Hevas-ontmoetingsdag
Programma zaterdag 26 oktober 2019
Op zaterdag 26 oktober wordt vanaf 10.00 uur in
Burgers’ Zoo in Arnhem de ontmoetingsdag van
patiëntenvereniging Hevas gehouden.
Let op: diverse onderdelen in het programma
vinden parallel plaats.
We wensen jullie een mooie dag toe!

Ochtendprogramma:
10.00 Ontvangst en kennismaken
Wij heten u van harte welkom met koffie, thee,
limonade en gebak.
- Locatie: Safari Restaurant
10.45-12.45 Medische lezingen
Er is voor volwassenen gelegenheid tot het
bijwonen van de medische lezing:
'Vaatmalformaties: nieuwe therapeutische opties
gebaseerd op inzicht in genetische profielen',
door medisch specialisten dr. Carine van der
Vleuten en dr. Maroeska te Loo van het
Hecovan-team (Radboudumc).
- Locatie: Kilimanjaro Lodge
Parallelle programma’s:
10.45 Rondleiding door dierentuin
Een mooie rondleiding door de dierentuin voor
kinderen. Graag vragen we u om kinderen onder
de 6 jaar zelf met een volwassene te begeleiden
tijdens de rondleiding.
10.45 Knutselen
Er is desgewenst tijdens de medische lezingen
vlakbij de zaal een begeleide knutselactiviteit
voor jonge kinderen.
- Locatie: Mount Kenia Lodge

Middagprogramma:
12.45 Lunch
De gezamenlijke lunch, met volop gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen,
wordt u aangeboden door Hevas. Ook kunt u
portretfoto’s laten maken door fotografe Mariska
Chardet.
- Locatie: Safari Restaurant (lunch) en Safari
Terras (fotografie)
14.00-15.00 Lezing
Mogelijkheid tot het bijwonen van een lezing door
Tessa Schiethart: 'To Face The Work: de effecten
van stigma en discriminatie van uiterlijk in sociale
situaties'.
- Locatie: Kilimanjaro Lodge
14.00-15.00 Hevas4you(th) bijeenkomst
Bijeenkomst speciaal bedoeld voor Hevas-jongeren
van 12 t/m 30 jaar.
- Locatie: 14.00 Kilimanjaro Lodge en aansluitend
vanaf 14.30 Mount Kenia Lodge
15.00-15.30 Algemene ledenvergadering
- Locatie: Kilimanjaro Lodge
15.00 Borrel
Tot uiterlijk 17.00.
- Locatie: Safari Restaurant
Voor leden is de ontmoetingsdag (inclusief
toegang tot de dierentuin, parkeermunt, lunch,
borrel, portretfoto’s en de overige activiteiten uit
het programma) voor het gezin gratis.
Aanmelding ontmoetingsdag:
bit.ly/ontmoetingsdaghevas2019
Nog geen Hevas-lid? Word dan nu lid:
www.hevas.eu.

