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Nijmegen, juli 2018

Themacontactdag zaterdag 29 september 2018

ELKE DAG EEN UITDAGING !?
Hoe kunnen we ervoor zorgen onze energie in balans te houden?
Hoe om te gaan met tegenslagen in het dagelijks leven?
Hoe kunnen we omgaan met het onbegrip wat je tegenkomt?
Graag nodigen wij u uit voor deze dag die door uw inzet tijdens de
ALV tot stand is gekomen.
Waar: Restaurant Valdin.
Adres: Van Peltlaan 4, 6533 ZM te Nijmegen
(tegenover Radboudumc, tandheelkunde). Parkeerplaats is aanwezig.

PROGRAMMA
10.30 uur
11.00 uur

12.00 uur
13.00 uur

14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur

Ontvangen wij u graag met een heerlijk kopje koffie of thee en een lekkernij.
Inleiding, presentatie en stellingen door Gerben van den Bosch, Sabine Hopman en Ingrid van Lith,
Medisch Maatschappelijk Werkers van afdeling Nierziekten uit het Radboudumc.
Hierna kunt u kiezen aan welk thema u wilt deelnemen.
Heerlijk genieten van de lunch.
Keuze thema: energie in balans
Keuze thema: tegenslagen
Keuze thema: onbegrip
Samenkomst en bespreking van de thema’s.
Afsluiting met een lekker drankje.
Is het weer tijd om huiswaarts te gaan.

Graag ontmoeten wij u op 29 september 2018.
De eigen bijdrage voor leden en eerste introducé is € 10,00 p.p. Voor iedere volgende introducé is de eigen bijdrage
€ 24,00. Aanmelden kan door het bijgesloten aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar aanmelden@nvradboud.nl, of op te sturen naar Raafstraat 14, 5451 XM Mill, t.a.v. N.V.R., vóór vrijdag 21 september 2018.
Hebt u vragen dan kunt u dit noteren op het aanmeldingsformulier.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur NierpatiëntenVereniging Radboud (N.V.R.)
Let op: In verband met het onderhouden van een goed contact verzoeken wij u wijzigingen in uw persoonsgegevens
(adres, telefoonnummer, e-mailadres én behandelvorm) aan ons door te geven.
Rabobankrekening NL 13 RABO 0103 2076 27, NierpatiëntenVereniging Radboud.
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