Uitnodiging Medioren groep

Praatmoment
en
Bezoek aan ‘Lang Leve De Muziek’
Voor onze eerste bijeenkomst van 2019 met de Medioren groep organiseren we een activiteit
in Gent.
Wanneer: Zaterdag 30 maart, 2019
Waar:

Gent

Wat:

• Praatmoment in Het Geuzenhuis, Kantienberg 9 in Gent
• Lunch
• Bezoek aan de tentoonstelling “Lang leve de muziek” in de Sint-Pietersabdij,
Sint-Pietersplein 9 te Gent

Dagindeling:
4 Voormiddag:
Praatmoment om 10u30 in de zolderzaal van het Geuzenhuis Gent
Als leden van een zelfhulpgroep proberen we elkaar te helpen. Het is de bedoeling op te
splitsen in kleinere groepen waarbij telkens één van de volgende thema’s besproken
wordt:
•

Ik heb pas de diagnose, wat nu ?

•

Wat als werken moeilijk wordt ?

•

Hoe is het als partner van een persoon met de ziekte van Parkinson ?

•

Andere

Vermeld bij uw inschrijving bij welke groep u wenst aan te sluiten, en of u informatie kunt
bieden vanuit uw eigen ervaring of juist vragen hebt.
4 Lunch: om 12u30 broodjesmaaltijd; meer details volgen nog
4 Namiddag:
Om 14u00, bezoek aan de tentoonstelling “Lang leve de muziek” in de Sint-Pietersabdij

Kostprijs:
•

Lunch: nog nader te bepalen, vermoedelijk 10 à 15 euro, ter plaatse af te rekenen

•

Tentoonstelling “Lang leve de muziek”: 11 euro; leden van de medioren groep betalen
slechts de helft.
Goed om weten! De begeleider van een houder met EU-disability kaart krijgt gratis
toegang; houders van een museumpass, betalen slechts 4 euro.

Bereikbaarheid:
•

Met de auto: Vanaf de E40 of E17 volg je richting Gent Centrum. Er is mogelijkheid om
de wagen te parkeren in de ondergrondse parking P10 van het Sint-Pietersplein

•

Met het openbaar vervoer:
Bussen 5 en 8, halte Sint-Pietersplein
Andere bussen met haltes in de buurt: 34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78
Tram 1, halte Veergrep, Kortrijksepoortstaat

Bijkomende informatie:
•

In de voormiddag delen we de zaal met de jongerengroep.

•

De gesprekssessies verlopen voor jongeren en medioren apart. Daarna kunnen we
samen lunchen.

•

In de namiddag sluiten de regiogroepen Waasland-Beveren mee aan bij het bezoek van
de tentoonstelling ‘Lang leve de muziek’.

Inshrijven:
Stuur onderstaande invulstrook vóór 19 maart naar medioren@parkinsonliga.be; of
contacteer Magda (0472 46 05 39; bij voorkeur tussen 18u00 en 21u00) of Ludwig
(0493 34 61 14; bij voorkeur na 20u00 of in het weekend). Stort uw bijdrage op rekening van
de medioren groep:
BE56 9731 5505 0288
Wij kijken ernaar uit om jullie talrijk te mogen ontmoeten op onze eerste medioren activiteit
van 2019,
Magda, Eddie en Ludwig.

Inschrijfformulier vóór 19 maart terug te sturen naar medioren@parkinsonliga.be
(aankruisen wat van toepassing is):
Naam:

_______________________________________________

Aantal personen:

_______________________________________________

Ik neem deel aan het voormiddagprogramma, en wil graag praten over (uw keuze
aankruisen):
Ik kreeg onlangs de diagnose, wat nu ?

Wat als werken moeilijk wordt ?
Hoe is het als partner van een persoon met de ziekte van Parkinson ?
Andere:

______________________________________________

Ik neem deel aan de lunch
Ik neem deel aan de het namiddagprogramma “Lang leve de muziek” (uw keuze
aankruisen):
Ik ben lid van de medioren groep en betaal 5,5 euro
Ik ben geen lid van de medioren groep en betaal 11 euro
Ik wordt vergezeld en betaal 11 euro voor deze persoon

Ik heb een EU-disability kaart; mijn begeleider kan gratis mee
Ik heb een museumpass en betaal 4 euro
Ik stort ________ euro op rekening van de medioren groep (BE56 9731 5505 0288)

