
      

Opgave formulier voor de GAST.  14de Rolstoel-3daagse 2022 
 

Dinsdag 21, Woensdag 22, Donderdag 23 juni. van 16.45 uur tot +/- 20.00 uur. 
 

 Per rolstoelgast mag maar 1 vrijwilliger mee. Men moet 18 jaar zijn. 

 De rolstoel is niet voorzien van een kussen. Breng je eigen kussen mee. 

 Zorg iedere dag voor een feestelijk hoedje/petje  

 Zorg dat u goede kleding aan hebt bij warm of koud weer 

 Iedere dag om 16.45 uur verzamelen bij de kerk. Vertrek 17.00 uur. 

 Deelname gast € 17,50 per persoon. 

 Huisdieren niet toegestaan. 
 

Opgavestrook volledig ingevuld met € 17.50 inleveren vóór dinsdag 7 juni in de groene 

brievenbus voorbij voordeur pastorie onder overkapping (sticker Zonnegroet op brievenbus)  

of bij Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a, Holthees. (Uw betaling geldt als aanmelding) 

 

Woensdag 25 Mei is er gelegenheid voor gasten en rolstoel duwers om van 9.30 uur tot 12.00 

uur in de Pit uw opgavestrook in te laten vullen en vragen te stellen. Vrijwilligers van de 

Zonnegroet zijn dan aanwezig. (Uw betaling en volledig ingevulde formulieren gelden als aanmelding).  
 

Namens de vrijwilligers van de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt. 

 
 

--------------------------------------- Opgavestrook ------------------------------------------------ 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt. (Rolstoelgast) 2022 
[ 

Naam: ___________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________    

Postcode en Woonplaats: ________________________________________ 

Appartement nr.:    ______     

Telefoon nr.: _______________________________________________ 

Gaat u akkoord met publicatie van foto’s en of film op de website van de Zonnegroet.  Ja  /  Nee 
 

Eigen rolstoel ? Ja / Nee 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk: Als u een Eigen rolstoel duwer heeft, vul dan beide formulieren in. 

Dinsdag 21 juni 
Eigen duwer ? ja / nee 

Ja, vul dan formulier 

rolstoel duwer in. 

 

Woensdag 22 juni 
Eigen duwer ? ja / nee 

Ja, vul dan formulier  

rolstoel duwer in. 

Donderdag 23 juni 
Eigen duwer ? ja / nee 

Ja, vul dan formulier 

rolstoel duwer in. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u: 

o Dat wij in 2022 de 14de rolstoel-3daagse organiseren. 

o Dat u op woensdag 25 Mei van 9.30 tot 12.00 uur in de Pit te Overloon uw  

aanmeld formulier kunt laten invullen en vragen kunt stellen over de rolstoel-3daagse.  

o Dat u de opgavestrook volledig ingevuld met € 17.50 kunt inleveren  

vóór dinsdag 7 juni in de groene brievenbus voorbij voordeur pastorie onder 

overkapping (sticker Zonnegroet op brievenbus) of bij Annemie Bonants, 

Rodermansstraat 4a, Holthees. (Uw betaling geldt als aanmelding) 

o Dat het aanmeldformulier voor de gast en de rolstoel duwer en andersom tegelijk  

moet worden ingeleverd. 

o Dat u zich kunt aanmelden als rolstoel gast ook als u geen eigen vrijwilliger heeft. 

o Vrijwilligers kunnen zich voor 1, 2 of 3 dagen opgeven om een rolstoel te duwen,  

bedenk wel de routes zijn 5 km. 

o Als rolstoel duwer kunt u zich rechtstreeks opgeven via onderstaande link: 

http://zonnegroet-ohs.nl/opgave-formulier-vrijwilliger-duwer/ 

o Dat u als rolstoel duwer verplicht bent om een veiligheidshesje te dragen. Dit is een 

verordening vanuit de gemeente. 

o Dat de routes bekend worden gemaakt via de website. 

o Dat u alle nieuws op de Zonnegroet website kunt volgen. http://zonnegroet-ohs.nl/ 

o Dat u zich ieder jaar opnieuw moet opgeven als rolstoel duwer. 

o Dat wij in verband met privacy wetgeving 2018 u vragen om akkoord te gaan met de 

publicatie van film en foto’s op de website van de Zonnegroet. 

 

de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt. 

http://zonnegroet-ohs.nl/opgave-formulier-vrijwilliger-duwer/
http://zonnegroet-ohs.nl/

