
Het LedenContactWeekend Het LedenContactWeekend 
staat voor de deur!staat voor de deur!

Informatie
Locatie: Stay Okay Arnhem

Datum: 4 april vanaf 9.30 uur tot 5 april 
ongeveer 14.00 uur.

Kosten:  Alleen zaterdag € 15,- 
Het hele weekend € 25,-

Eten inbegrepen: zaterdaglunch en 
avondeten, zondagontbijt en lunchpak-
ket. We kunnen rekening houden met 
dieetwensen. We proberen een zo ge-
zond en variërend menu aan te bieden. 

Kamers: We proberen u zoveel moge-
lijk (met uw gezin) een eigen kamer te 
bieden. Bij veel aanmeldingen is er de 
mogelijkheid tot het delen van een ka-
mer. U wordt hiervan tijdig op de hoogte 
gesteld. 

Programma
Momenteel word de laatste hand gelegd aan het 
programma met boeiende sprekers en interessan-
te workshops.

Er is Internationaal bezoek! Max’s Trust uit Enge-
land is aanwezig en zal een presentatie houden.

Nynke Nijman is aanwezig voor de volwassen 
patiënten en de ouders. 

Er is op zaterdag een programma voor kinderen 

(0 t/m 13 jaar), jongeren (11 t/m 21 jaar) en een 
gedeeltelijk apart programma voor volwassenen 
vanaf 18 jaar. 

Zaterdagavond is de pubquiz!

Zondag zijn er verschillende activiteiten in 
het Nederlands Watermuseum voor alle 
leeftijden! www.watermuseum.nl

U kunt zich via www.anusatresie.nl aanmelden 
voor het ledencontactweekend!

In uw e-mail/ postbus zult u binnenkort het volledige programma ontvangen!
Wij gaan voor een gezellig, ontspannen en tof weekend! 

We hopen u daar te mogen verwelkomen!
De LCW-commissie, Svenja Vennink en Jacob-Peter van der Steen

Max’s Trust has been set up, in memory of 
Max Finnigan, to raise awareness of and 
provide support and good quality informa-
tion to the anorectal malformation (ARM) 
community. We are a registered charity sup-
porting adults, children and their families.

Nynke Nijman is psycholoog, 
systeemtherapeut en consulent 
seksuele gezondheid NVVS. Ze werkt 
als relatietherapeut en seksuoloog 
en geeft les binnen enkele (univer-
sitaire) opleidingen. Daarnaast is 
ze oprichtster van ilvy.com, schrijft 

ze voor diverse media en is ze lid van de mediacom-
missie NVVS. Ze heeft haar eigen YouTube-kanaal 
en de podcast ‘Seks, Relaties en Liefdes!’. Tevens is 
zij auteur van het boek ‘De Relatie APK’ en Nynke 
is regelmatig in de media te zien als expert op het 
gebied van seks en relaties.


