en het diner 
nuttig je, afhankelijk van het program-
ma, in een restaurant of onderweg op 
een terras. Soms bereid je samen met 
de vrijwilligers iets lekkers in de accom-
modatie. 

Kosten 
 € 695,- (regulier)
 € 935,- (PGB)

Inclusief 
  Huur accommodatie, activiteitenkosten, 

alle maaltijden en drankjes, vervoer, 
toeristenbelasting en reisverzekering, 
kosten van de begeleiding door vrijwilli-
gers, kennismakingsbijeenkomst, reünie 
en DVD met vakantiefoto’s.  

Exclusief 
 Annuleringsverzekering en zakgeld

Kennismaking
 zondag 1 juni 2014

Coördinator 
 Claire Leenen
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Vakantieweek
‘Grenzeloze avonturen 
in Limburg’
Heb jij geen zin om stil te zitten? Meld je dan aan voor deze spetterende vakantie! Op het 
programma staan allerlei sportieve en gezellige activiteiten. Zo kun je lekker zwemmen, 
spetteren, glijden, bowlen, paardrijden of discodansen. Op het programma staat er in ie-
der geval een dagje naar een gezellig attractiepark en shoppen in één van de steden in de 
buurt. Na alle avonturen is het heerlijk bijkomen op het terras bij één van de sfeervolle 
restaurants. Uiteraard hoef je er niet iedere dag op uit trekken, een dagje relaxen in- en 
om de vakantieboerderij staat óók op het programma. 
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Jij 
 Bent minimaal 16 jaar 
  Bent mobiel en hebt een redelijke mate 

van zelfredzaamheid

Begeleiding 
  Er gaat 1 vrijwilliger per 3 deelnemers 

mee en er gaat 1 betaalde kracht  
(coördinator) mee. ’s Nachts is er in 
iedere bungalow begeleiding aanwezig. 

Wanneer 
 zaterdag 5 juli t/m vrijdag 11 juli 2014

Verblijf 
  Je logeert op Buitenhof de Leistert. Dit 

nieuwe park ligt in het Leudal in hartje 
Limburg. De ruime, vrijstaande vakantie-
boerderij is van alle gemakken voorzien 
zoals een ruime woonkamer, een gezel-
lig terras, 2 badkamers met inloopdou-
che en een (bubbel)bad. Je slaapt in een 
2- persoonskamer met 1- persoonsbed-
den.  
Op het park is genoeg vertier voor jong 
en oud. Een greep uit de voorzieningen; 
een binnen- en een buitenzwembad 
met waterglijbaan, een zwemvijver met 
strand, een minigolfbaan, een bowling-
baan, een supermarkt, een brasserie en 
een discoruimte.   
Het park grenst aan een mooi natuur-
gebied, waar je prachtig kunt wandelen, 
fietsen of een huifkartocht kunt maken. 

Vervoer 
  De heen- en terugreis is per luxe touring-

car. Ter plaatse maak je gebruik van het 
openbaar vervoer of van een mini-busje. 

Maaltijden 
  Het ontbijt eet je iedere ochtend in de 

vakantieboerderij. De lunch en het diner 
nuttig je, afhankelijk van het program-
ma, in een restaurant of onderweg op 
een terras. Soms bereid je samen met 
de vrijwilligers iets lekkers in de accom-
modatie. 

Kosten 
 € 695,- (regulier)
 € 935,- (PGB)

Inclusief 
  Huur accommodatie, activiteitenkosten, 

alle maaltijden en drankjes, vervoer, 
toeristenbelasting en reisverzekering, 
kosten van de begeleiding door vrijwilli-
gers, kennismakingsbijeenkomst, reünie 
en DVD met vakantiefoto’s.  

