Vlaams – Brabant
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Provinciaal
(Deze data liggen 100% vast, de sprekers en thema’s kunnen eventueel nog gewijzigd worden !)

av

Agenda Vl-Brabant

(Zelfhulpgroep Scherpenheuvel)

Juli – Dec. 2003

TIJDSTIP

THEMA

Van 30 juni tot 4
juli 2003

30.6 : 14u30
4.7 : 14u

!! Ontmoetings- en vormingsweek voor mensen met reuma en partner in de
Bosberg te Houthalen. Zie Programma verder in dit nummer. !! Voor alle
provincies !

20 sept. ‘03

14u – 17u

ma
lig

DATUM

Vraag en antwoord : Dokter Taelman beantwoordt vragen van patiënten.
Locatie : ’t Laer - Okselaar

eu

Najaarsreis naar Albena (kuuroord) te Bulgarije. 8 dagen in half pension aan € 425
p.p. Meer info verder in dit tijdschrift.
Info en inschrijven bij Gaston. OOK VOOR ANDERE PROVINCIES !

Van 29 sept. tot
6 okt. 2003

Lezing : “Hoe en wat met patiënten in de ziekteverzekering ?”
+ mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Spreker : De medisch adviseur
Locatie : ’t Laer - Okselaar

14u – 17u

20 nov. ‘03

14u – 17u

Dans en beweging : demonstratie en zelf meedoen !
We zijn te gast bij dansclub OPTIMI te Zichem
Locatie : Dansclub OPTIMI TE Zichem

13 dec. ‘03

13u – 18u

Kerstfeest : lekker feestmaal, fijne ontspanning, jaarlijkse tombola !
Locatie :Restaurant Katsenberg te Molenstede.

aa

ms
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16 okt. ‘03

Vl

Voor meer inlichtingen :

Bestuur :
♦ Gaston Mattheus, Maasstraat 3, 3272 Messelbroek
Tel/fax : 013/77.32.12
e-mail-adres : mattheus.hendrickx@skynet.be
♦ Daniëlle Leys, Tessenderlobaan 92, 3271 Okselaar
Tel : 013/77.38.73
♦ Francine Van Dijck, Nieuwstraat 38, 3272 Testelt
Tel : 013/77.34.96
♦ Hugo Pauwels, Zandstraat 23, 3271 Averbode
Tel : 013/77.28.79
♦ Nancy Theys, Stationsstraat 20/1, 3272 Testelt
Tel : 013/77.17.24
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Dringende oproep voor alle Reumapatiënten vanuit alle Vlaamse
provincies :

av

30 juni tot en met 4 juli 2003

Ontmoetings-Vormings-Midweek te Houthalen
€ 135 i.p.v. € 160

ma
lig

----> prijsvermindering door sponser

----> inschrijven mogelijk voor 1 dag - speciaal voor bepaalde spreker of spreekbeurt

dinsdag 1 juli 2003 : Dokter Walravens Reumatoloog Thema : Voornaamste Reumaziekten en de evolutie in
behandeling
woensdag 2 juli 2003 : Marie Jeanne Hendrickx Voorzitter OCMW Scherpenheuvel-Zichem en Voorzitter Provinciale
Evaluatie Commissie van het Vlaams Fonds voor mensen met een Handicap - Afd. Vlaams-Brabant Thema : Sociale
Wetgeving en in het Bijzonder Vlaams Fonds en vragen van de deelnemaers, enz
donderdag 3 juli 2003 : Prof. Dokter Greta Dereymaeker Orthopedisch Chirurg, Thema : Het belang van de
voetchirurgie bij reumapatienten.

eu

vrijdag 4 juli 2003 : Prof. Dokter Carinne Wouters Kinderreumatologe Thema : nieuwe inzichten in de behandeling in
de kinderreuma en antwoorden op vragen van de deelnemers.

