
Pub Quiz 

Doe dan mee met  
onze zomeruitjes! 

Borrel Bingo 

Zomers Eetcafé 

Zomerse BBQ 

Op www.stichtingdebaan.nl lees je meer over elk uitstapje en daar vind je ook  

het aanmeldformulier en de algemene voorwaarden.  

Meer informatie: (023) 531 44 63 of team@stichtingdebaan.nl 

Woe  1 juli 14.30-17.00  
Do 13 aug 14.30-17.00  

€ 19,50   

incl. prijzen, 

borrelhapjes 

en drankjes 

Do 20 aug 18.00-20.30  

€ 15,50   

incl. 3 gangen 

diner en 

2 drankjes 

Zomer-Bioscoop 

Di 14 juli 19.00-21.15 
Do 6 aug 19.00-21.15 

€ 7,50   

incl. drankjes 

en snacks 

High Tea 

Woe 29 juli 12.30-14.30 
Ma 24 aug 12.30-14.30  

€ 18,-  

incl. high tea 

(zoet & hartig) 

en theeën 

Ook zo’n zin in de zomer? 

√  Leuk & veilig 

√  Strikte Corona maatregelen 

     (zie achterkant) 

√  Zelfredzaamheid of  

    eigen begeleider vereist     

     

 

 

 

√ Uitjes op maat in overleg  

   mogelijk: voor groepen van  

   dezelfde woonvoorziening of  

   dezelfde organisatie  

   (zie achterkant). 

 

 

 

€ 14,50   

incl. borrel-

hapjes en 

drankjes 

 € 25,- 

 incl. BBQ- 

 maaltijd en   

 drankjes    

Woe 22 juli 18.00-21.00 
Za 29 aug 18.00-21.00  

Ma 6 juli  14.30-17.00 



Hoe maakt De Baan de zomeruitstapjes leuk en veilig? 
 Dag van tevoren telefonische check op gezondheid deelnemers en vrijwilligers. 

 Kleine groepen: maximaal 21 deelnemers, in grote zaal. 

 Zaal is goed te ventileren en met afzuiging (geen airco) 

 Voorafgaand aan uitje worden contactoppervlakken gereinigd. 

 Veel aandacht voor 1,5 meter afstand. 

 Goede bewegwijzering en duidelijke instructiebordjes. 

 Aparte ingang en uitgang. 

 Handen desinfecteren bij ingang en uitgang. 

 Vaste zitplaatsen met naambordjes. 

 Jas en tas aan eigen stoel hangen. 

 Toiletgebruik om de beurt en toezicht op handen wassen.  

 Na toiletgebruik worden contactoppervlakken gereinigd. 

 Papieren handdoekjes zijn aanwezig. 

 Niet aangemelde deelnemers kunnen niet meedoen aan uitjes.  

Elke deelnemer brengt een deelnamestrookje mee naar betreffende uitjes. 

 Drankjes worden aangereikt met een 1,5 m lange stok met hieraan een dienblaadje  

of vooraf op tafel klaargezet. 

 Snacks gaan per persoon in aparte bakjes; geen grotere schalen. 

 Er worden wegwerpbekers-, -servies– en bestek gebruikt. 

 Alleen vakkrachten en vrijwilligers verdelen etenswaren. 

 In de keuken wordt met handschoenen gewerkt. 

 Niemand wacht in de hal om opgehaald te worden, maar op eigen zitplaats. 

   

√   Het Corona-protocol waar De Baan mee werkt, is te vinden op www.stichtingdebaan.nl 

√   Op de zomeruitjes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing: zie onze website. 

√   Let op! Omdat het zomerprogramma nu korter dan 4 weken voor het starten van de uitjes  

     beschikbaar komt, is een inschrijving niet meer altijd kosteloos te annuleren. 

√   Let op! Als je verhoging en/of verkoudheids- en benauwdheidsklachten hebt op de dag van het uitje,  

     kun je niet deelnemen. 

 

Aanmelding met eigen begeleider 
Als je niet zelfstandig kunt lopen en/of hulp nodig hebt bij toiletbezoek, dan kun je alléén deelnemen aan een uitje  

als je een eigen begeleider meebrengt. Je krijgt dan een factuur voor 2 personen voor het betreffende uitje. 
 

Groepsaanmeldingen 
Groepen uit dezelfde woonvoorziening kunnen aangemeld worden voor een uitje.  

Dat uitje wordt dan in overleg apart voor hen op een aparte datum georganiseerd, 

zonder andere deelnemers erbij.  Ook kunnen indien gewenst bijvoorbeeld enkele 

woonvoorzieningen van 1 organisatie gecombineerd worden. 