Exclusief 
 Annuleringsverzekering en zakgeld

Kennismaking
 zondag 1 juni 2014

Coördinator 
 Claire Leenen
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Vakantieweek
‘Relaxen in Limburg’
Samen met je reisgenoten bedenk je wat je tijdens deze ontspannen vakantieweek al-
lemaal gaat doen. Zo kun je winkelen en vlaai eten in één van de gezellige stadjes in de 
buurt, aapjes kijken in de dierentuin, een romantisch kasteel bezoeken, een dagje naar 
een familiepretpark of een Limburgs biertje drinken op een terrasje. Van al dat leuks krijg 
je natuurlijk trek! ’s Avonds ga je uit eten in één van de bourgondische restaurants of 
gezellig BBQ’en bij de vakantieboerderij. Er blijft genoeg tijd over om gebruik te maken 
van alle faciliteiten die het vakantiepark je te bieden heeft. 
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Jij 
 Bent minimaal 18 jaar 
  Bent mobiel en hebt een redelijke mate 

van zelfredzaamheid

Begeleiding 
  Er gaat 1 vrijwilliger per 3 deelnemers 

mee en er gaat 1 betaalde kracht  
(coördinator) mee. ’s Nachts is er in 
iedere bungalow begeleiding aanwezig. 

Wanneer 
 zaterdag 5 juli t/m vrijdag 11 juli 2014

Verblijf 
  Je logeert op Buitenhof de Leistert. Dit 

nieuwe park ligt in het Leudal in hartje 
Limburg. De ruime, vrijstaande vakantie-
boerderij is van alle gemakken voorzien 
zoals een ruime woonkamer, een gezel-
lig terras, 2 badkamers met inloopdou-
che en een (bubbel)bad. Je slaapt in een 
2- persoonskamer met 1- persoonsbed-
den.  
Op het park is genoeg vertier voor jong 
en oud. Een greep uit de voorzieningen; 
een binnen- en een buitenzwembad 
met waterglijbaan, een zwemvijver met 
strand, een minigolfbaan, een bowling-
baan, een supermarkt, een brasserie en 
een discoruimte.   
Het park grenst aan een mooi natuur-
gebied, waar je prachtig kunt wandelen, 
fietsen of een huifkartocht kunt maken. 

Vervoer 
  De heen- en terugreis is per luxe touring-

car. Ter plaatse maak je gebruik van het 
openbaar vervoer of van een mini-busje. 

Maaltijden 
  Het ontbijt eet je iedere ochtend in de 

vakantieboerderij. De lunch en het diner 
nuttig je, afhankelijk van het program-
ma, in een restaurant of onderweg op 
een terras. Soms bereid je samen met 
de vrijwilligers iets lekkers in de accom-
modatie. 

Kosten 
 € 695,- (regulier)
 € 935,- (PGB)

Inclusief 
  Huur accommodatie, activiteitenkosten, 

alle maaltijden en drankjes, vervoer, 
toeristenbelasting en reisverzekering, 
kosten van de begeleiding door vrijwilli-
gers, kennismakingsbijeenkomst, reünie 
en DVD met vakantiefoto’s.  

Exclusief 
 Annuleringsverzekering en zakgeld

Kennismaking
 zondag 1 juni 2014

Coördinator 
 Claire Leenen
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Zo werkt het
Aanmelding
  Via het aanmeldingsformulier kun je je 

aanmelden. Het is belangrijk dat de 
ingevulde informatie volledig en correct 
is, zodat de vrijwilligers precies weten 
welke ondersteuning je nodig hebt. Het 
is aan Stichting De Baan om te beoorde-
len of een deelnemer geschikt is voor 
deelname aan de desbetreffende reis. 

Begeleiding
  Wij bieden begeleiding van 1 vrijwilliger 

op 3 vakantiegangers. De vrijwilligers 
zijn geselecteerd en geïnstrueerd door 
De Baan. Zij zijn begeleiders, géén 
verzorgenden, maar verlenen uiteraard 
hand- en spandiensten en zien toe op 
lichamelijke verzorging en het innemen 
van medicatie. Tijdens de vakantieweek 
zal er voor EHBO-gevallen een verpleeg-
kundige aanwezig zijn.

