
NIEUWSBRIEF 

HERSENLETSEL.NL   

                  REGIO ZEELAND                                 Luctor et Emergo     

                                                                                                              
Beste lezer, 

 

Hierbij de 1e nieuwsbrief van Hersenletsel.nl regio 

Zeeland sinds jaren! We hebben per 1 januari 2021 een 

herstart gemaakt en willen u in deze 1e nieuwsbrief in 

het kort informeren waar we nu staan en wat onze 

plannen voor de komende periode zijn. 

 

Het is de bedoeling dat we met enige regelmaat weer 

een nieuwsbrief gaan uitbrengen. We willen u via de 

nieuwsbrief informeren over nieuwe activiteiten en waar 

het bestuur in regio Zeeland mee bezig is. 

 

Na een lange periode heeft de regio Zeeland met ingang 

van 1 januari 2021 een nieuw bestuur en zij worden tot 

ultimo 2021 door Lies Bonsang, regio-ondersteuner bij 

Hersenletsel.nl, ondersteund. 

 

De 1e nieuwe lotgenotenbijeenkomst op zaterdag 22 

mei kan helaas vanwege Covid-19 nog geen doorgang 

vinden. Hopelijk kunnen we op zaterdag 19 juni van 

start gaan. 

 

In september 2020 is de 1e ambassadeurstraining van 

Hersenletsel.nl in Kapelle gestart en begin juli worden 7 

deelnemers gecertificeerd als NAH-ambassadeurs van 

Hersenletsel.nl in de regio Zeeland. 

 

Niet onbelangrijk Hersenletsel.nl regio Zeeland neemt 

sinds januari 2021 deel aan het NAH-netwerk van de 

Zeeuwse Zorgschakels. 

 

Allemaal hele mooie ontwikkelingen en niet onbelangrijk 

we behartigen weer de belangen van onze leden in 

Zeeland. We gaan voorlichting geven over de gevolgen 

en de impact van NAH in het dagelijks leven en we gaan 

lotgenoten- en themabijeenkomsten organiseren. 

 

Veel leesplezier 

Lies Bonsang 

Interim-voorzitter 
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AGENDA 

 

20-05-2021 bestuursvergadering  

04-06-2021 training ambassadeurs 

14-06-2021 vrijwilligersmarkt 

19-06-2021 NAH inloopochtend  

24-06-2021 bestuursvergadering 

29-06-2021 vergadering expertgroep 

09-07-2021 certificering ambassadeurs 

25-09-2021 NAH inloopochtend 

16-10-2021 training ambassadeurs 

23-10-2021 NAH inloopochtend 

29-10-2021 Dag van de Beroerte Zld  

20-11-2021 NAH inloopochtend 

26-11-2021 ALV 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over onze 

activiteiten en bijeenkomsten kijk in de 

agenda op onze regionale website: 

www.hersenletsel.nl/zeeland  

Bestuur vacatures 

 

Het regiobestuur van Zeeland is dringend op zoek naar uitbreiding van haar bestuur. Voor de 

vacatures en de profielschetsen wil ik u verwijzen naar onze regionale website 

www.hersenletsel.nl/zeeland.  

 

Het gaat om de vacatures van voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid met 

aandachtsgebied Pr- en communicatie. 
 

http://www.hersenletsel.nl/zeeland
http://www.hersenletsel.nl/zeeland


NAH-ambassadeurs Hersenletsel.nl 
 

NAH Ambassadeurs 
Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl leidt sinds 2019 NAH Ambassadeurs op. NAH Ambassadeurs 

zijn mensen die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben, of naasten van iemand met NAH. 

Ambassadeurs zijn door de vereniging geschoolde ervaringsdeskundigen. Ambassadeurs kunnen 

onder andere worden uitgenodigd voor het geven van voorlichting, het ondersteunen van 

(digitaal) lotgenotencontact, zowel in groepen als 1 op 1, het meedenken in en meewerken aan 

projecten en wetenschappelijke onderzoeken, deelnemen aan panels, het participeren in diverse 

forums en platforms of adviseren bij de ontwikkeling van een tool. 

 

Wilt u een ambassadeur uitnodigen? 

Altijd al eens van een ervaringsdeskundige willen horen waar ze tegenaan zijn gelopen en hoe ze 

met hun hersenletsel zijn omgegaan? Dan kunt u nu een ambassadeur uitnodigen! Vanuit hun 

ervaring vertellen zij over wat zij hebben meegemaakt. Wat obstakels maar juist ook 

mogelijkheden zijn geweest. Dit kan verhelderend werken en inzicht bieden. Voor zowel 

zorgverleners als mensen die het zelf is overkomen. Wilt u een lezing of een presentatie op maat  

aanvragen, een ambassadeur voor iets anders inzetten of hebt u andere vragen? Neem dan contact  

met ons via de button “Meer informatie/vragen” of stuur een mailtje naar onze coördinator  

ambassadeur in Zeeland Patricia Nieuwenhuis ambassadeurszeeland@hersenletsel.nl. Wij kijken  

dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.  

