GUCH activiteit 2019
Antwerpen – 30 maart 2019
Lieve GUCH,
(voor wie niet mee is: Grown-Ups with Congenital Heart disease 😊 )

Hartekinderen vzw wenst je alvast het beste voor het nieuwe jaar...met vooral een goede
gezondheid. 😉
Op zaterdag 30 maart willen we je graag uitnodigen op onze tweede GUCH-activiteit van
Hartekinderen.
Na onze zoektocht doorheen Gent van vorig jaar, willen we je dit jaar meenemen naar Antwerpen.
Vindt hieronder de planning terug en hopelijk tot dan!

13u30-14u - Samenkomst voor het Antwerpse MAS (adres: Hanzestedenplaats 1,
parkeergelegenheid op de Brouwersvliet).
14u-15u30 - Met het gekregen toegangsticket kan je anderhalf uur rond dwalen in het Mas en alle
zalen en tentoonstellingen gaan bekijken. Indien je wilt, kan je dit ook combineren met een kleine
wandeling op "Het Eilandje" en zijn omgeving.
15u30-16u - Afspraak op de rooftop van het MAS waar er word getoost op ons met een glaasje
bubbels en enkele andere alternatieven. Indien u hiervoor het MAS heeft verlaten kan je terug
binnen, want rooftopacces is gratis.
16u30-17u30 - Escaperoom Antwerp Clue, waarin we in groepjes worden verdeeld om in vier kamers
de uitdaging aan te gaan om binnen 60 min het mysterie te ontcijferen en te ontsnappen.
18u - Spareribs à volonté in restaurant Amadeus (voor wie geen spareribs lust, hebben we ook
alternatieven in de vorm van een vegetarische schotel of gamba's).
Wij zullen er zijn! Jij ook?
Tot dan.
HARTverwarmende groeten
vzw Hartekinderen
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Inlichtingen en inschrijvingen:
Inlichtingen: Liesbeth Wynen of Sanne Van Lierde
liesbeth.wynen@hartekinderen.be – 0497 71 38 54
sanne.van.lierde@hartekinderen.be – 0495 50 23 46
Prijzen:
Leden :
€15/volwassene
Niet-leden: €30/volwassene Inschrijven:
De inschrijving dient te worden bevestigd via Peepl.
Rekeningnr: BE19 2900 3273 6612 van Hartekinderen vzw
Mededeling: Naam + voornaam – aantal personen
Voorbeeld:
Wynen Liesbeth - 1
Inschrijven kan tot uiterlijk Datum

Hopelijk tot dan !

Hartekinderen vzw behoudt zich steeds het recht voor om een activiteit te wijzigen of de inschrijvingen vroeger af te sluiten dan aangekondigd.
Tijdens deze activiteit worden foto’s genomen die gepubliceerd kunnen worden. Indien u dit niet wenst, laat dit gerust weten aan de organisatoren.
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