Zelfredzaamheid 
  Het programma vereist dat je mobiel 

bent, maar ook een redelijke zelfred-
zaamheid vinden wij noodzakelijk.  
Onze vakanties zijn geschikt indien je: 
• een wandeling kunt maken  
•  eventueel gebruik maakt van een 

rollator, wandelstok of soms een arm 
nodig hebt (geen rolstoel)

 •  eventueel toezicht of lichte assistentie 
bij je persoonlijke verzorging nodig 
hebt

 •    geen verpleegkundige handelingen 
nodig hebt

Reisverzekering
  Wij sluiten voor iedereen die meegaat, 

zowel deelnemers als vrijwilligers, een 
reisverzekering af. Dit is een aanvulling 
op andere verzekeringen zoals de ziekte-
kostenverzekering. De reisverzekering 
biedt alleen dekking wanneer er op 
eerder afgesloten verzekeringen geen 
dekking is.

Annuleren 
  Als je de reis moet annuleren, meld dit 

dan schriftelijk bij ons. Wij raden je met 
klem aan zelf een (doorlopende) an-
nuleringsverzekering af te sluiten. Moet 
je voor aanvang je reis annuleren door 
ziekte, ongeval, een sterfgeval of een 
andere geldige reden, dan kun je vaak 
via een annuleringsverzekering  
de reissom of een gedeelte daarvan 
terugkrijgen. 

PGB 
  Wij kunnen op dit moment de plannen 

van de regering nog niet overzien, maar 
ten tijde van het drukken van dit boekje 
is het nog steeds mogelijk om begeleide 
vakanties voor mensen met een verstan-
delijke beperking vanuit het PGB te be- 
talen. Facturering van PGB-bestedingen 
vindt altijd achteraf plaats. Dat betekent 
dat je na de vakantie diverse stukken 
van ons ontvangt: de offerte, de PGB 
overeenkomst en de factuur. 
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   Let op: administratiekosten, reisverzeke-
ring en toeristenbelasting worden niet 
vergoed. Deze kosten komen voor eigen 
rekening. Wij schatten dit bedrag op 
ongeveer € 50,-.

Kosten 
  Wil je mee op vakantie, maar heb je  

niet voldoende financiële middelen? 
Neem dan contact op met MEE. Zij  
kunnen helpen met het aanvragen van 
een financiële bijdrage bij bijvoorbeeld 
een fonds. Het telefoonnummer van 
MEE is 088-6522522 

Baanfonds
  Je kunt ook het Baanfonds vragen de 

kosten geheel of gedeeltelijk over te 
nemen. Het Baanfonds is een onafhan-
kelijke stichting, die mensen financieel 
ondersteunt bij het deelnemen aan  
activiteiten van De Baan. Het aanvraag-
formulier kun je opvragen bij onze admi-
nistratie en is te vinden op onze 
website.

Maaltijden
  Ontbijten doen we in de vakantiewo-

ning. De lunch en het diner nuttigen we 
afhankelijk van het programma, op 
verschillende locaties. We eten zowel  
in restaurants als op terrasjes, maar ook 
in de vakantiewoning, waar onze 
vrijwilligers iets lekkers met je bereiden.

Vervoer
  Een luxe touringcar brengt je naar de 

vakantiebestemming. Ter plaatse reizen 
we met openbaar vervoer. Ook is er een 
minibusje beschikbaar voor vermoeide 
reizigers, calamiteiten, pendelen, etc.  
Tijdens het tienerweekend maken wij 
het hele weekend gebruik van mini-
busjes. 

Foto’s 
  Tijdens de vakanties worden er regel-

matig foto’s gemaakt. Soms gebruiken 
we deze  voor publicaties, op onze 
website of in foldermateriaal.  
Wij gaan er vanuit dat je hier geen  
bezwaar tegen hebt. Mocht dit wel zo 
zijn, meld dit dan vooraf bij de coör-
dinator vakanties. 

Integratie
  De Baan streeft zoveel mogelijk naar 

integratie. De reizigers zijn, daar waar 
mogelijk, met andere toeristen tegelijk 
op diverse locaties.

