
  

 

  

 

In de hoop dat het goed gaat met u allen na en in deze rare Corona tijd…. sturen wij u deze 

uitnodiging. Op zaterdag 5 september organiseert de hersentumorcontactgroep  van 

patiëntenvereniging hersenletsel.nl  weer een landelijke bijeenkomst in Maarn.  

Deze dag is bedoeld voor mensen met een hersentumor, hun direct betrokkenen en overige 

geïnteresseerden. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.  

Om ons aan de RIVM richtlijnen te kunnen houden zal iedere deelnemer die hulp nodig 

heeft bij toiletbezoek, eten en dergelijke zelf een begeleider mee moeten nemen. Bij koorts, 

verkoudheid of contact met mensen die recent corona hebben gehad kunt u niet komen.  

Deze bijeenkomst zal ook online te volgen zijn, aanmelden kan via onze besloten Facebook 

pagina of door u e-mailadres op het opgaveformulier te vermelden, u dient wel lid te 

zijn/worden van onze Facebook pagina, hier kunnen wij u voor uitnodigen.  

Deze toch wel bijzondere bijeenkomst wordt er geen financiële bijdrage gevraagd om 

besmettingsgevaar bij geldoverdracht te voorkomen, ook zal er geen boekentafel zijn. 

Voor deze bijeenkomst hebben wij  Petra Hogendoorn en Karin Gehring uitgenodigd. 

 

Wanneer:   Zaterdag 5 september  

 
Waar:   Dorpshuis ”De 2-Marken” , Trompplein 5 te Maarn  

(voor routebeschrijving zie bijlage) 

Programma: 
10:30 - 11:00  Ontvangst met koffie/thee in de ontvangstruimte 
 

11:00 - 11:05  Opening in de zaal 

11:05 - 12:30  Presentatie door Petra Hoogendoorn en Karin Gehring 

Petra is ervaringsdeskundige, zij heeft haar echtgenoot verloren aan 

een hersentumor en is actief op vele fronten, Karin is onderzoeker en 

neuropsycholoog. 

Karin en Petra zullen o.a. uitleg geven over hun onderzoeken en de 
door hun speciaal ontwikkelde revalidatie-app die hersentumorpatiënten 
moet helpen het ‘gewone’ leven weer op te pakken. 

 
12:30 - 13:30  Gezamenlijke lunch  
 

13:30 - 16:00  Gespreksgroep(en) voor:  
1. Getroffenen 

2. Direct betrokkenen  

 

16:00 – 16.30  Frisdrank en sluiting. 

 



  

 

 

 

 

 

Komende vanuit Zwolle- Amersfoort A28 richting 
Utrecht 
Neem afslag (5),  Maarn/Amersfoort-zuid/Soest 

Ga na 0.7 km linksaf  richting Maarn/Doorn [N227] 
Volg deze weg, langs de Leusderhei, tot aan de afslag Maarn. 

(*) Ga na 3.5km linksaf Maarn Centrum de Poortse Bos op (net voor snelweg viaduct)  
Ga rechtdoor de Tuindorpweg op naar centrum Maarn  
Ga na 0.7km linksaf de Sportlaan op en volg bordjes Dorpshuis De 2-Marken 

Ga na 150m rechtsaf de Tromplaan op 
Ga na 80m rechtsaf het Trompplein op, alwaar u de auto kunt parkeren 

 
Komende vanuit Arnhem A12 richting Utrecht volgen  
Neem na 29km afslag (22) Maarsbergen 

Ga na de rotonde rechtsaf over het spoor de Woudenbergseweg op [N226] 
Ga na het spoor meteen linksaf bij verkeerslichten de Tuindorpweg op richting Maarn 
Ga na 2.2 km rechtsaf de Sportlaan en volg de bordjes Dorpshuis De 2-Marken 

Ga na 150m rechtsaf de Tromplaan op 
Ga na 80m rechtsaf het Trompplein op alwaar u de auto kunt parkeren. 

 
Komende vanuit Amsterdam/Rotterdam/’s-Hertogenbosch/Utrecht 
A12 richting Arnhem volgen 

Neem na 16km afslag (21) Maarn 
Ga aan het einde van de afrit linksaf de N227 op richting Amersfoort 

Ga na 300m bij verkeerslichten rechtsaf de Poortse Bos op (net na viaduct snelweg) 
Volg nu de route vanaf (*) Komende vanuit Zwolle-Amersfoort. 
 

Als u met de trein komt neem dan de stoptrein van Utrecht of Arnhem naar Maarn.  
(Er is een lift voor rolstoelgebruikers) 

In Maarn centrum “Het 5-Meiplein” volgt u de groene bordjes Dorpshuis De 2-Marken. 
Het Dorpshuis “de 2-Marken” ligt aan het Trompplein 5. Mocht u, door beperkingen of slecht 
weer, opgehaald willen worden van het station Maarn, bel dan met Han Manders.  

 
Indien u het niet kunt vinden, of u kunt niet op tijd aanwezig 
zijn, bel dan met Han Manders 06 41 51 34 97 
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