
ONTMOETINGSDAG HEVAS  
ZATERDAG 22 OKTOBER 2016  
DIERENPARK AMERSFOORT                         Ouder- en patiëntenvereniging voor

                               hemangiomen en vasculaire malformaties 
          

Beste leden, 
 
Aanstaande zaterdag is het al zo ver, de jaarlijkse ontmoetingsdag van Hevas vindt plaats in Dierenpark Amersfoort. 
We hebben rond de 130 aanmeldingen dus dat belooft wat! 
 
De dierentuin is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto. Er zijn voldoende parkeerplekken 
op de parkeerplaats direct bij het park. Vanaf treinstation Amersfoort Centraal sta je met bus 70 binnen vijf minuten 
voor de deur. 
 
ADRES 
Dierenpark Amersfoort 
Barchman Wuytierslaan 224 
3819 AC Amersfoort 
www.dierenparkamersfoort.nl 
 
PROGRAMMA 
10.30 - 11.00 Aankomst in de zaal de Suite zaal van restaurant de Buitenplaats 

Bij de entree ontvangt u een programma, voorzien van plattegrond en een parkeerticket. In de zaal 
wacht een welkom met koffie/thee/limonade en wat lekkers.  

11.15 Start van de voorlichting  
Het Hecovan-team uit Nijmegen geeft een uitgebreide voorlichting over het onderzoek naar 
'Sirolimus bij vasculaire malformaties'. Deze lezing is alleen bedoeld voor volwassenen, niet voor 
kinderen.  

11.15 Rondleiding door het dierenrijk 
De verhalenvertellers starten een leuke wandeling met allerlei interessante dierenweetjes. Deze 
rondleiding is bedoeld voor kinderen met een ouder/verzorger. De gids brengt iedereen tijdig 
terug voor de lunch. 

12.45 - 14.00  Lunch  
De gezellige gezamenlijke lunch met heerlijke broodjes, koffie, thee en sapjes vindt plaats in zaal 
de Suite (van restaurant de Buitenplaats) en deze is voor iedere deelnemer inbegrepen.  

14.00 Extra rondleiding door het dierenrijk 
Alleen voor degenen die om 11.15 de lezing volgden is deze extra gelegenheid om alsnog met een 
gids door het park te gaan. Er is wel een maximum aan mensen die mee kunnen.  

14.00 - 18.00 Parkbezoek eigen gelegenheid  
U kunt verder de hele dag nog op eigen gelegenheid het park verkennen. Nergens kunnen 
bezoekers zo dicht bij de dieren komen als in Dierenpark Amersfoort. Zo staat u oog in oog met de 
tijgers en de beren, slechts gescheiden door een greppeltje of glaswand. In het park wonen meer 
dan honderd verschillende diersoorten. Vergeet ook niet een kijkje te nemen in het Dinopark waar 
u een wandeling maakt langs meer dan 60 levensgrote dinosauriërs.   

 
Er is deze dag weer uitgebreid gelegenheid om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen en zal er weer de 
mogelijkheid worden geboden portretfoto's te laten maken. 
 
Vriendelijk verzoek aan de leden die de lezing willen gaan bijwonen om dit aan ons door te geven (info@hevas.eu). 
 
We kijken er enorm naar uit jullie zaterdag te zien en om samen weer een onvergetelijke dag van te maken! 
 
Het bestuur van Hevas 


