
Uitnodiging voor een toffe gezellige avond! 
Datum:  Zaterdag 20 maart 2021 
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Aan alle jongeren van de vereniging,

Inmiddels zitten we al erg lang thuis door corona. Veel kan en mag even niet meer. Als vereniging hebben 
we daarom iets leuks bedacht om samen met onze jongeren te doen. Een gezellig avondje vanuit je eigen 
huis. Dus zet een schaaltje chips of nootjes klaar, lekker drinken erbij en dan kunnen we ertegenaan! 

De spel-avond wordt georganiseerd door Uitjesbazen. Hieronder kun je al een beetje lezen wat er staat te 
gebeuren. iedereen is welkom en meedoen is belangrijker dan winnen! 

Een ware strijd vanuit huis!
De Quaranteambuilding. Zoals de naam zegt, een ware teambuilding game. Het beste van de 
leukste activiteiten verzamelt in één uniek virtueel teambuilding uitje. Tijd voor humor, ontspanning 
en een fanatieke strijd. 
Teams worden ingedeeld en maken onderling een virtuele verbinding. De officiële Uitjesbazen 
appgame wordt gedownload. Jullie worden overvallen met creatieve doe-opdrachten, 
breinbrekende escape games, prikkelende audio rondes en nog veel meer. Voor ieder wat wils, dus 
iedereen kan meedoen. Iedereen is actief betrokken. De ingezonden opdrachten worden direct 
nagekeken. Jullie kunnen de score live volgen. Creativiteit, lef en humor worden beloond! Welk team 
weet de meeste punten te scoren?!

Wij hebben er ontzettend veel zin in! Jij ook? Geef je voor 8 maart 2021 op door een e-mail te sturen 
naar j.overkempe8@upcmail.nl of johan@Hirschsprung.nl  
Je ontvangt dan per e-mail een uitnodiging met jouw inlog gegevens voor de spel-avond.

P.s. zet je deze data ook alvast in jouw agenda? We hopen elkaar dan weer ‘live’ te kunnen
ontmoeten. Uitnodigingen hiervoor volgen!
1 t/m 3 oktober 2021:  jongerenkamp

 We hebben al een erg leuke locatie besproken waar voor ieder wat is. 
Sportief, lekker luieren, of gewoon gezellig met elkaar bij het kampvuur 
kunnen zitten. 

2 oktober 2021: Jeugd dag 
Deze dag gaan we iets leuks en actiefs doen en natuurlijk lekker eten.

9 oktober 2021 LCD dag Aviodrome (familie dag)
 Op deze dag hebben we ook voor jullie een speciaal programma. Wat er 
precies gaat gebeuren blijft nog even een verassing. Maar zorg dat je erbij 
bent, dit wil je niet missen. 

Zo je ziet zijn we van alles voor jullie aan het organiseren. Leuk als je er weer, of voor het eerst, bij bent! 

Groeten jongerenwerkgroep, Jeroen, Johan, Manon en Alie
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