Dringende oproep om snel in te schrijven !!!

eR

3de Ontmoetings- en vormingsmidweek te Houthalen van 30 juni tot 4 juli 2003

Laatste nieuws: Ook wie gewoon overdag wil deelnemen en dus niet blijven slapen is
ook welkom en kan 1 of meerdere dagen meemaken,wel melden wanneer je wil komen,
we voorzien dan ook eten en drank voor je.

Waar:

ms

De midweek is bedoeld voor reumapatiënten en hun gezinsleden, die graag er eens uit zijn, maar ook op een positieve manier
hun ziekte willen (leren) benaderen, om er beter mee te kunnen omgaan in de toekomst. De midweek start op maandag 30 juni
2003 om 14.30 u. om te eindigen op vrijdag 4 juli 2003 om 14 u.

aa

De week heeft plaats in De Bosberg te Houthalen ( dit is op het domein van Kelchterhoef)
De Bosberg is in park Midden-Limburg gelegen: zeer bosrijk en rustig, met prachtige wandel- en fietswegen, een uitstekend
zwembad, goede accommodatie waarbij alle lokalen toegankelijk zijn met de lift. Er is een fietsverhuur en allerlei
sportterreinen en een speeltuin. De kamers hebben allen een badkamer met douche en toilet.

Vl

Programma:

Het programma laat alle ruimte om lotgenoten te ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen.
We voorzien ook de nodige vorming en informatie over reuma en behandelingsmogelijkheden door uiteenzettingen van
reumatologen. Maar ook sociale wetgeving en andere vragen komen aan bod.
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(vervolg Vlaams Brabant : Vormingsweek Houthalen)

Verder is er uiteraard ook de nodige vakantiesfeer door de interessante omgeving met wandelingen, fietsen, zwemmen
(uitermate geschikt zwembad: 30°).
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De Bosberg zorgt ook voor een gevarieerd animatieprogramma voor groot en klein zodat ook de gezinsleden zeker aan hun
trekken komen. ( ook vb. kinderopvang )

ma
lig

Sprekers zijn o.a. Dokter Walravens Reumatoloog, Prof. Dokter Greta Dereymaeker Orthopedisch Chirurg, Prof. Dokter
Carinne Wouters Kinderreumatologe, Mevr. Marie Jeanne Hendrickx Sociaal Assisente en Voorzitter O.C.M.W.
Scherpenheuvel-Zichem.

Verzorging:

Wij willen met u naar oplossingen zoeken, zodat ook mensen met ernstige beperkingen kunnen deelnemen.

Deelnameprijs:

Bijkomende inlichtingen en inschrijvingen:

eu

Verblijf in volpension vanaf maandagnamiddag tot vrijdagmiddag
Volwassenen:prijsvermindering : door sponsoring €135 ipv € 160 - Toeslag voor een eenpersoonskamer: € 9 per dag
Kinderprijzen bij verblijf op de kamer van de ouders:
Kinderen 7-11 jaar: € 134 Kinderen 3-6 jaar: € 95
Onder 3 jaar: gratis

Vooraf inschrijven is absoluut verplicht bij een van de bestuursleden en door de deelnameprijs ook vooraf te storten op
rek. nr. 330-4116566-37 van "Leven met reuma" .
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Je kan ook inschrijven bij: Gaston Mattheus, Maasstraat 3, 3272 Messelbroek Tel + fax: 013/77.32.12.
e-mail: mattheus.hendrickx@skynet.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deelnamestrook vormingsweek:

Naam:……………………………………….…Geboortedatum………………………..….
adres:……………..……………. ……………………………………………….. Tel. …………….

aa

neem deel aan de vormings-ontmoetings-midweek samen met:
Naam: ………………………….geboortedatum:………..
Naam: ……………………….…geboortedatum:………..

Vl

Ik heb ADL assistentie nodig tijdens het verblijf en/of medische zorgen. Leg uit. Of indien niet nodig schrappen.
……………………………………………………………
Ik blijf niet slapen maar wil aanwezig zijn op volgende dag(en):…………………………………………..

Met … pers.
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