
organiseert  

de zesde  

 Rolstoeldriedaagse! 

5, 6 & 7 

september 

Vrijwilligers en 

deelnemers  

aanmelden via 

070-5121378 

Rolt u 

met ons 

mee? 

UIT-BUREAU WASSENAAR  

  

   

Inschrijfformulier  

 

 

 

Naam:   

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats:  

Telefoonnummer:   

Emailadres:   

Voorkeur locatie:   

(optie) werkzaam op afdeling:  

 

Ik wil een rolstoel duwen op: О dinsdag   О  woensdag  О  donderdag 

Ik kan niet duwen maar wel: …………    

      О dinsdag   О  woensdag  О  donderdag 

Ik ben aanwezig met de maaltijden op:  

      О dinsdag   О  woensdag  О  donderdag* 

 

* Bij drie dagen begeleiding is de BBQ gratis. 

Vrijwilligers / familieleden / medewerkers 

UIT-BUREAUWASSENAAR 



Zesde Wassenaarse Rolstoeldriedaagse  

SWZ organiseert op 5, 6 en 7 september voor de zesde 

achtereenvolgende keer de Rolstoeldriedaagse. Elke dag 

verzamelen we om 14.00 uur in SWZ Willibrord en om 

14.30 uur in SWZ Sophieke voor de warming-up. Daarna 

gaan we op pad en volgen we verschillende routes. Op de 

derde en laatste dag leidt de prachtige route door Duinrell. 

We sluiten de Rolstoeldriedaagse daarna af met een  

welverdiende, gezellige barbecue. 

Wij zijn er klaar voor! 

De routes zijn gemaakt, vergunningen en optredens  

geregeld. T-shirts worden gedrukt en medailles zijn  

besteld. Verschillende vrijwilligers, medewerkers en  

sponsors hebben zich al aangemeld om dit evenement 

mogelijk te maken maar we kunnen er nog meer  

gebruiken! 

Doet u mee? 

Wilt u graag meedoen aan de Rolstoeldriedaagse? Wilt u 

helpen om dit evenement tot een succes te maken door 

een helpende hand of een gift?  

Deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en sponsors  

kunnen zich aanmelden via email:  

info@uitbureauwassenaar.nl of via telefoonnummer  

070-5121378.  

We gaan er weer een mooi evenement van maken! 

     Deelnemers 
 

Inschrijfformulier  

Naam:  

Adres:  

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer:   

Ik heb een rolstoel nodig     JA / NEE 

Ik heb zelf een rolstoel     JA / NEE 

 

Ik doe mee op:     О dinsdag   О  woensdag    О  donderdag 

Ik eet mee op:     О dinsdag   О  woensdag    О  donderdag 

Kosten: 

Deelname Rolstoeldriedaagse:  € 5,00* 

Maaltijden: Dinsdag en woensdag € 6,00 incl. 1 drankje, Donderdag BBQ is  

€ 12,50 incl. 2 drankjes 

* Voor bewoners van SWZ gelden deze kosten niet. 

Ik heb een begeleider: opgeven zie ommezijde     

Telefoonnummer begeleider: 

Email adres begeleider: 

Op welke dagen is uw begeleider aanwezig met het wandelen:   

О dinsdag   О  woensdag    О  donderdag 

Op welke dagen is uw begeleider aanwezig met het eten:    
UIT-BUREAUWASSENAAR 


