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Uitwaaien in Hoek van Holland op dinsdag 23 juli 2019. 
 

 

Gaat u mee? Naar zee,  

met het praatatelier? 

Genieten van zon, zand en zee. 

Het strand is goed bereikbaar voor 

mensen met een beperking. 
 

 

 

Datum:  dinsdag 23 juli 2019. 
 

Tijdstip:  10.30  – 17.00 uur 

We verzamelen op het plein voor de Beachclub One. Zeekant 69, 3151 HW Hoek van 

Holland 

Om 10.30 uur drinken wij koffie met iets lekkers op het strand.  

Als u mee wilt rijden vanaf het Afasiecentrum vertrekken we om 09.30 u vanaf de 

Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel.  
 

We rijden met eigen auto’s en hebben nog chauffeurs nodig.  

De excursie is rolstoeltoegankelijk. 

Gebruikt u uw scootmobiel? Dan graag zelf hiervoor uw vervoer regelen.  
 

De lunch, het 12-uurtje, zal ongeveer om 13.00 

geserveerd worden in Beachclub One.  

Deze dag is er voldoende tijd om pootje te baden in de 

zee, rond te wandelen, over de pier te lopen of nog een 

leuk terrasje te bezoeken.  

Wij vertrekken rond 16.00 uur weer uit Hoek van Holland. 
 

 

Kosten:  

Leden van Hersenletsel.nl en deelnemers uit Capelle aan den IJssel betalen voor 

begeleiding incl. lunch € 22,00 met vervoer en  € 12,- zonder vervoer. 

Niet leden betalen € 32,00 met vervoer en € 22,00 zonder vervoer,.  
 

Een aantal mensen gebruikt medicijnen, die de combinatie met alcohol niet 

verdragen. Daarom stellen wij het op prijs de excursie alcoholvrij te houden.  
 

U kunt zich opgeven tot 15 juli 2019 via de inschrijfstrook of mail naar info@praatatelier. 

Wij hopen op een gezellige en zonnige dag.  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Team Afasiecentrum 
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Naam:………………………..……    Voornaam :…..………………………  

meldt zich aan voor: Uitwaaien in Hoek van Holland op dinsdag 23 juli 2019 

met …..….. personen.  

Adres:……………………………………………………………………… 

Postcode en plaats:………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  …………………… mobiel :………………………… 

 E-mailadres:  ……………………………………………………………..  

Contactpersoon:  …………………………  dat is mijn ……………………………… 

 tel nr : ……………..…………………….. Mobiel nr :  ……………………….……… 

 

0 Ik heb een communicatiebeperking     0 Ik ben partner / mantelzorger 

  

 

0 Ik/wij gaan op eigen gelegenheid naar Hoek van Holland en betalen: 

0 lid van Hersenletsel.nl / inwoner van Capelle aan den IJssel             €  

12,00  

0 Ben: geen lid/ inwoner van Capelle  en betaal die dag                      €  

22,00 

  

0 Ik/ wij rijden mee naar Hoek van Holland vanaf de Reigerlaan en betalen: 

0 lid van Hersenletsel.nl / inwoner van Capelle aan den IJssel             €  

22,00  

0 Ben: geen lid/ inwoner van Capelle en betaal die dag                   €  

32,00 

 
 

Vervoer: 
 

0 Ik ga rechtstreeks naar Hoek van Holland 

0 Ik rijd met de auto vanaf het Afasiecentrum. Er kunnen ……….. personen mee. Ik heb 

een  

   inzittendenverzekering. Er kan WEL / GEEN rolstoel mee.  (Chauffeurs gaan gratis mee) 
 

0 Ik wil vervoer en ben om 09.15 u op de Reigerlaan 66. Ik neem WEL / GEEN  

   rolstoel/rollator  mee. 
 

0 Ik kom met mijn scootmobiel en regel zelf mijn vervoer.   
 

0 Ik heb hulp nodig bij het regelen van mijn vervoer en vraag hulp bij het Praatatelier. 
 

0 Ik vind het goed dat er foto’s genomen en gepubliceerd worden voor PR-

doeleinden.  
 

0 Ik wil niet herkenbaar in beeld op foto’s die genomen worden voor PR-doeleinden. 

  

 
 


