Wij nodigen u uit voor het lotgenoten treffen van de werkgroep Locked-In Syndroom
(LIS) van de vereniging Cerebraal, bedoeld voor lotgenoten, hun direct betrokkenen en
overige geïnteresseerden.
Wanneer:
Waar:
Adres:

Vrijdag 13 mei 2011
Zaal Verploegen *party en congrescentrum*
Woeziksestraaat 100
6604 CM Wijchen

De deelname is gratis
Thema’s: Hoe ga ik om met privacy? Hoe moet het verder met je persoonlijkheid, bv
hoe kun je die verder ontplooien? Wordt je mening nog naar waarde geschat, of is alles
in functie van je mindervalide zijn? Rest er je alleen dankbaarheid omdat er veel voor je
gedaan wordt? Kortom : hoe leef ik als volwaardig mens verder?
Programma:
12:30 – 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:10
14:10 - 14:40
14:45
15:00
15:30
17:00

– 15:00
- 15:30
- 17:00
– 17.30

Ontvangst met koffie/thee in de ontvangstruimte.
Gezamenlijke lunch (vrijwillige eigen bijdrage van +/- € 5,00 pp.)
Opening door Edwin Tusveld, penningmeester van werkgroep locked in
syndroom Nederland
Presentaties door ______________ , Neuropsycholoog. Er zal een
korte uitleg worden geven over onse thema’s van deze dag
Vragen over het thema.
Pauze koffie /thee.
eventueel Gespreksgroep(en) voor:
Frisdrank en sluiting.

Opgeven graag voor 9 mei aanstaande
Ik kom op 13 mei 2011 naar het lotgenotentreffen LIS patienten
Naam:
Adres + PC:
Woonplaats:
Emailadres:
Leeftijd(en):
Bent u lid van Cerebraal? Ja\Nee
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Uw inschrijving voor deze bijeenkomst graag zo spoedig mogelijk a.u.b. retourneren naar
Wim Tusveld, voorzitter werkgroep LIS Cerebraal.
e-mailadres: wim.tusveld@tiscali.nl
Voor specifieke vragen/opmerkingen kunt u ook terecht bij het secretariaat van
Cerebraal (tel. 030-296 65 75).
Als jullie nog e-mailadressen hebben van andere getroffenen, vernemen wij die graag via
info@lockedin.nl
Indien u het niet kunt vinden, of niet tijdig aanwezig kunt zijn,
bel dan Edwin Tusveld 06 – 120 43 796

Routebeschrijving
A50 vanuit knooppunt Ewijk






Afslag Nijmegen / Venlo
(A73)
Afslag Wijchen / Beuningen
Bovenaan de afslag rechts
richting Wijchen
Bij de eerste stoplichten gaat
u rechts af
Na ca. 150 meter aan de
linkerzijde Zaal Verploegen

A50 vanuit `s Hertogenbosch






Afslag Nijmegen / Wijchen
(A326)
Afslag Beuningen / Ewijk /
Oost
Bovenaan de afslag links
richting Wijchen
Bij de eerste stoplichten
gaat u rechts af
Na ca. 150 meter aan de
linker zijde Zaal Verploegen

A73 vanuit Venlo









Afslag Nijmegen / Wijchen
Afslag Wijchen
Bij stoplichten links richting
Wijchen
Bij rotonde rechtdoor
Afslag Wijchen / Beuningen
Bovenaan de rotonde
rechts richting Wijchen
Bij de stoplichten gaat u
rechts af
Na ca. 150 meter aan de
linkerzijde Zaal Verploegen
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