
 

 

          
           
             
        
           
 

voor mensen met een beperking 
Email: sot@live.nl 
Telefoon: 06-13233568 
www.stichtingontoer.nl 
 
 
Hallo allemaal 
 
Hierbij de activiteiten voor 2023 
 
Het  adres voor onze activiteiten is: 
 

S Heeren Loo 
De Wielewaal 
Pa Hoeklaan 65 
6651 TE Druten 
 

Discoavonden 2023 van half 8 tot half 10 
 
28 januari  25 februari  25 maart  29 april 
27 mei  24 juni   29 juli   26 augustus 
30 september 28 oktober  25 november  30 december  
 
De entree:  € 2,00 (begeleiding gratis)  

 
Carnavalsdisco 2023 van half 8 tot half 10 
 
18 februari 
 
De entree:  € 2,00 (begeleiding gratis)  

 
Karaokemiddag 2023 van 2 uur tot 4 uur 
 
14 januari  18 maart 13 mei 
8 juli  9 september 4 november 
 
De entree:  € 2,00 (begeleiding gratis) 
 

GRATIS ACTIVITEIT: 
SOT-dag is op zondag 13 augustus van 1 uur tot 4 uur 
Deze activiteit is geheel gratis voor iedereen. 
 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten stuur dan een mail naar sot@live.nl 

mailto:sot@live.nl
mailto:sot@live.nl
https://www.facebook.com/people/Stichting-On-Toer/100000550743938


 

 

Voor 2023 hebben we voor de 9e keer een bootvakantie. Ook dit jaar gaan we met “de Prins 
Willem Alexander”. We gaan van 12 november tot en met 17 november van Tiel, Zaandam, 
Enkhuizen, Den Helder, Texel en we komen weer terug in Tiel (vaarroute is nog onder 
voorbehoud). Net als andere jaren is deze reis all in. Ook is er iedere avond iets te doen. Van onze 
eigen disco/karaoke tot live muziek. 
 
Inschrijven kan pas vanaf 
1 januari 2023 
 
 
 

Wat is er inbegrepen? 

• Je verblijft op basis van  
All-in op de boot,  

• Inclusief begeleiding 

• Reisverzekering. 
 
Wat is er niet inbegrepen? 

• Buiten de boot is alles voor eigen rekening 

• Het vervoer van thuis naar de haven van Tiel, maar ook weer van Tiel naar huis moet 
jezelf regelen. 

• Je dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 
 
Heb je zin in deze vakantie, laat het ons dan even weten via email 
sot@live.nl. (niet voor 1 januari) Wees er wel snel bij want vol=vol 
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