
Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor 

mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun 

naasten. Ook belangstellenden zijn van harte 

welkom. 

 

LOTGENOTENCONTACT ROTTERDAM-

RIJNMOND IN CORONA-TIJD 

 

Zaterdag   28 november 2020 
Thema “Ontmoeting en elkaar ondersteunen” 

 
Hoe gaat het met ieder in deze bijzondere Coronatijd? Hoe ervaren jullie 
deze tijd , wat is helpend ,wat waren bijzondere ervaringen? 
 
Wij vinden het leuk en willen heel graag weer met jullie in contact komen.  
Het lijkt ons goed om er voor elkaar te zijn en elkaar te ontmoeten.  We 
hebben elkaar nodig en hebben elkaar veel te bieden. Zeker nu.  
 
We kunnen helaas geen fysieke bijeenkomst organiseren, we bieden op 
28 november 2 momenten aan dat we elkaar digitaal kunnen ontmoeten. 
 
 

Digitale bijeenkomst:  
 
Via Zoom: 
vanaf 13.30 tot 14.15 uur en 
vanaf 14.30 tot 15.15 uur 
 
 
 

 
Wilt u niet deelnemen aan de digitale bijeenkomst maar wel in gesprek 
met iemand anders ? 
We zijn op 28 november 2020 telefonisch bereikbaar via de 
coördinatoren vanaf 11.00 tot 12.00 uur. 
 
Wilt u een op een andere tijd telefonisch contact, neem dan contact op 
met één van de coördinatoren voor het maken van een afspraak. 
 
 



 
 
 
 
Hoe werkt het ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wilt u deelnemen aan één van de digitale bijeenkomsten op 28 november 
2020 ? Stuur een e-mail met het tijdvak naar één van de coördinatoren. U 
ontvangt na uw aanmelding alle gegevens + uitleg over het deelnemen 
aan de digitale bijeenkomst. 
 
Wilt u een telefonisch gesprek met één van de coördinatoren op 28 
november 2020 of wilt u een afspraak maken voor een telefonisch gesprek 
Stuur een e-mail naar of neem telefonisch contact op met één van de 
coördinatoren van de Regio Rotterdam-Rijnmond. 
 
 
                                
 
Contactgegevens  coördinatoren regio Rotterdam - Rijnmond 
 

• Petra Panneman 
o T: 06 – 5326 1008 
o E: panneman1960@gmail.com 

• Tineke van der Vreede 
o T: 06 – 1324 6963 
o E: t.vandervreede@gmail.com 

• Marjan Quaak 
o T: 06 – 4619 3351 
o E: quaakmarjan@gmail.com 
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