TIMETABLE 18 AUGUSTUS 2017
Kasteeltuinconcert Queen Forever en vuurwerkshow incl. BBQ
voor jongvolwassenen met autisme

17:30 uur:
We verzamelen ons om 17:30 uur bij het beeld in het midden op het plein bij Pathé in Helmond
(Frans Joseph van Thielpark 5). De begeleiding zal daar klaar staan.
Voor degene die de auto willen parkeren: Je kunt de auto parkeren bij het Parkeerterrrein
Beatrixlaan. Kosten €3,00 per dag.
Voor degene die de fiets willen stallen: Je kunt de fiets bij de fietsenstalling achter de HEMA plaatsen
/ onder de viaduct.

17:45 uur:
Kennismaken met elkaar en je krijgt te horen welke begeleiders er zijn.
Bij de begeleider kun je altijd terecht als er iets is. De begeleider haalt drinken, loopt mee naar de
toilet indien gewenst en doet gewoon gezellig mee. De begeleider houdt in de gaten dat je niet
teveel alcohol drinkt.

18:00 uur:
Rondleiding op het kasteeltuin terrein. We lopen met zijn allen over het terrein zodat je weet waar
wat is.

18:30 uur:
Gratis BBQ met 5 glazen aan drank (geen sterke drank). We gaan op het terrein samen naar de BBQ.
Zo maak je kennis met elkaar en met de begeleiding.

20:00 uur:
We lopen samen naar de vaste plaats waar we tijdens het concert gaan staan.
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20:30 uur:
Aanvang muziek. We gaan genieten van de muziek. Gezellig samen praten, lachen, dansen en
drinken. Als er iets is, als je je niet lekker voelt, als je iets wilt weten, als je iets nodig hebt dan kun je
altijd bij een van de zes begeleiders terecht.

23:00 uur:
Einde muziek. Genieten van het vuurwerk.

23:30 uur:
We lopen samen naar de uitgang.
Een begeleider loopt mee met degene die naar de parkeerplaats gaan.
Een begeleider loopt mee met degene die naar de fietsenstalling gaat.
Een begeleider loopt mee naar het centrale verzamelpunt bij het beeld in het midden op het plein bij
Pathé in Helmond (Frans Joseph van Thielpark 5).

In dringende gevallen kun je op 18 augustus 2017 altijd bellen of een sms of whatsapp sturen naar
Lianne van de Westerlo - coördinator / begeleidster op 18 augustus 2017 en voorzitter van de
stichting HELP US AUT: 0616352960.

EINDE
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