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Beste (jongeren)leden van de Belangengroep M.E.N.,
Op zaterdag 15 december 2018 organiseren we twee activiteiten voor ‘het hele gezin’.
Ben jij tussen de 0 en 18 jaar en lijkt het je leuk om op 15 december aanstaande mee te gaan naar de
winterefteling, meld je dan snel aan. Zowel jongeren met als zonder M.E.N. zijn van harte welkom!
We hebben begeleiding die zorgt dat je op tijd voor de lunch zult zijn. Natuurlijk mag je ’s middags (als je
ouders klaar zijn met hun programma) ook met je ouders door alle wondere werelden lopen. Ben je
minderjarig en wil je zonder ouders meedoen, dan heb je schriftelijke toestemming van je ouders nodig.
Ben je 18 jaar of ouder en vindt je het fijn om eens ongedwongen met anderen over MEN of wat MEN voor
jou en je gezin/familie betekent te praten, dan ben je welkom op onze lotgenotencontactochtend*. Tevens
zal er een deskundige aanwezig zijn die (algemene!) vragen kan beantwoorden op medisch vlak.
Al ben je 18+, ook jullie kunnen naar de Efteling, waar we gezamenlijk lunchen en in de middag ook
kunnen genieten van al het moois dat de winterefteling ons biedt.
Je kunt ook alleen deelnemen aan het lotgenotencontact in de ochtend en daarna naar huis gaan.
* De lotgenotenbijeenkomst is in Efteling Bosrijk. Tegen lunchtijd lopen we in vijf minuten naar de Efteling.

We verwachten iedereen om 09.30 uur bij Efteling Bosrijk, Eftelingsestraat 7, 5171 RP
Kaatsheuvel, waar we kosteloos de auto kunnen parkeren en de hele dag laten staan.
In Bosrijk staat de koffie, thee, chocomelk en fristi met iets lekkers voor ons klaar.
Het dagprogramma staat op de achterzijde van deze uitnodiging vermeld.
Kosten
De Belangengroep M.E.N. betaalt de entree en de lunch.
Aanmelden
Vanwege ons butget kunnen hier maximaal 100 personen aan deelnemen. De volgorde van schriftelijke
aanmelding is hierin bepalend.
Wat betreft je aanmelding:
- Zorg dat je aanmelding uiterlijk 7 december bij ons binnen is.
- Vermeld van iedere persoon de naam, voornaam en leeftijd.
Vermeld ook woonplaats en telefoonnummer, en een actueel emailadres waarop we de laatste
informatie kunnen toesturen.
- Stuur de aanmeld e-mail naar secretaris@belangengroepmen.nl of
- Geen emailmogelijkheid? Stuur het aanmeldformulier naar Wijboschstraat 144, 5036 BC Tilburg.
U ontvangt op 10 december een bevestiging per e-mail van de aanmelding.
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en dat jullie je allemaal aanmelden!
Namens de organisatie,
Monique Aarts,
voorzitter Belangengroep MEN
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Programma

We verwachten iedereen om 09.30 uur bij Efteling Bosrijk, Eftelingsestraat 7, 5171 RP
Kaatsheuvel, waar we kosteloos de auto kunnen parkeren en de hele dag laten staan.
In Bosrijk staat de koffie, thee, chocomelk en fristi met iets lekkers voor ons klaar.
De lotgenotencontactochtend start om 10.00 uur, in de Huyskamer en duurt tot 12.00 uur.
Om circa 10.00 uur gaan de kinderen en jeugd te voet naar de hoofdingang van de Efteling, een
wandeling van vijf minuten. Zij mogen al om 10.30 uur het park in.
De lunch is voor iedereen om 12.30 uur in het Wapen van Raveleijn. (Dus ook de kinderen / jeugd
eten hier)
Om 14.00 uur start de show in Ravelijn Arena, onze plaatsen zijn gereserveerd.
“Raveleijn: De stad waar Raven Ruiters zullen zijn.
Ontdek de vervallen stadspoort, de magische stad Raveleijn en beleef de spectaculaire parkshow.
Vijf kinderen groeien uit tot ruiters te paard.
Ze hebben elkaar, speciale talenten en de moed om de strijd aan te gaan met hun overheerser.
Maar hoe komen ze aan de magische krachten die nodig zijn om hem te verslaan?
En hoe zullen ze de nog grotere verschrikking die hen wacht trotseren?
Mis het niet en word toeschouwer van dit groots spektakel!”

14:30 - 19:00 uur: op eigen gelegenheid door de Efteling lopen en geniet samen van wonderlijke
momenten. De Efteling is deze dag geopend tot 19.00 uur.
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