Coördinator vakanties 
Claire Leenen
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Zomer-
uitstapjes

Festival 5D 

Minigolf  

Varen met Friends 

Museum Speelklok 

Avondcruise 

Bingo met optreden 

Discobowlen 

Zomers eetcafé 

Schiphol achter de schermen 

Boswandeling 

BBQ & spelletjesavond 

BBQ-feest & karaoke
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Festival 5D 
Spits je oren, kijk je ogen uit, snuif de heerlijke geuren op en laat je handen 
wapperen! We gaan een dag naar Festival 5D in Amsterdam! Dit is een 
festival voor de zintuigen, met theater, muziek, lekker eten en workshops. 
We trekken er in groepjes op uit en kun je lekker rondkijken en van alles 
beleven. We lunchen op het terrein en we sluiten de dag af met wat lekkers 
bij één van de vele eettentjes!

Wanneer 
 zaterdag 28 juni van 10.00-17.30 uur 
Waar 
 verzamelen bij De Baan 
Kosten
  € 56,-

Minigolf 

Tijdens deze middag gaan we gezellig samen een balletje slaan op de mini-
golfbaan, die verscholen ligt in het groen van de Haarlemmerhout. 
Na afloop van het potje golf kletsen we na op het terras bij de minigolfbaan, 
onder het genot van een ijsje of drankje.

Wanneer 
 dinsdag 1 juli van 13.30-16.00 uur 
Waar 
 Minigolfbaan in de Hout, 
 Oosterhoutlaan 1, 2012 RA Haarlem
Kosten 
 € 12,75
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Varen met Friends 
Laat je verrassen en ontdek Haarlem vanaf het water. We maken een mooie 
boottocht door de grachten van de stad. Je hebt alle tijd om rond te kijken, 
te kletsen en te genieten van een hapje en drankje. Na afloop gaan we met 
z’n allen gezellig uit eten. 

Wanneer 
 zaterdag 12 juli van 15.00-19.00 uur 
Voor wie 
 jongeren van 20-30 jaar 
Waar 
 Eetlokaal In den Swarten Hondt, 
 Spaarne 37, 2011 CE Haarlem 
Kosten 
 € 35,-

Museum Speelklok 

Overal in Museum Speelklok zijn vrolijke, zelfspelende muziekinstrumenten 
te zien en te horen. Laat je meevoeren met de klanken van speelklokken, 
draaiorgels en pianola’s. De muziek varieert van wals en tango tot smartlap 
en de laatste hits. Koffie drinken en lunchen doen we in het gezellige 
museumcafé. Daarna is er nog genoeg tijd om een terrasje te pikken 
aan de Utrechtse grachten.

Wanneer 
 donderdag 17 juli van 9.00-17.30 uur 
Waar 
 verzamelen bij De Baan  
Kosten 
 € 54,-
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Avondcruise
We maken een mooie avondvaart over het Spaarne. Met prachtig uitzicht, 
snacks en drankjes aan boord en feestelijke muziek van DJ Marc wordt het 
vast een zwoele boottocht om nog lang over na te praten. De ingang van de 
boot heeft een paar traptreden omlaag en geen lift.
 
Wanneer 
 vrijdag 25 juli van 18.45-20.45 uur 
Waar 
 Post Verkade Cruises, 
 Spaarne 11a, 2011 CC Haarlem 
Kosten 
 € 34,50

Bingo met optreden
We starten de dag met koffie en wat lekkers. Dan volgt een spannende 
bingoronde met prijzen voor iedereen. Aansluitend is er een lekkere lunch, 
waarna we nog een ronde bingo doen. En dan is het tijd voor feest: met een 
leuke zanger en veel Hollandse Hits. Voetjes van de vloer en dansen maar!
 
