
Beste [naam aanmeldende ouder], 
 
Leuk dat u en uw gezin mee gaan met de Heppie vakantie! In deze mail vindt u meer 
informatie. 
 
WAT:  Z04 So Heppie Together Ouder-Kind 
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. 
De coördinator van deze vakantie is: [naam coördinator]. 
 
TIJDENS DE VAKANTIE 
Geen bericht is goed bericht! Is er toch iets wat het thuisfront wil bespreken tijdens de 
vakantie, dan kunnen ze ons bellen op [noodnummer]. 
 
PAKLIJST & ROUTEBESCHRIJVING 
De paklijst en de routebeschrijving staan in de bijlage. 
 
HEPPIE AFSPRAKEN 
Deze Heppie vakantie is heel speciaal. We gaan met meerdere gezinnen samen een hele 
fijne tijd beleven. Dit lukt alleen als we samen een paar afspraken maken. Deze afspraken 
hebben we opgeschreven in een gedragscode. Wilt u dit met uw gezin goed doorlezen en er 
een handtekening onder zetten?  
 
Klik op deze link voor de gedragscode: [link naar gedragscode] 
 
U kunt de ondertekende gedragscode opsturen naar: 
   Stichting Heppie 
   Patrijslaan 9 
   5731 XN Mierlo 
 
Lukt het niet om het vooraf op te sturen? Dan leggen wij een geprinte versie voor u klaar, 
zodat jullie bij aankomst een handtekening kunnen zetten. 
 
KOMT U MET HET OPENBAAR VERVOER? 
U komt naar Centraal Station Eindhoven. Tussen 09.30-10.00 uur staan wij in de hal van 
station Eindhoven aan de centrum kant (bij de taxi-standplaats). Om 10.00 uur gaan we met 
de taxi naar de Buitenjan. 
 
LET OP! Bel of mail Heppie 1 week voor de vakantie als u graag met de taxi mee wil vanaf 
Centraal Station Eindhoven. 
 
VERTREK 
Op vrijdagochtend om 10.30 uur is de vakantie afgelopen. Gaat u met de trein terug? Dan 
brengen wij u tussen 11.00 en 11.30 uur naar Centraal Station Eindhoven. 
 
HEEFT U VRAGEN? 
Mail ons op info@heppie.nl of bel naar 0900-1232627. 
 
Wij hopen dat jullie gaan genieten van deze Heppie vakantie! 



 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam medewerker Heppie-kantoor] 
Stichting Heppie 
Telefoon: 0900-1232627 
Email: info@heppie.nl 
 
Bijlage: routebeschrijving en paklijst 


