Kom naar onze
praat- en ontmoetingsnamiddag !
Epilepsiecontactgroep

thema:

‘Epilepsie

wanneer?
zaterdag

28 april 2018

heb je nooit alleen!’

van 14u30 tot 17u

over

waar?

leven met epilepsie

Sint-Bavohumaniora

en

ADS-zaal

wat het betekent voor mij,

Reep 4 te Gent
ingang en parking

voor mijn partner,

via grote poort

mijn ouders,

info?

broers, zussen

Epilepsiecontactgroep
IKAROS vzw
tel. 09/2580950
ikaros@skynet.be

een praatnamiddag waar getuigenissen
en jouw ervaringen centraal staan

www.epilepsiegroep-ikaros.be

inkom gratis
wegwijzer: zie ommezijde

Wegwijzer zaal Sint-Bavohumaniora – Reep 4 – 9000 Gent
(vlakbij het Bisdomplein en de Sint-Baafskathedraal)

Met het openbaar vervoer:
het Sint-Bavohumaniora bevindt zich op loopafstand van het Zuid, de Korenmarkt en
Sint-Jacobs

Met de tram komende van Sint-Pieterstation: tram 1: afstaphalte Korenmarkt
dan ofwel te voet richting Sint-Baafs en verder naar Bisdomplein en Reep
ofwel overstappen op tram 24 (richting Melle Leeuw) en afstappen aan
Duivelsteen (is vlakbij Reep)
Met de bus: buslijn 55 – afstaphalte kruispunt Reep-Keizer Karelstraat



Met de wagen:
!!! OPGEPAST: gewijzigde verkeerssituatie te Gent door de werken op de Reep:
komende van de Keizer Karelstraat, over de brug direct links afslaan
(Bisdomkaai) halverwege terug links terug over de brug naar Parking Reep
(Seminariestraat) of parkeren op de binnenkoer van de school Sint Bavo (grote
bruine poort)

komende van de E17-E40 (Antwerpen-Kortrijk / Oostende-Brussel)
 Aan de verkeerswisselaar van Zwijnaarde richting Gent en afrit Gent-Centrum
nemen
 u rijdt Gent binnen via de B401
 rechtdoor volgen tot aan het einde van het park (Koning Albertpark=Zuidpark)
 wegwijzer ‘Parking REEP’ volgen

Parking: te bereiken via de Bisdomkaai, links brug over het water



ofwel parkeren op de binnenkoer van de school (tot 17u30) – ingang via
grote poort (Reep 4)
ofwel betaalparking ‘REEP’ - !!!! gewijzigde in- en uitrijrichting - volg de
aanduiding ‘Parking REEP’ – ligt vlakbij de school Sint-Bavo – bereikbaar via
Reep en dan linksaf naar inrit via Seminariestraat

