
 

 

Zorgcentrum Ter Borcht 

Baarlo 

10e wandel3daagse 

 

Baarlo, 1 augustus 2019 

Beste mensen, 

Het organiseren van een activiteit voor de bewoners en omwonenden van zorgcentrum Ter 

Borcht kan alleen met voldoende ondersteuning door familie, kennissen, mantelzorgers en 

vrijwilligers. 

Wij willen graag van de 10e wandel3daagse van zorgcentrum Ter Borcht een succes maken. 

Mogen wij op uw hulp rekenen? 

De 10e wandel3daagse van zorgcentrum Ter Borcht wordt gehouden op: 

26, 27 en 28 augustus 2019 en duurt van 15.00 tot 16.30 uur. 

 

Ik werk mee aan de 10e wandel3daagse van zorgcentrum Ter Borcht 

Naam : ____________________________________________________ 

Adres : ____________________________________________________ 

Tel. : ____________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________ 

 

 

Ik ben medewerker / vrijwilliger  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Ik ben familie / mantelzorger van: 

Dhr./Mevr.: _______________________________ Kamer/adres: ______________________ 

 

Peuters en kleuters en ouderen maken de wandel driedaagse extra leuk. 

Daarom mogen dit jaar ook peuters en kleuters, (klein)kinderen, van 

familie, mantelzorgers en vrijwilligers meedoen. 

Voor een goede organisatie is opgave noodzakelijk 

Mijn (klein)kind(eren) loopt / lopen ook mee op: 

 Maandag 26 augustus 2019 

 Dinsdag 27 augustus 2019 

 Woensdag 28 augustus 2019 

 

Vul s.v.p. ook de achterkant van dit formulier in! 

Ik ben beschikbaar voor: ……………(z.o.z.) 



 

 

10e wandel3daagse 
 

 

Ik ben beschikbaar voor: 
 

Begeleiden van de bewoners bij deelname aan de activiteit 

 Maandag 26augustus 2019 

 Dinsdag 27 augustus 2019 

 Woensdag 28 augustus 2019 

Het bemensen van de kraampjes rond het parcours 

 Maandag 26 augustus 2019 

 Dinsdag 27 augustus 2019 

 Woensdag 28 augustus 2019 

Het opbouwen en afbreken van het parcours 

 Maandag 26 augustus 2019 (08.30 tot 12.00 uur) 

 Dinsdag 27 augustus 2019 (13.00 tot 14.30 uur) 

 Woensdag 28 augustus 2019 (13.00 tot 14.30 uur) 

 Woensdag 28 augustus 2019 (16.30 tot 18.00 uur) 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

De organisatie 

 

 

Lever dit formulier zo spoedig mogelijk in.  

Uiterlijk op zondag 18 augustus,  

via het postvak van de Wandel3daagse.  

(in de hal van het zorgcentrum) 

 

 

Uw opgave is definitief 

U ontvangt geen nader bericht meer. 