Wanneer 
 maandag 28 juli van 11.00-16.00 uur 
Waar 
 De Baan  
Kosten 
 € 30,-
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Disco bowlen
We gaan een middag disco bowlen bij bowlingcentrum de Zoete Inval. 
Elk groepje heeft een eigen bowlingbaan tot zijn beschikking. Gooi met een 
bal de bowlingpins omver en haal een zo hoog mogelijke score. Een lekker 
bittergarnituur en verfrissende drankjes maken deze middag compleet. 
Wie doet er mee?
 
Wanneer 
 woensdag 6 augustus 
 van 15.00-17.00 uur 
Waar 
 De Zoete Inval 
 Haarlemmerstraatweg 183 
 2065 AE Haarlemmerliede 
Kosten 
 € 25,50

Zomers eetcafé  
 
Wat is er op een zomeravond leuker dan een terrasje pikken en lekker uit 
eten gaan? Dat kan bij het zomers eetcafé van De Baan! We starten met een 
drankje op ons lounge terras in de tuin. Daarna is het tijd voor een heerlijk 
diner. We sluiten de avond af met een kopje koffie/thee.

Wanneer 
 woensdag 13 augustus 
 van 18.00-20.30 uur
     en
 donderdag 14 augustus 
 van 18.00-20.30 uur 
Waar 
 De Baan  
Kosten 
 € 15,-
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Schiphol 
achter de schermen
We starten met koffie en wat lekkers. Daarna checken we in voor onze bus 
tour. De tour gaat o.a. langs het start- en landingsterrein, de oude verkeers-
toren, vliegtuighangars en de brandweer post. Dan is het tijd om te lunchen. 
Er is nog genoeg tijd om te shoppen of rond te kijken, bijvoorbeeld op het 
panoramaterras waar je een echte Fokker van binnen kunt bekijken. Je moet 
een geldig paspoort of identiteitskaart bij je hebben!
 
Wanneer 
 donderdag 21 augustus 
 van 9.00-16.30 uur 
Waar 
 verzamelen bij De Baan  
Kosten 
 € 49,-

Boswandeling  

Tijd voor een gezellige wandeling in de natuur van het Groenendaalse bos, 
waar je prachtig kunt struinen. In de middag pauzeren we op een mooi 
plekje voor een gezamenlijke picknick (neem hiervoor je eigen lunchpakket 
mee). We sluiten de wandelmiddag af op het terras met een verfrissend 
drankje of ijsje.

Wanneer 
 dinsdag 26 augustus van 11.00-14.30 uur 
Waar 
 Speeltuin Groenendaal 
 Groenendaal 5, 2104 WP Heemstede 
Kosten 
 € 10,-
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BBQ & spelletjesavond
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse zomer BBQ met een overheerlijke BBQ-
maaltijd en drankjes voor iedereen. We maken er een ontspannen avond van; 
DJ Marc draait gezellige muziek en er worden samen spelletjes gespeeld. 
Kortom, lekker eten en gezelligheid!
 
Wanneer 
 vrijdag 29 augustus van 18.00-21.00 uur 
Voor wie 
 mensen die het graag rustig aan doen 
Waar 
 De Baan 
Kosten 
 € 26,-

BBQ-feest & karaoke
Het is weer tijd voor ons jaarlijkse BBQ-feest met als thema: zomercarnaval. 
Outfits met felle kleuren en veren horen erbij en degene met de mooiste 
outfit wint een prijs. Er is een heerlijke BBQ en drinken voor iedereen. 
DJ Marc draait verzoekjes en er kan lekker gedanst worden. Je kunt ook 
meedoen met karaoke. 
 
Wanneer 
 zaterdag 30 augustus 
 van 18.00-22.00 uur 
Voor wie 
 mensen die graag een feestje bouwen 
Waar 
 De Baan  
Kosten 
 € 28,50
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Zo werkt het
Aanmelding 
en deelname
  Via het aanmeldingsformulier kun je 

je aanmelden. Het is belangrijk dat de 
ingevulde informatie volledig en correct 
is, zodat de vrijwilligers precies weten 
welke ondersteuning je nodig hebt.  
Het is aan Stichting De Baan om te 
beoordelen of een deelnemer geschikt 
is voor deelname aan de desbetreffende 
uitstapjes. 

