
Beste [naam aanmelder], 
 
Leuk dat Nick mee gaat met de weekenden! In deze mail vindt u meer informatie. 
 
WIE:               [voornaam, achternaam] 
WAT:              Z02. Heppie Party 15-18 jaar  
WANNEER:   11-15 juli 2016 
WAAR:           De Buitenjan Groepsruimte de Beuk 
                       Turfweg 9 
                       5504 RL Veldhoven 
 
AANKOMST 
Maandagochtend tussen 10.00 en 10.45 uur staat de koffie en limonade voor jullie 
klaar. 
U ontmoet dan de Heppie-vrijwilligers. 
Heeft Nick medicatie? U kunt dit dan aan de coördinator uitleggen en geven. 
De coördinator van deze vakantie is: [naam coördinator]. 
 
TIJDENS DE VAKANTIE 
Geen bericht is goed bericht! Is er toch iets wat u wilt bespreken tijdens de vakantie, 
dan belt u ons op [noodnummer]. 
 
PAKLIJST & ROUTEBESCHRIJVING 
De paklijst en de routebeschrijving staan in de bijlage. 
 
EXTRA INFORMATIE VOOR DE JONGEREN 
Deze Heppie-vakantie is voor de oudste jongeren, daarom hebben we twee extra 
documenten: 
1. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren vooraf weten welke afspraken we bij 
Heppie maken. Deze afspraken staan in een contract. Met dit contract spreken we af 
dat we er samen met de jongeren een hele leuke week van gaan maken. De 
contracten liggen geprint klaar bij de start van de vakantie, en dan kan Nick er 
uiteraard ook nog vragen over stellen aan de begeleiders en eigen wensen 
aangeven. Wilt u dit contract wel al vast samen met Nick doorlezen? 
2. Tijdens de vakanties en weekenden bij Heppie maakt de groep af en toe een 
uitstapje. Wij vragen uw toestemming voor het vervoeren van Nick met auto’s van 
vrijwilligers. Ook dit formulier ligt geprint klaar bij aankomst. 
 
Klik op deze link voor het contract en het toestemmingsformulier vervoer: 
https://drive.google.com/folderview?id=0BybiO17hkI57UnltQTVFX1ZPLXc&usp=shar
ing 
 
OPHALEN 
Op vrijdagochtend om 10:30 uur is de vakantie afgelopen. U kunt Nick tussen 10.30 
en 11.00 uur weer ophalen. 
Gaat Nick met de trein terug? Dan brengen wij Nick tussen 11.00 en 11.30 uur op 
Centraal Station Eindhoven. 
 
KOMT U MET HET OPENBAAR VERVOER? 
Als u met het openbaar vervoer komt dan zijn er twee mogelijkheden: 



1. U brengt Nick naar Centraal Station Eindhoven. Tussen 09.30-10.00 uur staan wij 
in de hal van station Eindhoven aan de centrum kant (Taxi-standplaats). Om 10.00 
uur gaan we met de jongeren met de taxi naar de Buitenjan. U kunt helaas niet 
meerijden.  
 
2. U brengt Nick naar de bushalte vlakbij de Buitenjan. Jullie stappen uit bij bushalte 
‘Turfweg Steensel’. Het is dan nog 2 minuten lopen naar de Buitenjan. U kunt dan 
mee naar de locatie. 
 
LET OP! Bel of mail Heppie vooraf (minimaal 1 week) als Nick met het openbaar 
vervoer komt. 
 
HEEFT U VRAGEN? 
Mail ons op info@heppie.nl of bel naar 0900-1232627. 
 
Wij hopen dat Nick zal genieten van deze Heppie vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[Naam medewerker Heppie-kantoor] 
Stichting Heppie 
Telefoon: 0900-1232627 
Email: info@heppie.nl 
 
Bijlage: paklijst en routebeschrijving	


