“Hou me vast”
blijvende aandacht voor verkeersslachtoffers

NATIONALE HERDENKING VERKEERSSLACHTOFFERS

Zondag 17 november 2019
14.00 uur –16.00 uur
(zaal open vanaf 13.30 uur)

Interpolisgebouw in Tilburg
spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg

Geachte heer / mevrouw
Van harte nodigen wij u uit voor de Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers 2019.
Op uitnodiging van Interpolis aan de VVS, hebben wij de eer u te mogen ontvangen
in het Interpolisgebouw te Tilburg op zondag 17 november 2019
Het thema “Hou me vast”
Het thema is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar de behoefte dat
verkeersslachtoffers vastgehouden willen worden. Soms bedoelen we dit letterlijk,
vaak bedoelen we het figuurlijk. Nabestaanden en verkeersslachtoffers, die letsel
opgelopen hebben willen gehoord en gezien worden. Ze willen hun verhaal kwijt, niet
één keer maar meerdere keren.
Nabestaanden ervaren letterlijk een lege plek binnen hun familiekring en/of
vriendenkring. Luisteren naar de verhalen en de herinneringen van dierbaren en
blijvende aandacht voor het verlies, maakt verder leven dragelijker.
Slachtoffers, die letsel opgelopen hebben of dit nu groot of klein is ervaren dat hun
leven op de kop staat. Alles is ineens veranderd en ook dan is er het gevoel van
“hou me vast”.
Hou me vast en sta naast me, in de soms lange weg van herstel.
Hou me vast en sta naast me, als ik het allemaal even niet zie zitten.
Hou me vast en sta naast me, en moedig me aan als ik kleine stapjes vooruit ga.
We kunnen het thema ook veel breder trekken door blijvend aandacht te vragen voor
de positie van slachtoffers. Slachtoffers snakken vaak naar erkenning en zijn vooral
op zoek naar gerechtigheid. We kunnen allemaal verkeersslachtoffer worden. Helaas
heeft dit lot al te vaak mensen getroffen, zo weten onze leden van de Vereniging
Verkeersslachtoffers maar al te goed.

Geef slachtoffers een gezicht.
We willen verongelukte slachtoffers graag een gezicht geven.
Indien u tijdens de Herdenking een foto van uw dierbare wilt hebben, dan is dat
mogelijk door deze foto te sturen naar onderstaand mailadres. Bij voorkeur met
vermelding van de geboortedatum en overlijdensdatum.
De foto’s worden op een speciale tafel geplaatst. Vanzelfsprekend mag u ook zelf
uw ingelijste foto meebrengen en op deze tafel plaatsen.
Ook is er de mogelijkheid om de naam van uw dierbare te laten opnemen in het
programmaonderdeel “Namen noemen”.
Uw wens daarvoor vernemen wij graag via onderstaand mailadres of telefoon.
Mocht u het fijn vinden, eigen bloemen mee te brengen, dan wordt u daartoe van
harte uitgenodigd. De bloemen zullen na afloop worden aangeboden aan
revalidatiecentra en/of ziekenhuizen. U kunt hiervoor ook zelf een instelling
aanmelden. Laat het ons weten via onderstaand mailadres of telefoon.

Bereikbaarheid.
Parkeergelegenheid: -Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Interpolis
parkeergarage onder het gebouw, naast de Tivoli garage (parkzijde).
Openbaar vervoer: -Per openbaar vervoer is het gebouw goed bereikbaar, het
Centraal Station is op 10 minuten loopafstand.
Herdenkingsboekje.
Het Herdenkingsboekje 2019, met alle toespraken en bijdragen, is korte tijd na de
Herdenking te vinden op onze website (www.verkeersslachtoffers.nl).
Wij hopen u zondag 17 november a.s. te mogen verwelkomen in Tilburg en
verzoeken u vriendelijk, uw aanwezigheid bij ons te melden:
Programma van de dag treft u aan in de zaal.
Per mail herdenking@verkeersslachtoffers.nl of
Per telefoonnummer 06-83124226 (Jetty van der Werf)
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
Nelly Vollebregt
Voorzitter

