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Met de Corona lock down vooralsnog in volle gang voelt het vreemd om
zoals gebruikelijk een nieuwsbrief te schrijven. Desalniettemin willen we u
graag op de hoogte houden van onze activiteiten, want zoals heel veel
Nederlanders werken ook onze vrijwilligers vanaf huis gewoon door in
deze bijzondere omstandigheden.
 

Nog maar vijf - gratis - vakantiewoningen beschikbaar!

Gezinnen waarvan een kind de Ondanks dat Villa Pardoes

http://tekenbeetziekten.nl/
https://www.villapardoes.nl/


ziekte van Lyme heeft of de
moeder zodanig ernstige Lyme
heeft, waardoor zij niet met haar
kinderen op vakantie kan, worden
van harte uitgenodigd om een
gratis week vakantie door te
brengen in Villa Pardoes. Daarbij
is onder andere inbegrepen een
week gratis toegang tot de
Efteling en andere recreatieparken
in de buurt. De week valt in de
zomervakantie 17-24 augustus
2020.
 

momenteel gesloten is, hopen ze
begin juli weer open te zijn, mits
de Corona-omstandigheden goed
zijn. Neem contact op voor meer
informatie met Didi
Jung, pardoes@tekenbeetziekten.
nl. Zij begeleidt het proces van
aanmelding. Of stuur deze
nieuwsbrief door aan gezinnen die
hiervoor in aanmerking zouden
kunnen komen! 

Week van de Teek - Helpt u mee geld in te

zamelen voor onderzoek naar

tekenbeetziekten?

Door de Corona lock down is de Week van de Teek
uitgesteld naar 20-26 juni van dit jaar. Bij uitstek
een week om inzamelacties op te zetten voor
onderzoek naar tekenbeetziekten! Geef creatieve en
originele ideeën om geld in te zamelen vooral aan
ons door, dan kunnen we je wellicht ondersteunen.
Dit kan bij Bea Werner.

Nieuwe 2-in-1
Tekentang in de
webwinkel
Een superhandige tekenverwijder-
tang! Ook voor dierenliefhebbers
een must. Deze nieuwe tekentang
is heel handig voor moeilijk
bereikbare plaatsen en
bijvoorbeeld in dierenvachten. Het
heeft een koevoetje aan de ene
kant en een pincet aan de andere
kant. Verkrijgbaar in onze

http://hhttps//www.villapardoes.nl
mailto:pardoes@tekenbeetziekten.nl
https://www.weekvandeteek.nl/
https://www.weekvandeteek.nl/
mailto:marketing@tekenbeetziekten.nl?subject=Week%20van%20de%20Teek
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/tickease-de-2-in-1-tekenpincet-voor-mens-en-dier/
https://www.tekenbeetziekten.nl/product/tickease-de-2-in-1-tekenpincet-voor-mens-en-dier/


webshop.

Maar er zijn in de webwinkel nog
zoveel meer andere interessante
artikelen te koop: neem er eens
een kijkje!

Onderzoek
Twee nieuwe onderzoeksprojecten zijn ingediend, waarin
Stichting Tekenbeetziekten met patiëntvertegenwoordigers
meedoet. 

Het eerste onderzoek is 'Lymeprospect Plus’ door het
RIVM, Radboud, AMC en Gelreziekenhuis. (Voor een
filmpje over dit project klikt u hier.) Het onderzoek is
een vervolg op de Lyme-prospectstudies voor
volwassenen en kinderen, waarbij onderzocht wordt
wat de oorzaken zijn van de  verschillende
persisterende klachten. De resultaten van de eerste
onderzoeken zijn nog niet beschikbaar maar toch wil
men alvast vervolgonderzoek opzetten om de
continuïteit van de metingen vast te kunnen houden.
De patiëntvertegenwoording in dit onderzoek
gebeurt samen met de Lymevereniging.
Het tweede onderzoek is 'Teken in de Stad’ van de
vakgroep Ecologie aan de Wageningen Universiteit.
Het is een onderzoek naar de tekendruk in
verschillende ‘gradienten’ van verstedelijking; en is
ingediend in het kader van de Nederlandse
Wetenschap Agenda. Er is ook aandacht voor tuinen.
We hebben lang uitgekeken naar dergelijk onderzoek
en ondersteunen het dan ook van harte.

Enkele activiteiten van STZ
Hieronder een greep uit de acties die de afgelopen
periode hebben plaatsgevonden:

In februari jl. zijn STZ-sponsors Cockie
Vlietman en Carina van Welzenis op de
Gezondheidsbeurs 2020 aanwezig geweest.

https://www.tekenbeetziekten.nl/product/tickease-de-2-in-1-tekenpincet-voor-mens-en-dier/
https://www.tekenbeetziekten.nl/winkel/
https://vimeo.com/301618184


Zij hebben daar hun eigen boeken Vampie en
Tick respectievelijk LymeStyle gepromoot en
bovendien flyers en brochures voor de
stichting verspreid. Heel fijn en dank voor deze
bijdragen! 
Bestuurslid Ton Kuik heeft in februari bij
EHBO-vereniging ’s Gravenpolder een lezing
gegeven, waarna we een donatie van 75 euro
kregen, hartelijk dank! 
In 2020 heeft de stichting STZ tot heden twee
keer het nieuws gehaald, in de Libelle en het
blad Stad en Groen. 

Sociaal Jaarverslag 2019
Inmiddels staat het sociaal jaarverslag over 2019 op
de website. In 2019 heeft Stichting Tekenbeetziekten
iets meer dan 9000 euro gedoneerd gekregen. Het
geld is voornamelijk gelabeld voor onderzoek en
wordt ingezet voor onderzoeksprojecten.

 

Van het bestuur
Het bestuur heeft de afgelopen tijd met ziekte te kampen
gehad waardoor Hein van Asperen, vice-voorzitter, af heeft
moeten zien van zijn bestuursfunctie. Heel spijtig, we
missen zijn kordate, stabiele invloed en wijsheid. Voorzitter
Paul Beck is nog herstellende en stelt zijn functie ter
beschikking. Om de dagelijkse gang bij de STZ doorgang
te laten vinden heeft Diana Uitdenbogerd de vice-
voorzitter-taken overgenomen.
Al enige tijd zoeken we een secretaris. Daarnaast zijn we
nu dus ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u
iemand weten of zelf interesse hebben, neem vooral
contact met ons op. Dit kan bij Robert Mast. 

Wilt u doneren?

https://www.tekenbeetziekten.nl/product/boek-vampie-tick-twee-hechte-teekjes/
https://www.tekenbeetziekten.nl/sponsors/#lymestyle
https://www.tekenbeetziekten.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sociaal-Jaarverslag-2019-met-voorkant.pdf
https://www.tekenbeetziekten.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sociaal-Jaarverslag-2019-met-voorkant.pdf
https://www.tekenbeetziekten.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sociaal-Jaarverslag-2019-met-voorkant.pdf
mailto:beheerder@tekenbeetziekten.nl?subject=Bestuur%20STZ


Bent u nog geen donateur en draagt u Stichting Tekenbeetziekten een warm
hart toe? Dan kunt u ons enorm helpen met een donatie. Met 25 euro steunt u

Stichting Tekenbeetziekten en kunnen wij meer onderzoek financieren en
voorlichting geven. 

Met slechts € 25,- per jaar kunt u helpen een verschil te maken!
Doneren doet u middels onderstaande knop!
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Hieronder kunt u de gegevens van uw inschrijving in onze database veranderen.
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Ja, ik wil de stichting graag steunen

https://www.facebook.com/Tekenbeetziekten/
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