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Deelnemers tochten
Interessepeiling voor tocht in samenwerking met Thuisafgehaald

Beste vrienden,
Aan het begin van dit seizoen hadden wij het plan om in samenwerking met Thuisafgehaald,
een tocht te organiseren met een gezamenlijke maaltijd verzorgd door koks van
Thuisafgehaald.
Ten gevolge van het geringe aantal positieve reacties voor deelname aan deze tocht, hebben
we helaas moeten besluiten om deze speciale tocht niet door te laten gaan.
Achteraf bleek een aantal van u toch geïnteresseerd. Dat was voor ons een reden om
nogmaals te inventariseren of er voldoende belangstelling is om dit evenement in het begin
van de maand september alsnog door te laten gaan.
Wanneer we de toch opnieuw organiseren moeten we opnieuw gaan onderhandelen met
koks van Thuisafgehaald of zij bereid zijn om de aan deze rit gekoppelde maaltijd te
verzorgen en of het mogelijk is dit voor de prijs te doen die in het begin van dit jaar
daarvoor werd gerekend. Ook het maximale aantal deelnemers zal daarbij aan de orde
komen. Wij gaan er ook nu van uit dat het minimum aantal deelnemers 6 moet zijn en
maximaal 12.
Als u aan deze tocht mee wilt doen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven
via het bekende aanmeldadres bij Radius telefoon 071-7074200.
Voor degenen die de vorige wervingstekst niet hebben gelezen of voor degenen die de
inhoud niet meer scherp op het netvlies hebben staan treft u hieronder de tekst aan van de
oorspronkelijke oproep:
“Dit jaar proberen we in samenwerking met Radius een speciale tocht te organiseren die
past in het project Thuis Afgehaald. Wellicht hebt u hierover al eens wat gehoord of gelezen.
Thuisafgehaald is een landelijk project waarbij zogenaamde thuiskoks, maaltijden bereiden
voor mensen die daar door omstandigheden zelf niet toe in staat zijn. De maaltijden kunnen
worden besteld waarbij ook persoonlijke voorkeuren kunnen worden aangegeven. Deze
maaltijden kunnen dan bij de thuiskok worden opgehaald en betaald. De kosten worden
daarbij zo laag mogelijk gehouden. Het doel van dit project, dat inmiddels goed is
aangeslagen, is om zowel mensen die eenzaam zijn en weinig contacten hebben maar wel
goed kunnen koken/bakken een zinvolle bezigheid te bieden. Er kan al snel een band
ontstaan tussen aanbieder en afnemer. Voor degenen die niet in staat zijn om zelf voor een
warme maaltijd te zorgen kan dat een goede oplossing zijn. De maaltijden kunnen thuis
worden genoten en men hoeft niet naar een restaurant te gaan.
Voor mensen die hieraan willen deelnemen maar zelf niet in staat zijn om de bestelde
maaltijden op te halen, biedt in Leiden Radius een oplossing door het laten ophalen van de

maaltijden bij de thuskok en deze bij de afnemer af te leveren. Dit wordt “bijzonder thuis
afgehaald” genoemd.
Om dit project wat te promoten willen wij in de maand mei een dag organiseren speciaal
voor mensen die in een scootmobiel rijden. Het idee is om een tocht te rijden door Leiden
waarbij we op drie locaties van Radius en of Libertas aanleggen. Thuiskoks zorgen dan voor
een driegangendiner. Wij beginnen dan op de 1 e locatie waar aan de deelnemers een
voorgerecht wordt geserveerd. Vervolgens volgt een rit door de stad naar de 2 e locatie waar
het hoofdgerecht wordt geserveerd. Hierna rijden we naar de 3 e locatie waar het nagerecht
wordt geserveerd
Een andere optie is het organiseren van een leuke tocht door een groen parkoers in Leiden
en het complete diner op 1 locatie te serveren.
Om dit plan verder uit te werken is het wel noodzakelijk dat wij van u horen of u dit een
leuk plan vindt en of u hieraan mee zou willen doen. Gelet op de ruimte in de locaties gaan
we uit van een minimaal aantal van 6 en een maximum van 12 deelnemers. Als wij voldoende
positieve reacties hebben ontvangen gaan wij door met de voorbereiding en krijgen degenen
die zich hebben opgegeven nadere informatie o.a, over de kosten die aan een dergelijke toch
verbonden zijn. Wij proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden”.
In verband met organisatorische problemen hadden wij voor het nuttigen van de maaltijd al
gekozen voor één vaste locatie en wel in buurtcentrum De Rondedans aan de Julianastraat
in Leiden Noord. De prijs die eerder werd gevraagd was 7 Euro voor deze tocht.
Als het enigszins kan willen we deze prijs ook nu weer aanhouden. U betaalt dan geen twee
euro extra inschrijfgeld voor de tocht.
Zodra wij voldoende zicht hebben op het aantal personen dat in september wil deelnemen,
krijgen degenen die zich hebben aangemeld nadere informatie over datum, plaats, tijdstip
en kosten.
Bekeken zal worden of special dieetwensen gehonoreerd kunnen worden.
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