
 

    Aanmelden
U kunt zich tot 15 september met maximaal 2 personen voor deze dag aanmelden
via de website van Q-support: www.q-support.nu > aanmelden verwendag.
Deelname is gratis.

    Adres en eigen vervoer
Adres: 1931 - Oud Engelenseweg 1 - 5222 AA  ’s-Hertogenbosch
1931 beschikt over een gratis parkeerterrein en ligt op loopafstand van het station 
van ‘s-Hertogenbosch. (Zie ook de plattegrond). 

    Vervoer
Wij gaan er van uit dat u op eigen gelegenheid naar ‘s-Hertogenbosch komt. Mocht dit echter 
een probleem voor u zijn, dan kunt u dat bij uw aanmelding aangeven. Q-support zorgt er dan 
voor dat u op het door u aangegeven adres wordt opgehaald. Over de tijd nemen wij contact 
met u op. Wij zorgen ervoor dat u om 11.00 uur aanwezig bent.
Na afloop, om 16.30 uur, brengen wij u weer terug. Tijdens het programma is er geen 
vervoerservice aanwezig. Mocht u gehouden zijn aan een dieetvoorschrift, dan kunt u dat 
bij uw inschrijving aangeven.

Per auto
1931 Congrescentrum Brabanthallen is per auto eenvoudig te bereiken en ligt op ongeveer 1 uur 
rijden van Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Bergen op Zoom, Venlo, Roermond, Rotterdam en 
Antwerpen.

A2 vanuit Utrecht
Volg de instructie richting ‘s-Hertogenbosch. Houd bij Knooppunt Empel de A59 richting 
Waalwijk - ‘s-Hertogenbosch Noord Centrum aan en volg de verwijzing Brabanthallen. 
Neem hier afslag ‘s-Hertogenbosch Centrum - Maaspoort - Brabanthallen en ga hier links naar 
de Maaspoortweg. Volg deze weg tot de Zandzuigerstraat, op de Zandzuigerstraat links afslaan 
naar de Diezekade. Neem de 2de afslag rechts, de Oude Engelenseweg op. 
U vindt 1931 Congrescentrum Brabanthallen aan uw rechterzijde. 
(U heeft de ingang van Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch gepasseerd.)

A2 vanuit Eindhoven
Volg de instructie richting ‘s-Hertogenbosch. Houd bij afslag ‘s-Hertogenbosch Centrum rechts aan 
richting Tilburg Centrum - ring ‘s-Hertogenbosch - West. Bij het begin van de bebouwde kom van 
‘s-Hertogenbosch rechtdoor rijden op de Randweg. Sla vervolgens rechtsaf richting Magistratenlaan. 
Ga rechtdoor op de Magistratenlaan. Weg vervolgen naar de Parallelweg. Sla linksaf naar de Oude 
Engelenseweg. U vindt 1931 Congrescentrum Brabanthallen aan uw rechterzijde.

A2 vanuit Nijmegen
Volg de instructie richting ‘s-Hertogenbosch - Heesch - Oss op de A59. Volg hier de afslag 
Rosmalen - Berlicum - ‘s-Hertogenbosch Centrum en P+R Transferium. Voeg in op Graafsebaan 
(borden naar ‘s-Hertogenbosch - Centrum). Weg vervolgen naar De Grote Elst. 
Weg vervolgen naar Stadionlaan. Ga rechtdoor over één rotonde. Weg vervolgen naar 
Aartshertogenlaan. Flauwe bocht naar rechts om op de Aartshertogenlaan te blijven. 
Sla linksaf bij Orthenseweg. Weg vervolgen naar Diezebrug. Sla rechtsaf bij Boschdijkstraat. 
Boschdijkstraat draait iets naar rechts en wordt Veemarktweg. Weg vervolgen naar 
Oude Engelenseweg. U vindt 1931 Congrescentrum Brabanthallen aan uw rechterzijde.

OV
Per trein
1931 bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand van Centraal Station ‘s-Hertogenbosch. 
U dient daarbij de stationsuitgang “West” te nemen en het bord “Brabanthallen” te volgen. 
De weg naar 1931 kunt u gemakkelijk vinden door het spoor aan uw rechterhand te houden. 
Na ongeveer 9 minuten komt u aan op een kruispunt en ziet u de toren van 
1931 Congrescentrum Brabanthallen. Onder deze toren treft u de entree van 1931.

Per bus
Vanaf Centraal Station 's-Hertogenbosch is 1931 per bus te bereiken. Buslijn 65 richting Bokhoven 
rijdt rechtstreeks naar de hoofdingang van 1931 Congrescentrum.
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    Wegens succes geprolongeerd!
Wegens doorslaand succes in 2015 en op verzoek van veel patiënten organiseert 
Q-support ook dit jaar een Verwendag. Een vrolijke dag met onbezorgd genieten voor u 
en een begeleider. Op zaterdag 1 oktober ontvangen wij u graag in 1931, een bijzondere 
locatie vlakbij de Brabanthallen. Wij hebben daar van 11.00 uur tot 16.30 uur een 
aantrekkelijk en gevarieerd programma voor u samengesteld met uiteenlopende 
workshops, acts, spel, muziek en ontmoeting.
Waar u aan deelneemt, bepaalt u op de dag zelf. Niets moet, maar alles mag.

 Optredens van cabaretier Mark van de Veerdonk (foto: Rodrigo Vila), 
 na de officiële opening (om 11.30 uur) en bij de gemeenschappelijke 
 afsluiting, maken dat er beslist iets te lachen valt.

 Uiteraard zorgen wij voor de lunch. 

Wij verheugen ons op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Annemieke de Groot
Directeur Q-support
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