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5 Nederlandse Contactdag Triple-X Syndroom
e

“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt gedeeld”
Deze dag zal in het teken staan van meer tijd voor persoonlijk contact.
Eigen ervaringen door/tijdens het opgroeien met het Triple-X Syndroom zijn van grote
waarde en het kan heel verrijkend zijn om in elkaars verhalen (h)erkenning te vinden.

www.deelvier.nl

Plaats :

Conferentieoord Deel Vier
Baarlo 4
8064 PG Zwartsluis

Tijd :
Voor :

11.00 – 17.00 uur
Ouder(s) van, de meisjes zelf en volwassen vrouwen met het Triple X Syndroom.
Natuurlijk zijn andere gezinsleden ook welkom.

Voor de kinderen is er voldoende spe(e)lmateriaal, zowel voor binnen als buiten.
Eigen spelcomputers mogen mee.
Alle deelnemers hebben toegang tot de tuin en het terras.
Er is die dag echter GEEN kinderopvang.
Drs. Maarten Otter, psychiater en de meest belezen expert op Triple-X gebied in Nederland,
zal die dag aanwezig zijn.
Hij kan in groepsverband informatie verstrekken en/of vragen beantwoorden.
Als u graag een persoonlijk gesprek met hem wilt, kunt u dat op het aanmeldingsformulier
aangeven.
Meer informatie over drs. Maarten Otter is te vinden op www.triple-x-syndroom.nl/waarterecht.
Diana Dekker, een volwassen vrouw met een extra x, zal die dag te benaderen zijn over haar
uitgegeven gedichtenbundels en autobiografie.
Deelnamekosten zijn inclusief entree, onbeperkt koffie/thee/diksap en een lunch.
Andere dan bovengenoemde consumpties zijn voor eigen rekening.
Deelname met gebruikmaking van Lunch 1:
€ 15,=
Deelname met gebruikmaking van Lunch 2:
€ 12,50
Kinderen van 0-2 jaar:
gratis
Lunch 1: huisgemaakte soep, 2 luxe belegde broodjes, melk/karnemelk
Lunch 2: kindermenu friet met een snack naar keuze en vers fruitsalade
Aanmelden liefst vóór 15 augustus 2012 via www.triple-x-syndroom.nl/contactdagen
U ontvangt dan een bevestiging van ons, waarna u het inschrijfgeld kunt overmaken.
Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.
Op www.deelvier.nl vindt u een routeplanner en overnachtingsmogelijkheden in de omgeving.
We hopen op vele en nieuwe ontmoetingen die dag.
Vanzelfsprekend zijn belangstellenden vanuit België ook welkom.
Thea van de Velde & Ida Bakker

“In de eenvoud ligt de grootste kracht”

