TIMETABLE VRIJDAGAVOND 14 SEPTEMBER 2018

Evenement H2O UNPLUGGED
Afgestemd programma voor jongvolwassenen met autisme

19:45 uur:
We verzamelen ons om 19:45 uur bij het H2O festival terrein achter Raymakers Textiel aan de
Kanaaldijk in Helmond vooraan bij de grote tent.
ADRES:
Raymakers Textiel
Kanaaldijk N.W. 61, 5707 LC Helmond
Google maps:
https://www.google.nl/maps/dir/''/raymakers+textiel+helmond/@51.4812303,5.5811215,12z/data=
!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c723e1b16d8d3b:0x301cead0f480e962!2m2!1d5.651161!2d51.48
12512
De begeleiding zal daar klaar staan. Je herkent de begeleiding aan de persoon met een gekleurd
halskoord om en een geel hesje aan met het logo van de stichting HELPUSAUT op de achterkant en
mouw en een gekleurd halskoord om.
Voor degene die de auto willen parkeren: Je kunt de auto parkeren op het parkeerterrein
Beatrixlaan, Beatrixlaan 100, 5707 LR Helmond:
https://www.google.nl/maps/dir/''/parkeerterrein+beatrixlaan+helmond/data=!4m5!4m4!1m0!1m2
!1m1!1s0x47c723e1d7dc7511:0x620d0f41d4fc5681?sa=X&ved=2ahUKEwjU54ySoo3dAhWPqaQKHb
btDn0Q9RcwC3oECAoQEA
Voor degene die de fiets willen stallen: Je kunt de fiets neerzetten bij de tent.

20:00 uur:
Kennismaken met elkaar en je krijgt te horen bij welke begeleid(st)er je wordt ingedeeld. Je krijgt een
gekleurd halskoord, in dezelfde kleur als het halskoord van je begeleid(st)er, om met een badge
waarop je naam staat. Zo weten de andere deelnemers en ook de begeleid(st)ers hoe je heet.
Bij de aan je toegewezen begeleid(st)er kun je altijd terecht als er iets is. De begeleid(st)er haalt
drinken, loopt mee naar de toilet indien gewenst en doet gewoon gezellig mee. De begeleid(st)er
houdt in de gaten dat je niet teveel alcohol drinkt.
Je krijgt gratis 1 drankje bij aankomst, 1 drankje in de pauze en 1 drankje en een snack na afloop.
Wil je meer drinken of eten dan is dit op eigen kosten.
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20:15 uur:
We lopen samen de tent in en de begeleiding haalt wat te drinken voor jullie.
20:30 uur:
Aanvang H2O Unplugged.
21:30 uur:
Pauze.
22:45 uur:
Einde H2O Unplugged.
23:00 uur:
We lopen samen naar de foodcourt, het terrein voor de tent waar we nog kunnen genieten van een
drankje en een hapje bij de food stands.

23:30 uur:
Naar huis.
We nemen afscheid van elkaar en hopelijk zien we jullie weer terug bij de eerstvolgende
maandelijkse AUT OF ORDER bijeenkomst van de stichting HELP US AUT.

In dringende gevallen kun je op 14 september 2018 altijd bellen of een sms sturen naar Lianne van de
Westerlo - coördinator / begeleidster op 14 september 2018 en voorzitter van de stichting HELP US
AUT: 0616352960.
EINDE
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