Kom naar onze
praat- en ontmoetingsnamiddag !
Epilepsiecontactgroep

Thema:

‘Het is ook mijn epilepsie!’
‘of hoe ik zelf mijn epilepsie of
die van mijn kind kan
(op)volgen’

wanneer?
zaterdag

1 december
2018
van 14u30 tot 17u

waar?
Sint-Bavohumaniora

 registreer ik mijn aanvallen of
die van mijn kind? hoe?
 hoe belangrijk vind ik aanvalsregistratie?
 hoe ga ik om met mijn medicatie?
ben ik ‘therapietrouw’?
 hoe breng ik verslag uit naar mijn
neuroloog?
tijdens een demonstratie tonen wij hoe
een app op je smartphone,
tablet of PC je hierbij kan helpen!

ADS-zaal
Reep 4 te Gent
ingang en parking
via grote poort

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

een praatnamiddag waar jouw ervaringen
centraal staan !

www.epilepsiegroep-ikaros.be

inkom gratis
wegwijzer: zie ommezijde

Je ontvangt deze uitnodiging omdat je lid bent van vzw IKAROS of omdat je in het verleden aangaf geïnteresseerd te zijn in onze
activiteiten. Jouw naam, adres en/of e-mailadres worden alleen gebruikt m.b.t. onze IKAROS-activiteiten en zullen niet worden
doorgegeven aan derden.
Wil je niet langer onze uitnodigingen ontvangen, dan kan je je uitschrijven door een bericht te sturen naar ikaros@skynet.be.
Meer info over het privacy beleid van vzw IKAROS vind je op onze website www.epilepsiegroep-ikaros.be.

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 (mobiliteitsplan) – ingang
school via de Reep (NIET via de Seminariestraat)
komende van de E17-E40 (Antwerpen-Kortrijk / Oostende-Brussel)
 Aan de verkeerswisselaar van Zwijnaarde richting Gent en afrit GentCentrum nemen
 u rijdt Gent binnen via de B401
 rechtdoor volgen tot aan het einde van het park
 wegwijzer ‘Parking REEP’ volgen
Parking: te bereiken via de REEP
 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