  Er mogen geen onderlinge wisselingen 
van deelnemers plaatsvinden op eigen 
initiatief. Kun je niet mee, neem dan 
contact met De Baan op voor overleg.

  Als je vooraf niet bent opgegeven voor 
het uitstapje van die dag, mag je niet 
mee en moet je helaas terug naar huis.

Begeleiding
  Wij bieden begeleiding van 1 vrijwilliger 

op 3 deelnemers. De vrijwilligers zijn 
geselecteerd en geïnstrueerd door De 
Baan. Zij zijn begeleiders, géén verzor-
genden, maar verlenen uiteraard hand- 
en spandiensten en zien toe op het 
innemen van medicatie. 

  Een deelnemer die één op één 
begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld 
vanwege rolstoelgebruik of epilepsie, 
kan na overleg met de coördinator  
deelnemen aan de uitstapjes.  
Per uitstap kan maar een beperkt aantal 
deelnemers met één op één begeleiding 
mee, dus overleg zo snel mogelijk.

Zelfredzaamheid 
 �Uitstapjes�op�locaties�buiten�De�Baan 

zijn geschikt indien je:
 •  een korte wandeling kunt maken  

eventueel gebruik maakt van een 
rollator, wandelstok of soms een arm 
nodig hebt 

 •  geen verpleegkundige handelingen 
nodig hebt jezelf, met lichte onder-
steuning, zelfstandig kunt verschonen 

 �De�uitstapjes�in�het�gebouw�van�De�
Baan zijn ook geschikt voor mensen in 
een rolstoel (je moet wel zelfstandig 
kunnen staan). 

Betaling en annuleren 
  Na de sluiting van de inschrijving 

(dinsdag 1 april) ontvang je een factuur 
en een deelnamebewijs per activiteit. 
Mocht je betaling niet op tijd binnen 
zijn en er staan mensen op de reserve-
lijst, dan kan je plaats aan iemand 
anders worden gegeven.  
Blijk je toch niet mee te kunnen na 
aanmelding, laat het dan zo snel 
mogelijk aan ons weten!

  Als je je hebt opgegeven voor een 
activiteit, maar uiteindelijk niet mee-
gaat, moet je wel betalen, behalve als 
je ruim van tevoren (4 weken voor het 
uitstapje) of met een dringende reden 
hebt afgemeld bij de coördinator. 
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Baanfonds
  Je kunt ook het Baanfonds vragen de 

kosten geheel of gedeeltelijk over te 
nemen. Het Baanfonds is een onafhan-
kelijke stichting, die mensen financieel 
ondersteunt bij het deelnemen aan  
activiteiten van De Baan. Het aanvraag-
formulier kun je opvragen bij onze 
administratie en is te vinden op onze 
website.

Vervoer
  Sommige zomeruitstapjes vinden plaats 

in het clubgebouw van De Baan.  
Bij andere uitstapjes reis je vanaf  
De Baan per touringcar naar de bestem-
ming.  
En tot slot zijn er uitstapjes, waar je  
zelf vervoer moet regelen naar een  
verzamelpunt in de regio. Dit wordt  
duidelijk vermeld op je deelnamebewijs.

 
Foto’s 
  Tijdens de zomeruitstapjes worden er 

regelmatig foto’s gemaakt. Soms gebrui-
ken we deze  voor publicaties, op onze 
website of in foldermateriaal. Wij gaan 
er vanuit dat je hier geen bezwaar tegen 
hebt. Mocht dit wel zo zijn, meld dit dan 
vooraf bij de coördinator.

Integratie
  De Baan streeft zoveel mogelijk naar  

integratie. De deelnemers aan zomer-
uitstapjes mengen zich, daar waar 
mogelijk, onder de andere toeristen  
op de locatie.

Coördinator 
zomeruitstapjes 
Hanneke Slangen
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