
    
 

 

 

Uitnodiging: hersenletselweekend 2019 Zuid Holland  

 

 

Beste mijnheer, mevrouw,  

 

Het thema van ons weekend Hersenletsel Zuid Holland van 12 tot 13 oktober  

in Avifauna in Alphen aan den Rijn wordt: 

  

NAVIGEREN   
 

Richting bepalen met NAH.  

 

Het kan ieder moment op iedere leeftijd ! 

 

Hoe lukt het om je eigen koers te behouden? 

 
 

 

Het weekend wordt georganiseerd door de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl Zuid-

Holland. We willen lotgenoten, al dan niet met partner, samenbrengen om in een 

ontspannen omgeving, over ervaringen, beperkingen, mogelijkheden, kansen, gezin 

of werk …. te praten.  

Kortom hoe beïnvloedt hersenletsel jouw leven. Ben je tussen 22 en 66 jaar, heb je 

NAH of ben je partner van iemand met NAH, dan is dit weekend voor jou bedoeld. 

 

Naast het inspirerende inhoudelijk programma, krijg je 

een overnachting bij Van der Valk, twee keer een 

heerlijke lunch, een ontbijt en een diner.  

We streven er naar het weekend prikkel-arm te laten 

verlopen. Zo hebben we een aparte ruimte voor het 

diner en een vergaderzaal voor het inhoudelijk 

programma. Er is volop  gelegenheid om ervaringen uit 

te wisselen, lotgenoten te ontmoeten en te ontspannen.  

 

In verband met de organisatie is het fijn dat je je tijdig aanmeldt.  

Als je het aanmeldformulier ingevuld terugmailt naar zuidholland@hersenletsel.nl 

ontvang je meer informatie en een factuur.   

 

 

 

Telefoon: 

06 - 57279550 
E-mail: 

zuidholland@hersenletsel.nl 

Website: 

www.hersenletsel.nl 
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We hebben 20 kamers gereserveerd in het Van der Valk hotel. Eén van deze kamers 

is geschikt voor mindervaliden. Wie deelneemt aan het weekend, is zelfredzaam voor 

wat betreft zijn persoonlijke verzorging.  

We starten zaterdag 12 oktober om half elf uur en gaan zondag 13 oktober  omstreeks 

vier uur weer terug naar huis met een heel tevreden gevoel.  

 

Wat kost het weekend: 

 

Mensen die lid zijn van Hersenletsel.nl betalen 

- € 115,- per persoon als je met zijn tweeën een hotelkamer deelt 

- € 155,- per persoon als je één persoonskamer wilt 

- €   98,- per persoon als je niet overnacht. 

Wie geen lid is, betaalt € 255,- 

 

Wij hopen op jouw deelname aan het weekend Hersenletsel Zuid Holland. 

 

Met vriendelijke groet namens  

Stichting Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AANMELDFORMULIER weekend 12 en 13 oktober 2019 
 

Ik meld me aan voor het weekend hersenletsel Zuid Holland  
in Avifauna in Alphen aan den Rijn en ontvang meer informatie en een factuur. 

 

Naam     ………………………………………………………….. 

Adres     …………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats           ………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   …………………………………………………………. 

mailadres            …………………………………………………………. 

 

lid van hersenletsel.nl  ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

kom alleen     ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

wil mindervalide kamer  ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

wil met twee op 1 kamer  ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

wil eenpersoonskamer  ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

wil geen kamer   ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

 

Dieet      ja/nee* doorkruisen wat NIET van toepassing is 

Toelichting dieet  ……………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………. 

 
Dit formulier voor 5 oktober 2019 ingevuld mailen naar zuidholland@hersenletsel.nl.  
De gegevens worden door het secretariaat Zuid Holland bewaard tot eind oktober 

2019 ten behoeve van de organisatie van het weekend.  
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