Uitnodiging jongerenuitje 14 oktober 2018 naar The MAXX
Beste jongere-lid van de GVN,
Hierbij nodigt de Galactosemie Vereniging Nederland je uit voor het jongerenuitje op zondag 14
oktober 2018. We organiseren deze dag voor de jongeren (11 t/m 17 jaar) van de GVN, zodat jullie
elkaar kunnen ontmoeten of elkaar weer een keer kunnen zien en bijkletsen. En dat hoeft niet te
gaan over Galactosemie, maar gewoon over dingen die je doet, meemaakt of waar je over nadenkt.
En de dag is alleen voor jullie. Niet voor je ouders, broer of zus.
We gaan dit jaar naar The MAXX in Veenendaal, bijna in het midden van het land. The MAXX is de
ultieme plek voor jongeren die houden van avontuur en ontspanning. We gaan die dag met elkaar
een aantal activiteiten beleven vol spanning en actie. Eerst gaan we Jumpen in het Trampolinepark
en daarna Lasergamen in de blacklight verlichte Lasergame Arena. Als derde activiteit staat
Glowgolfen in de snoepjesfabriek op het programma. En daarna is het tijd om even bij te kletsen
over alle ervaringen tijdens het eten van een lekker patatje. En als vierde en laatste activiteit gaan
we Karten op de Kartbaan.
We hopen natuurlijk dat je dit een leuk uitje vindt en dat je mee gaat. Als je een van de onderdelen
liever niet doet dan is dat natuurlijk geen probleem, maar moedig je gewoon de anderen aan of klets
je even met andere leden. Dus kom je ook?! Want hoe meer jongeren er mee gaan des te
gezelliger!!
Hieronder vind je nog wat belangrijke informatie over het uitje en hoe je je kunt opgeven. 14
oktober is al bijna dus geef je snel op. Zou je ook willen doorgeven wanneer je besluit niet mee te
gaan met het uitje. En wil je dan ook aangeven waarom niet. Bijvoorbeeld, je kunt niet, of het lijkt je
niet leuk, of een andere reden. Daar kunnen we dan volgende keer rekening mee houden, want we
organiseren het voor jullie natuurlijk.
Wanneer je mee gaat krijg je nog een brief ter bevestiging en meer uitleg over de dag.
Groetjes en ik hoop je in ieder geval op 14 oktober te zien bij The MAXX,
Melanie Onland
Jongeren commissie GVN

Programma GVN Jongerenuitje 2018
Datum:

Zondag 14 oktober 2018

Aanvang/verzamelen:

12.45 uur bij de balie binnen bij The MAXX.
Het programma start om 13.00 uur

Eindtijd:

17.00 -17.15 uur

Eten en drinken:

In de middag zullen we met zijn allen een patatje eten en wat
drinken. Lunch zit er dus niet bij. Aan het einde van de dag drinken
we daar nog wat met zijn allen

Kleding:

doe makkelijke (sport) kleding aan.
Bij het Jumpen krijg je jumpsokken

Adres The MAXX:

Koningsschot 55, 3905PR Veenendaal

Openbaar vervoer:

Je reist naar NS station Veenendaal of Veenendaal de Klomp en daar
word je door iemand opgehaald. Geef dus even aan als je met het
openbaar vervoer komt

Kosten:

Geen

Regels:

We verwachten dat iedereen zich aan de
huisregels van The MAXX houdt. Zie de website:
https://www.themaxx.nl/huisregels-the-maxx

Inbegrepen zijn:

de 4 genoemde activiteiten, patatje en drinken

Deelnemers:

Jongeren van de Galactosemievereniging tussen de 11 en 17 jaar

Begeleiding:

Er zullen twee begeleiders mee gaan.
(Melanie en Eric Onland) 06-19458260

Opgeven bij:

melanieonland@gmail.com
Graag opgeven vóór 1 oktober 2018
Graag doorgeven:
 Voornaam, Achternaam en leeftijd
 Word je gebracht of kom je met OV
 Je telefoonnummer zodat we je die dag kunnen bereiken
(graag ook doorgeven wanneer je niet kunt of mee wilt)

Voorwaarden:

Deelname aan de najaarsbijeenkomst geschiedt onder de
voorwaarden zoals gepubliceerd op de website. Deelnemers,
vrijwilligers en ouders/voogden verklaren bij inschrijving/deelname
akkoord te gaan met deze voorwaarden.

GVN Jongerenuitje
Wie gaat er mee naar THE

MAXX

Voor wie:

galactosemie patiënten van 11 t/m 17 jaar

Waar:

Veenendaal

Datum:

14 oktober 2018 13.00 - 17.00

Opgeven via:

secretaris@galactosemievereniging.nl

opgeven voor 1 oktober

