
Beste ouders
Iedereen van harte welkom op zaterdag 22 april op de – na enkele jaren 
improviseren – traditionele Rett familiedag in het GielsBos. 

Roos & Roos zijn daar ondertussen een vast en zeer geliefd onderdeel van. 
Ze verwelkomen iedereen op hun originele, roze, warme manier en blijven 
ons de rest van de dag vertroetelen, verwennen en verrassen. Onze geliefde 
vrijwilligers komen de Rett meisjes met zachte hand koesteren. Lien & co 
organiseren een spannend buitenspel voor de brussen. Als extra voor Rett 
meisjes en brussen nodigen we dit jaar exotische snoezeldieren uit.

De ouders kunnen kiezen tussen twee rondetafelgesprekken voor het 
uitwisselen van tips en tricks. De ene tafel buigt zich over hulpmiddelen 
allerlei (meebrengen en demonstreren zou fijn zijn). Aan de andere tafel delen 
we concrete ervaringen over het beheer van het PersoonsVolgend Budget.

Om 11.30 uur is het tijd voor de receptie met een bubbel en een hapje. Vanaf 
12.30 uur kunnen we aanschuiven bij de barbecue en daarna genieten we 
van een lekker ijsje aan de ijskar. 

Na de middag is er volop tijd en ruimte om te ontspannen, bij te praten, te 
wandelen, ....

Wij kijken er alvast naar uit! Tot in het GielsBos!

Het bestuur

RETT
familiedag

2023
GielsBos, zaterdag 22 april 2023

GLOBALE TIJDLIJN

10.00 uur: onthaal met 
Roos & Roos

10.30 uur: afzonderlijke 
activiteiten voor Rett 
meisjes en brussen, 
rondetafelgesprekken 
voor de ouders 

11.30 uur: receptie

12.30 uur: BBQ met een 
ijsje toe

14.30 uur: babbelen, 
wandelen, ...

17 uur: afscheid



22 APRIL – GIELSBOS
VOSSELAARSEWEG 1, GIERLE (LILLE)

Gelieve het inschrijvingsformulier op onze website (www.rettsyndrome.
be onder de link ‘agenda’) volledig ingevuld, uiterlijk tegen 15 april door 
te sturen. U kunt desgewenst ook onderstaand formulier opsturen 
per post naar Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw, Lil 26, 2450 
Meerhout

OP 15 APRIL WORDEN DE INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN!

Naam & voornaam:
Naam & voornaam partner:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Contactadres:

Naam van het Rett meisje:
Geboortedatum:
Gemixte voeding gewenst:  O JA     O NEEN

Namen en geboortedata van aanwezige broers / zussen:

Ouders die dat nodig vinden, verzoeken 
we een DRANKFLESJE te voorzien voor 
de Rett kinderen. 

De bijdrage is 8 euro per persoon. De 
deelname van de Rett meisjes en de 
kinderen beneden de 12 jaar is gratis. 

BETALING ENKEL DOOR STORTING 
tegen uiterlijk 15 april 2023 op het 
rekeningnummer BE02 0682 0608 
7540 – BIC GKCCBEBB van BRSV vzw, 
Lil 26, 2450 Meerhout, België, met 
vermelding ‘Familiedag 2023’.

ROUTEBESCHRIJVING

E34 (Antwerpen-Turnhout-Eindhoven)
Afrit 22
N132 (Gierle-Beerse)
Rode Rett wegwijzers volgen


