
  
 
 

 

 

 

 

Uitnodiging Muiderslot 12 of 19 juni 2021      

Beste mensen, 

Ben je tussen de 12 en 24 jaar oud? 
Heb jij het ook zo gehad met corona en thuis zitten? 
Wil jij ook weer eens iets leuks doen op een corona-proof manier? 
Dan is dit iets voor jou (en je maatje)! 

Het Muiderslot - het oudste kasteel van Nederland – nodigt jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud uit 
voor een GRATIS uitje. 

In de maand juni wil het Muiderslot iets voor jou doen. In het programma Reconnected @Muiderslot 
kun je even ontspannen en iets leuks ondernemen met anderen. 

Je bent van harte welkom, samen met je maatje. 

Hoe ziet het programma eruit? 

 Je wordt ontvangen door Muiderslot medewerkers met koffie/thee/fris & lekkers 
 Je wordt ingedeeld in twee van de volgende workshops: samen koken met de kasteel kok, 

mindfulness met de kasteelyogi, een cursus storytelling of een interactieve tour in het 
kasteel en de kasteeltuinen. Er is hier de mogelijkheid om goed afstand van elkaar te houden. 

 Tussen de twee workshops in is er een korte pauze, uiteraard weer met koffie/thee/fris & 
lekkers 

 Tenslotte sluiten we samen af en ga je weer naar huis 
 

Data en tijdstip waaruit je kunt kiezen (LET OP: VOL = VOL): 

1. Zaterdag ochtend 12 juni van 10.00-13.00 uur 
2. Zaterdag middag 12 juni van 14.00-17.00 uur 
3. Zaterdag ochtend 19 juni van 10.00-13.00 uur 
4. Zaterdag middag 19 juni van 14.00-17.00 uur 

  



  
 
 
 
 
 

Interesse? 

Aanmelden kan VÓÓR 28 MEI 2021 door een mail te sturen onder vermelding van Uitje Muiderslot  
naar dit mailadres: info@maatjesprojectgooi.nl 

In de mail graag vermelden: je naam, leeftijd, naam van je maatje én datum en tijdstip 1e voorkeur 
en 2e voorkeur wanneer je wilt komen en een korte motivatie van een paar regels waarom jij graag 
met je maatje wilt deelnemen aan de workshops van het Muiderslot.  

Als de plaatsen al heel snel vol zijn wordt je op een wachtlijst geplaatst. Als er tussentijds een plekje 
vrij komt heb je dan toch kans om naar het Muiderslot te gaan. Als je je hebt aangemeld en je komt 
er achter dat je toch niet kunt komen meld je dan zo snel mogelijk af via hetzelfde mailadres, dan 
kunnen we nog iemand anders blij maken met een plekje.  

Wanneer je je aanmeldt dan gaan we er vanuit dat je komt. Wees er snel bij want vol=vol. 

 

We hopen je te zien! 

 

Hartelijke groet,  

namens 

Annemarie den Dekker (directeur Muiderslot) en 

Marjan Ockeloen (directeur Stichting Maatjesproject) 

 

 

 

Bereikbaarheid Muiderslot: 

 Met het openbaar vervoer: Vanaf station Weesp gaat bus 110 om 09:12 uur voor het 
ochtendprogramma en om 13:15 uur voor het middagprogramma naar halte Muiden 
Centrum. Vanaf daar is het 10 minuten lopen naar het Muiderslot. 

 Met de auto: Vanaf de A1 neem: afslag 3 Muiden/Weesp. 
 Parkeerplaats P1: gratis (Maxisweg, hoek Weesperstraat, Muiden). Vanaf hier is het 15 

minuten lopen naar het Muiderslot. 
 Parkeerplaats P2: gratis (Mariahoeveweg, Muiden). Vanaf hier is het 15 minuten lopen naar 

het Muiderslot. 
 