 

Ook een Ambassadeur uitnodigen? Klik op  https://www.hersenletsel.nl/dossiers/ambassadeurs. 
 

NAH inloopochtend Middelburg 

 

Onze 1e nieuwe activiteit in Zeeland voor de inwoners 

op Walcheren met NAH is een feit!!!! 

 

De inloopochtend is voor het hele jaar ingepland. Voor 

informatie over de data, locatie en om u aan te melden 

kijk in de agenda op onze regionale website. Voor meer 

informatie over de inloopochtend in Middelburg klik hier 

 

Wij zijn nog op zoek naar 1 – 3 vrijwilligers die het 

leuk vinden om als gastvrouw aanwezig te willen zijn 

bij de NAH inloopochtend in Middelburg of incidenteel 

mee willen helpen met het organiseren van 

bijeenkomsten. 

 

NAH inloopochtend Terneuzen 
 

Wij hopen in september ook in 

Terneuzen te kunnen starten met een 

NAH-inloopochtend voor getroffenen en 

hun naasten. 

 

Wij zijn nog op zoek naar 

gastvrouwen/heren voor de 

inloopochtend in Terneuzen. Heeft u 

interesse? Neem geheel vrijblijvend voor 

informatie contact op met Patricia 

Nieuwenhuis door een mailde te sturen 

naar: 

ambassadeurszeeland@hersenletsel.nl 

Even voorstellen 
 

Het nieuwe bestuur van de regio Zeeland bestaat op dit moment uit de 

volgende personen: 

Lies Bonsang            interim-voorzitter/secretaris 

Rob Klijn                  penningmeester 

Patricia Nieuwenhuis coördinator ambassadeurs 

 

Patricia Nieuwenhuis en Sytske Provoost zijn beiden in september 2020 

gestart met de ambassadeurstraining van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl om NAH-

ambassadeur te worden in de regio Zeeland. 

Per 1 januari 2021 heeft de regio Zeeland weer een nieuw bestuur en maakt Patricia hier deel van 

uit als bestuurslid coördinator ambassadeurs en vrijwilligers.  

Per 1 januari 2021 is Sytske de nieuwe webmaster voor de regio Zeeland. Als webmaster verzorgt 

zij de copy op de website van de regio Zeeland.   

 

In even voorstellen leest u meer over Patricia en Sytske en waarom zij zich willen inzetten voor de  

patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en voor de NAH-getroffenen in Zeeland. 
 

 

https://www.hersenletsel.nl/dossiers/ambassadeurs
https://www.hersenletsel.nl/activiteiten/agenda/nah-bijeenkomst-middelburg
http://www.hersenletsel.nl/actueel/nieuws/het-nieuwe-bestuur-regio-zeeland-stelt-zich-voor


Regionale website www.hersenletsel.nl/zeeland 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en de activiteiten van het regiobestuur? Neem 

dan regelmatig een kijkje op onze regionale website en kijk dan gelijk ook even in de agenda voor 

activiteiten en bijeenkomsten die wij organiseren en of bij aanwezig zijn.  
 

Wij plaatsen met enige regelmaat nieuwsberichten op onze regionale website en gebruiken de 

agenda op de website om onze activiteiten bekend te maken. 

 

Volgende nieuwsbrief 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de 2e helft van juni met de volgende items:  

- de penningmeester Rob Klijn stelt zich aan u voor 

- terugkoppeling van de vrijwilligersmarkt 

- nieuws vanuit het bestuur 

- en nog veel meer 

 

Colofoon 
 

Deze nieuwsbrief is te vinden op onze website: www.hersenletsel.nl/zeeland 

Ontvangt u geen Hersenletsel Magazine en bent u wel lid, donateur of vrijwilliger? Hebben wij wel 

het juiste emailadres van u? Hebt u vragen en of op- en aanmerkingen? Stuur een mailtje naar 

zeeland@hersenletsel.nl en wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 

 

Contactgegevens 
 

Hersenletsel.nl regio Zeeland 

Website www.hersenletsel.nl/zeeland 

Email: zeeland@hersenletsel.nl 

Facebook: Hersenletsel.nl regio Zeeland 

Twitter: @HersenletselZld 

Regio-ondersteuner Lies Bonsang 

Telefoon 06-15091924 

Rekeningnummer: NL72 INGB 0006 6523 42 

T.n.v. Hersenletsel.nl regio Zeeland 

 

Inschrijven nieuwsbrief 
 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan 

aan op de website bij ‘Inschrijven Nieuwsbrief’. 

Klik op ‘vul hier uw emailadres in’ en u krijgt een 

overzicht van alle nieuwsbrieven van 

Hersenletsel.nl waar u voor kunt aanmelden. 

                    
 

   

         

http://www.hersenletsel.nl/zeeland
http://www.hersenletsel.nl/zeeland
mailto:zeeland@hersenletsel.nl
http://www.hersenletsel.nl/zeeland

