
IBAN NL37 ABNA 050  70 31 989   *  K.v.k. Rotterdam nr. 41 136 257 * www.afasiecentrum.nl/rotterdam 
 

 

Afasiecentrum Rotterdam e.o.  -  Hersenletselcentrum 
Postbus 461, 2900 AL Capelle aan den IJssel               

Praatatelier info@praatatelier.nl  
Reigerlaan 66 tel. 010-442.53.61 * Beemsterhoek 338  tel. 010-753.56.10 

        Praatatelier info@praatatelier.nl Reigerlaan 66 tel. 010-442.53.61  *     Beemsterhoek 338  tel. 010-753 56 10 

Scootmobieltocht door het Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Samen een voorjaarstocht maken met uw 

scootmobiel door het mooie natuurgebied 

Hitland .  

Georganiseerd door een NAH 

ervaringsdeskundige en de scootmobiel-club uit 

Capelle aan den IJssel.  

Iedereen met een scootmobiel kan mee doen! 
 

 

 

 

Wanneer:  donderdag  26 april 2018 van 10.00 tot 14.00 uur . 
 

Waar:  Verzamelen om 10.30 uur bij Dagactiviteiten Bazuin, Bazuin 1, Capelle aan 

den IJssel of  

                   Om 10.45 uur bij het Pannenkoek-Petit Restaurant Schollebos, 

Bermweg 133, 2907 LD Capelle aan den IJssel.  
 

Kosten:   € 6,00 voor leden van Hersenletsel.nl of inwoners van Capelle aan den 

IJssel, niet leden betalen € 8,00 p.p. inclusief begeleiding en een kopje 

koffie of thee en lunch.   
 

Begeleiding en deelname:  

De vaste planners van de scootmobiel-club en Frits gaan mee met hun scootmobiel als 

begeleiders van de groep. Samen met hen is de route uitgezet. Uw deelname aan 

deze activiteit geschiedt op eigen risico. Er rijden begeleiders op de fiets mee voor 

onverwachte calamiteiten. 
 

Tocht: 

De tocht is ongeveer 11 km. Uw scootmobiel moet deze afstand zeker kunnen halen 

met de accu’s, anders is deelname niet mogelijk. 

Vertrek om uiterlijk 10.50 uur bij pannenkoekenhuis. Aankomst dagactiviteiten Bazuin 

12.15 uur, 

Op de dagactiviteiten wordt een smakelijke lunch voor u georganiseerd.  

  

Om alles op rolletjes te laten verlopen leest u de afspraken voor deze tocht op de 

andere zijde van deze brief. 
 

Inschrijven kan tot 20 april 2018 met bijgevoegde inschrijfstrook. U kunt ook mailen naar 

info@praatatelier.nl. 

Als het pijpenstelen regent  gaat de tocht niet door.  

Bij twijfel belt u het Praatatelier op donderdag 26 april tel. 010- 753.56.10 of  010-

442.53.61 

 

Met een sportieve groet,  
 

Frits K. , Scootmobiel-club Capelle  

Marian Tullemans en Barbara van der Ham 
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Afspraken voor deelname aan de scootmobieltocht 
 

Deelnemers zorgen zelf voor: 

 

- Op een verantwoorde wijze deelnemen aan de tocht.  

- De groep volgt de aanwijzingen van de begeleiders op. 

- De scootmobiel / fiets moet in orde zijn.  

- De scootmobiel moet de avond van te voren volledig opgeladen worden 

en niet daarna nog een even een boodschap doen. Dit i.v.m. de accu en 

de afstand, die wij kunnen rijden.  

- Uw stoel moet voorzien zijn van een waarschuwingshesje. Anders aanwezig 

bij de begeleiding. 

- Bij vroegtijdig verlaten van de groep meldt u dit bij de begeleiding. 

- Meenemen:   een bidon / flesje met water 

Regenkleding 

Zonnebril / pet / zonneklep 

Mobiel met beltegoed 

Naam en adres 

Gegevens voor noodoproep / contact / achterwacht 

Medicijnen  

Diabeten iets te eten en insuline als nodig. 
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Inschrijfstrook. 
 

Inschrijven kan tot  20 april 2018 i.v.m. de voorbereidingen. 

 

 

Naam  :  ……………… Voornaam :  ………………………………  

Meld zich aan met ….. pers. voor de scootmobieltocht op donderdag 26 april 2018. 

Adres   :  ……………………………………………………………….…….. 

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

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

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

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

Telefoon contactpersoon: ………………………..mobiel nummer: ……………………… 

 

0 Ik heb een communicatiebeperking/ NAH (niet aangeboren hersenletsel). 

0 Ik ben partner  / mantelzorger / vrijwilliger 

 

0 Ik ben WEL / NIET lid van Hersenletsel.nl 

0 Ik ben WEL / NIET  inwoner van Capelle aan den IJssel 

0 Ik betaal  …. keer € 6,00 als lid van hersenletsel.nl of inwoner van Capelle a/d 

IJssel   

0 Ik betaal  …. keer  € 8,00 p.p    

 

0 Ik doe mee met een fiets / scootmobiel. 

0 Ik ben om 10.30 uur bij Dagactiviteiten ‘Bazuin, Bazuin 1, Capelle aan den IJssel of 

0 ik ben om 10.45 uur bij het Pannenkoek-Petit Restaurant Schollebos, Bermweg 133,   

   2907 LD Capelle aan den IJssel. 

0 ik heb hulp nodig bij het regelen van mijn deelname aan de tocht en vraag hulp bij  

   het Praatatelier 

0 ik ben op de hoogte van de afspraken en accepteer deze.  

 

0 Ik heb bezwaar tegen het gebruik van foto’s die genomen worden die dag. 

 


