De “Wij Ook – Prostaatdag”
Antwerpen 2018
Dit jaar heeft ons prostaatsymposium plaats op zaterdag 20 oktober, in de pas
vernieuwde congreszaal van het Maagdenhuis museum, Lange Gasthuisstraat 33.
 Vanaf 10.00 u: Ontvangst met koffie of thee
 10.30 u: Inleiding door de voorzitter van de afdeling Antwerpen
 10.40 u: Wanneer is een afwachtende houding een goed idee?
Dr S. Van De Velde
 11.05 u: Heelkundige behandelingen voor een gelokaliseerde prostaatkanker.
Dr H. Vandeurzen
 11.30 u: Koffiepauze
 12.00 u: Radiotherapeutische aanpak van prostaatkanker.
Dr C. Goor
 12.25 u: Wat is er nog mogelijk wanneer hormonale therapie faalt?
Dr D. Schrijvers
 12.50 u: Afsluiten van de dag
 13.00 u: Broodlunch ter plaatse
Deelname is gratis (broodlunch inbegrepen), maar inschrijven is verplicht via het
secretariaat van Wij Ook Belgium 03 338 91 54, wij_ook@hotmail.com of per
post Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 ANTWERPEN
Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij!
Vermeld het aantal personen dat u inschrijft. Enkel indien u besluit lid te worden
van Wij Ook vzw, worden uw gegevens in ons bestand opgenomen.
De haltes “Mechelseplein” en “Oudaan” van de tramlijn 7, zijn dicht bij de
ingang van het museum. Vanaf het metrostation “Meir” kan men best te voet tot
het Maagdenhuis. Anders om de hoek naar de “Meirbrug” en twee haltes met
tram 7 richting Mortsel.
De ondergrondse parking “Oudaan”, Oudaan 3 is nabij, als men met de auto
komt. Er zijn andere mogelijkheden in de buurt. Opletten voor de lage
emissiezone. Buiten deze zone kan men gratis parkeren in Berchem, in de buurt
van het Pullhof en met de tram 7 de stad inrijden.

Openbaar vervoer vanaf het Centraal Station (Metrostation Diamant)

Wie geen abonnement van de Lijn heeft, betaalt gemakkelijkst met een sms. Bestemmeling is nummer 4884
en inhoud van het bericht DL. Je betaalt dan 2,15 euro per rit.
Auto en openbaar vervoer
Men kan ook een “park&tram” toepassen, vanaf het “Pullhof” in Berchem, en met tram 7 richting Eilandje
rijden tot de halte “Mechelseplein”. Men parkeert dan buiten de lage emissiezone, vrij en onbeperkt aan het
Pullhof vanaf Grote Steenweg 554, tot en met de parking van Carrefour, richting Antwerpen.

Uit richting Hasselt komen en “park&tram 7”

Afrit 4 op de ring, voor wie van Hasselt komt, en “park&tram 7” toepast

Voor wie met de auto uit richting Gent komt, en “park&tram 7” toepast

Afrit 5 op de ring, voor wie van Gent komt en “park&tram 7” toepast

Met de auto naar de parking Oudaan

Openbaar vervoer
Van Centraal Station (Diamant), naar Meir:
Lijn 3 richting Melsele
Lijn 5 richting Linkeroever
Lijn 9 richting Linkeroever
Lijn 15 richting Linkeroever

Van Meir, naar Centraal Station (Diamant):
Lijn 3 richting Merksem
Lijn 5 richting Wijnegem
Lijn 9 richting Silsburg
Lijn 15 richting Boechout

Van het Pullhof naar Mechelseplein:
Lijn 7 richting Eilandje

Van Mechelseplein naar het Pullhof:
Lijn 7 richting Mortsel

Van Meirbrug naar Mechelseplein:
Lijn 7 richting Mortsel

Van Mechelseplein naar Meirbrug:
Lijn 7 richting Eilandje

De lage emissiezone (LEZ) ligt binnen de Singel, en let op, inclusief de Singel baan.
Tabel voor lage emissiezone van Antwerpen

Nog eens, voor wie twijfelt:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

