TIMETABLE VRIJDAG 8 DECEMBER 2017
Evenement voetbalwedstrijd Helmond Sport – Eindhoven bijwonen
voor jongvolwassenen met autisme
18:45 uur:
We verzamelen ons om 18:45 uur bij het centrale verzamelpunt: Cafetaria de Braak - Rembrandtlaan,
5702 XZ Helmond, zie:
https://www.google.nl/maps/place/Cafetaria+De+Braak/@51.4880065,5.6764456,15z/data=!4m5!3
m4!1s0x0:0x2ee038eb40655eb!8m2!3d51.4880065!4d5.6764456
De begeleiding zal daar klaar staan. Je herkent de begeleiding aan de persoon met de gekleurde
halskoorden met badge die ze omhebben.
Voor degene die de auto willen parkeren: Je kunt de auto GRATIS parkeren op het Parkeerterrrein bij
Cafetaria de Braak aan de Rembrandtlaan.
Voor degene die de fiets willen stallen: Je kunt de fiets even neerzetten bij Cafetaria de Braak. Als we
samen naar het Helmond Sport Lavans stadion lopen, neem je de fiets mee en daar kun je de fiets
stallen.

18:50 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.
De stichting HELP US AUT betaalt 3 drankjes en 1 keer iets lekkers (chips, nootjes, chocolade).
Wil je meer drinken of eten dan is dit op eigen kosten.
We lopen samen naar het Helmond Sport Lavans stadion.

19:00 uur:
Rondleiding op het Helmond Sport terrein. We lopen met zijn allen over het terrein zodat je weet
waar wat is zoals de uitgangen, , de tribunes, de EHBO, de catering en de toiletten. We krijgen uitleg
over de voetbalclub Helmond Sport, over de veiligheid en de logistiek.
De supportersvereniging staat klaar met hun merchandiser artikelen. Als je een leuk Helmond Sport
artikel wilt kopen, dan kan dat daar. Dit is op eigen kosten.
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19:30 uur:
We lopen samen naar de zitplaats waar je alvast rustig kunt gaan zitten en fris kunt gaan drinken.
De begeleiding haalt drinken voor je.
20:00 uur:
Aanvang van de wedstrijd Helmond Sport – Eindhoven.
We gaan genieten van de voetbalwedstrijd en de sfeer.
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
je begeleid(st)er terecht. Je herkent je begeleid(st)er aan de persoon met dezelfde kleur halskoord
om als jezelf draagt.
20:45 uur – 21:00 uur:
Pauze.
We blijven rustig zitten. Degene die naar de toilet wil kan met de begeleiding meelopen.
De begeleiding haalt wat te drinken voor iedereen en wat lekkers.
21:00 uur:
We gaan verder genieten van de voetbalwedstrijd en de sfeer.
21:45 uur:
Einde voetbalwedstrijd. We blijven nog even zitten totdat de meeste mensen zijn vertrokken.
22:15 uur:
We lopen samen naar de uitgang en daarna naar het centrale verzamelpunt: Cafetaria de Braak.
22:30 uur:
We nemen afscheid van elkaar en hopelijk zien we jullie weer terug bij het derde evenement wat de
stichting HELP US AUT in 2018 gaat organiseren voor jullie of bij de eerstvolgende maandelijkse AUT
OF ORDER bijeenkomst van de stichting HELP US AUT.

In dringende gevallen kun je op 8 december 2017 altijd bellen of een sms of whatsapp sturen naar
Lianne van de Westerlo - coördinator / begeleidster op 8 december 2017 en voorzitter van de
stichting HELP US AUT: 0616352960.
EINDE
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