
Jongerendag 
 

 

                      

                                          

Zaterdag 18 november 2017 
 
 

 
 



Beste jongere,  

 

Hierbij nodigen wij jou/jullie uit voor de Jongerendag van de Vereniging van Huntington op 

zaterdag 18 november 2017. Deze dag zal plaatsvinden ‘In De Driehoek’ congres- en 

vergadercentrum in Utrecht. De jongerendag zullen wij doorbrengen in de ‘Zocherzaal’. Meer 

informatie over de locatie kun je vinden op: www.indedriekhoek.nl  
 

Deze Jongerendag bestaat uit een ochtend- en middaggedeelte. 

In de ochtend is Ellen Lanters van Zorggroep Atlant uit 

Apeldoorn te gast. Ellen is casemanager bij Atlant. De 

casemanager coördineert de behandeling en begeleiding zodat 

iemand de juiste zorg op het juiste moment krijgt en dat dit ook perfect op elkaar afgestemd is. De 

casemanager is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van het behandeladvies. De 

casemanager is daarmee de spin in het web, die iemand  ook wegwijs maakt in het ingewikkelde 

zorglandschap.  Daarnaast is Ellen ook werkzaam als verpleegkundige op één afdeling met 

Huntington-cliënten binnen verpleeghuis Heemhof, locatie van Zorggroep Atlant.  

 

Ellen zal via één presentatie/gesprek vertellen over wat je zoal kunt doen ter voorbereiding op de 

Ziekte van Huntington. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om specifieke vragen te stellen. Kortom 

een inspirerende dag over hoe jij de touwtjes in handen kunt nemen en houden door je zo goed 

mogelijk voor te bereiden op wat de Ziekte van Huntington je gaat brengen. Met verhalen en tips uit 

de praktijk en natuurlijk voldoende ruimte en tijd om je eigen ervaringen te delen met anderen, niet 

alleen over de toekomst, maar ook over het hier en nu. 

 

In de middag is er iemand van het Campagneteam Huntington te gast om te vertellen over 

de stand van zaken en er is natuurlijk ruimte voor gesprek. 

 

Het programma van de Jongerendag zal er als volgt uitzien: 

 

09:30 t/m 10:00 uur       Inloop met koffie en thee. 

10:00 t/m 10:15 uur       Welkom door de Jongerencommissie en uitleg programma. 

10:15 t/m 11:45 uur       Ellen Lanters van Zorggroep ‘Atlant’. 

11:45 t/m 13:15 uur       Lunchpauze (geheel verzorgd, geen kosten aan verbonden). 

13:15 t/m 14:15 uur       Campagneteam Huntington. 

14:15 t/m 14:30 uur       Afsluiting. 

 

Deze Jongerendag is voor iedereen die betrokken is bij de Ziekte van Huntington, dus ook een vriend, 

vriendin, familielid of je partner is van harte welkom! Aan deze dag zijn voor jou/jullie geen kosten 

verbonden. Mocht je dieetwensen/allergieën hebben? Geef dit dan door bij je aanmelding. 

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met het Landelijk Bureau (zie gegevens 

hieronder) of met Jaco Wessels 06-13014278. 

Als je wilt komen stuur dan, liefst voor 10 november a.s., de gegevens op het aanmeldingsformulier op 

via info@huntington.nl of aan het adres van het Landelijk Bureau Vereniging van Huntington, zie 

aanmeldingsformulier.  

 

Wanneer je jezelf telefonisch aan wilt melden, bel dan het Landelijk Bureau 070-3148888. 

 

We hopen je te ontmoeten op zaterdag  18 november a.s.! 

De Jongerencommissie ‘Vereniging van Huntington’ 



AANMELDINGSFORMULIER: 

 

 sturen aan: 

Landelijk Bureau Vereniging van Huntington 

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL Den Haag 

 

..........................................................................................................................……… 

Ik kom/wij komen     WEL / NIET     naar de Jongerendag op zaterdag 18 november a.s.. 

 

  NAAM: 

 

  AANTAL PERSONEN: 

 

  DIEETWENSEN/ALLERGIEEN: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Is je adres/e-mailadres veranderd, dan kun je hieronder de wijziging doorgeven 

 

oud adres:      nieuw adres: 

 

 

 

 

 

 



Routebeschrijving: 

 
Adres van de locatie: 

 

In De Driehoek congres- en vergadercentrum 

Willemsplantsoen 1c 

3511 LA Utrecht 

 

 

 Met de auto:  

Het congres- en vergadercentrum is gemakkelijk te bereiken met de auto. 

 

Parkeren: 

U kunt rondom de locatie ‘In De Driehoek’ parkeren in Parkeergarage Hoog Catharijne, 

Springweg of Rijnkade.  Verder zijn er nog meerdere parkeergarages in de buurt. 

 

 Openbaar vervoer:  

Vanaf station Utrecht Centraal: Verlaat het station in de richting Centrum en houd rechts aan. 

Neem eerste afslag rechts (bij Blokker) en loop rechtdoor langs AH. Neem de roltrap bij de 

uitgang Moreelsepark. Ga links af en steek de verkeersweg over. Aan de overkant rechtsaf slaan 

en de weg 300 m volgen. Aan uw linkerhand ziet u een kerk met twee identieke torens. Vlak voor 

de kerk is de ingang van In de Driehoek, congres- en vergadercentrum. Looptijd 7 minuten. Kijk 

voor de actuelere en uitgebreidere reisinformatie op www.9292.nl 

 

 

 

 

 

http://www.9292.nl/

