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NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 
 

Het bestuur van Hersenletsel.nl Zuid-Holland wenst u een goed en gezond 2020 ! 
 
Een aantal bestuursleden is gestopt met hun werkzaamheden, het bestuur gaat in 
een klein team verder. Elke maand overlegt het bestuur met een deel van de 
vrijwilligers over wat er speelt in onze regio. 
 
Regio-ondersteuner Zuid-Holland 
 
De laatste maanden in 2019 is patiëntenvereniging Hersenletsel.nl op zoek geweest 
naar ‘Regio-ondersteuners met pit’. Ik heb mij hiervoor aangemeld en ben gekozen 
voor Zuid-Holland. 
Ik ga voor 4 uur per week het regiobestuur ondersteunen met diverse taken. U zult 
mij en mijn naam dus vaker tegen gaan komen. 
 

Ik, Monique van der Stoep, heb zelf in 2010 een 
herseninfarct gehad en ben via de patiëntenvereniging 
inmiddels actief als ervaringsdeskundig en ambassadeur in 
de regio Zuid-Holland. Ik was één van de mensen, die de 
pilot opleiding Ambassadeurs succesvol afrondde.  
Ik heb een arbeidsverleden en ervaring in uiteenlopende 
administratieve functies die nu binnen de functie van Regio 
ondersteuner goed van pas komen. Ook organiseer onder 
andere het NAH weekend voor lotgenoten (en partners) in 
Alphen aan de Rijn. 

 
Ik heb er veel zin in om onze patiëntenvereniging nog breder op de kaart te zetten in 
2020 en ga in de regio Zuid-Holland het bestuur ondersteunen bij hun werkzaam- 
heden.  
 
Dit zal o.a. zijn; de agenda op de website www.hersenletsel.nl zo actueel mogelijk 
houden met activiteiten, bijeenkomsten, lezingen, presentaties, nah cafe’s en verder 
alles wat van belang is voor de patiëntenvereniging. Het ondersteunen van de 
vrijwilligers, ambassadeurs, daar wat binnen mijn mogelijkheden ligt, inzet van 
ambassadeurs in Zuid-Holland monitoren. 
Rest mij één ieder nog de allerbeste wensen voor 2020 te wensen! 

Monique van der Stoep 

Ambassadeur / regio ondersteuner  

Hersenletsel Zuid-Holland 
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Bijeenkomsten in Zuid-Holland 
 
Op de website van Hersenletsel.nl kunt u binnenkort  de data van alle bijeenkomsten 
in 2020 vinden. ( http://www.hersenletsel.nl/zuid-holland )  
 
Een groot aantal vrijwilligers is actief met het organiseren van bijeenkomsten voor 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel, naasten en belangstellenden. 
 
Speciaal voor jongeren wordt er in Zuid-Holland Zuid een nieuwjaarsbijeenkomst 
georganiseerd. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst     
 

Beste leden en vrijwilligers van patiëntenvereniging 

Hersenletsel Zuid-Holland Zuid, 

Wat een prachtig jaar hebben wij achter de rug, samen 

kunnen wij terugblikken op vele mooie bijeenkomsten, 

boeiende lezingen en vele nieuwe leden en nieuwe 

vrijwilligers. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en 

toewijding van jullie. 

 

 

Wij nodigen u graag uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. U bent van 

harte welkom op: 

Donderdag 16 januari 2020 

Van 15.00 -17.00 uur in de Dorpskamer, Breestraat 1 te Giessenburg 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen te mogen begroeten. 

Graag vóór 10 januari 2020 opgeven bij Bianca Vlot : biancanah@hotmail.com 

 

Bianca Vlot / Monique van der Stoep 

2020 
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Data bijeenkomsten januari 2020 

 

11 januari 2020 – Den Haag Nieuwjaarsbijeenkomst 11.00 uur: 

Basalt Revalidatie                                                                        

Vrederustlaan 180                                                                                

2543SW Den Haag 

Contactpersoon: 

Mw. C. van Drie                                                                                                  

Tel: 070-3593593                                                                                               

E-mail: c.vandrie@basaltrevalidatie.nl 

 

25 januari 2020 – Rotterdam ( 13.00 – 16.00 uur ): 

Revalidatiecentrum Rijndam                                                                    

Restaurant Parterre.                                                                             

Westersingel 300                                                                                                

3015 LJ Rotterdam 

Contactpersoon: 

Mw. T. van der Vreede                                                                                           

Tel: 06-13246963                                                                                              

E-mail: T.vandervreede@gmail.com 

Mw. M.Quaak                                                                                                   

Tel: 010-8938040                                                                                              

E-mail: mquaak@rijndam.nl   

Mw. P. Panneman                                                                                             

Tel: 06 – 5326 1008                                                                                            

E-mail: panneman1960@gmail.com 
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20 januari 2020 – Gouda ( 14.30 – 16.30 ): 
 
Verpleeghuis De Hanepraij                                                                      

Fluwelensingel 110                                                                                          

2806 CH Gouda 

Contactpersoon: 

Mw. F. Creemers  (Logopedist)                                                                                             

Tel: 0182-5957700 / 06-12297173 

 
25 januari 2020 – Leiden ( 14.00 – 16.30 uur) : 
 
Verpleeg-Reactiveringscentrum Zuydtwijck,recreatiezaal                                   

Aaltje Noordewierlaan 50                                                                                 

2324 KS Leiden 

Contactpersoon: 

Mw. Christine Dessauvagie           Mw. Maartje Groen                                                                            

e-mail: christine@breinstuk.nl  groenmaartje@hotmail.com 

 

27 januari 2020 – Gouda ( 16.15 – 17.15 uur): 

Groene Hart Ziekenhuis  

Bestuurskamer ( begane grond, route 41) 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda 

Aanmelden : info@transmuraalnetwerk.nl / 0182 - 505534 
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