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Maxiorendag 2019 
Brief voor de leiding 

Hallo Maxiorenleiding, 
 
De jaarlijkse Maxiorendag zit er weer aan te komen. Op zondag 2 juni 2019 mogen alle Maxioren van 
Utopia naar Horst komen om deze leuke activiteit te beleven! 
 
Uitnodiging 
Elke Maxiorengroep binnen Utopia heeft een brief, welke aan een pijl bevestigd is, ontvangen. In deze brief 
worden de jonge JN-ers door roverdochters Ronja gevraagd om haar te helpen de verdwenen buit te 
vinden. Ook worden de JN-ers verzocht om het leuke filmpje op de Maxiordendag-pagina 
(www.jnhorst.nl/maxiorendag) te bekijken, dit kunnen jullie natuurlijk samen met de groep doen. Naast 
deze brief verzoeken we jullie om de bijgevoegde flyers uit te delen aan jullie Maxioren zodat ze thuis het 
filmpje nog eens kunnen bekijken. 
 
Informatie en opgave Maxiorendag 
Op de Maxiorendag-pagina kunnen jullie, onder menu item ‘Voor leiding’, ook alle relevante informatie 
over de Maxiorendag en het opgaveformulier vinden. Wij verzoeken jullie om het opgaveformulier voor 
woensdag 1mei volledig in te vullen en naar ons te sturen! Ook als jullie groep niet aan de Maxiorendag 
deel zal nemen willen we graag een reactie ontvangen. 
 
Parkeren en aanmelden 
De routebeschrijving en de parkeermogelijkheden zullen te zijner tijd op de Maxiorendag -pagina komen te 
staan. Verder verzoeken we jullie om je groep bij binnenkomst in onze blokhut aan te melden zodat wij een 
overzicht hebben welke groepen er present zijn en welke niet! 
 
Mochten er nog onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn vernemen wij dat graag! 
 
Met vriendelijke groetjes en tot hopelijk tot 2 juni in Horst, 
Organisatie Maxiorendag 2019 
E: maxiorendag2019@jnhorst.nl 
T: 06-46676269 
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Algemene informatie Maxiorendag 2019   
Datum : zondag 2 juni 2019 
Aanmelden : 12:45 uur 
Opening : 13:00 uur 
Afsluiting : 17:00 uur 
Locatie : Blokhut Jong Nederland Horst (Toon Hendriksstraat 3 te Horst) 
Doelgroep : Maxioren (groep 3 t/m 5 basisschool) van Utopia 
Opgave : - opgaveformulier staat op: www.jnhorst.nl/maxiorendag 
   - graag bij zowel deelname als geen deelname volledig invullen 
   - let op, uiterste opgavedatum is woensdag 1 mei 2019 


