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De Week van de Teek staat weer voor de deur. Heel veel verschillende
organisaties besteden dan weer extra aandacht aan alle aspecten van de teek,
vooral op het gebied van preventie en onderzoek. Hierna enkele acties die u
van ons kunt verwachten. Zie onze website voor actuele aanvulllingen.

Voor de stichting staat dit jaar de Tekendoos in de schijnwerpers. De
Tekendoos is een leskist voor basisscholen, waarmee leerkrachten hun
leerlingen (tussen 7 en 12 jaar) op een leuke manier kunnen informeren over
de teek, tekenbeten, hoe die te voorkomen en wat te doen als je er toch een
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hebt opgelopen. Hoe meer kinderen hiervan op de hoogte zijn, des te minder
kinderen lopen het risico op een tekenbeetziekte, zoals de ziekte van Lyme. 

Mocht u zelf nog een leuk idee hebben voor een actie, die helpt om bij te
dragen aan dit doel, laat het ons weten. Wellicht kunnen we u helpen met
promotiemateriaal, publiciteit of andere zaken.

Eddie liep € 13.500,- bij elkaar!

Het grenst aan een wonder: 2.140 kilometer door Europa wandelen en
daarmee € 13.500,- ophalen voor Stichting Tekenbeetziekten. En dan in het
bijzonder voor het oprichten van of participeren in een kliniek speciaal voor
Lyme-patiënten en in het bijzonder kinderen met Lyme. 
We hebben deze droom al een tijdje, maar Eddie heeft er een enorme boost
aan gegeven. Hij heeft ons ook in contact gebracht met Alviasana, een kliniek
in Augsburg, waarmee nu zeer vruchtbare gesprekken worden gevoerd. De
droom begint - dankzij Eddie - steeds dichterbij te komen. 

Eddie overhandigde de cheque aan Joop Klein Haneveld, gepensioneerd
huisarts (maar zeker niet in ruste), die onze penningmeester verving. Dat
gebeurde op 2 april jl. tijdens een geanimeerde bijeenkomst tijdens de
expositie van Eddie's foto's in Den Haag. Een filmimpressie van de
overhandiging en de toespraakjes vind je hier. 

Deze expositie krijgt overigens nog een vervolg in Zeeland (Colijnsplaat - de
woonplaats van Eddie): tussen half juni t/m de Colijnsplaatse Dagen in
augustus zullen de beste foto's van Eddie daar op groot formaat te bewonderen
(en te koop) zijn. 

Eddie, dank je wel voor alles en veel succes in de toekomst!
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De Tekendoos

Inmiddels hebben zes scholen plus 1
padvindersvereniging een Tekendoos
gereserveerd. Hiermee worden zo'n 750
kinderen (en hun ouders) bereikt.

Ja, hun ouders, want voor elk kind is er een informatiepakketje voor thuis
beschikbaar. Hierin o.a. een dubbelzijdige poster: "Oppassen voor teken!" en
"Na bezoek aan groen TEKENCHECK doen! 

Inmiddels zijn de eerste drie Tekendozen afgeleverd. Twee daarvan kregen
aandacht van de pers. Zie hier wat er over gepubliceerd is. 

De Tekendoos wordt gelanceerd onder de overkoepelende naam infoTeek
(bestemd voor voorlichtingsprojecten van de Stichting Tekenbeetziekten) en
heeft een eigen website.  

Kinderen zijn een bijzonder kwetsbare groep als het om tekenbeten
gaat. Doordat zij vaak in (lang en hoog) gras en struikgewas spelen, de
plaatsen waar teken graag verblijven, lopen zij ongeveer 25% van alle (1,5
miljoen) geregistreerde tekenbeten op. 
Het is daarom belangrijk dat zij (en hun ouders) weten hoe ze een tekenbeet
kunnen voorkomen en hoe en waarom ze een tekencheck moeten (laten)
uitvoeren als ze “in het groen” gespeeld hebben. 

Met onze Tekendoos hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan het
verminderen van het aantal Lyme-patiëntjes in Nederland. 
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We hebben veel geïnvesteerd in dit belangrijke project en hopen van harte dat
u wilt meehelpen om dit project uit te breiden.

Tekenmaanden-aanbod van Rovince

U leest het goed: 20% korting op ALLE teekwerende kleding en daar
bovenop krijgt de stichting ook nog eens 10% van alle verkopen die
gedaan zijn met de code STBZ2022.  
Neem eens een kijkje in de webshop en doe vervolgens een aankoop! Jij
blij, wij blij!  
Deze aanbieding is geldig t/m 31 mei 2022. 

Een (teken-)week lang 20% korting in de webshop!

Doneer hier
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We hebben zoveel leuke en nuttige dingen in onze webshop: je zou er
hebberig van worden. En daarom in de Week van de Teek (die bij ons
duurt van 23 tm 30 april) 20% korting op uw totale winkelmandje! En u
steunt daarmee nog steeds het goede doel! 
Vergeet niet dat u bij bestellingen van € 20,- of meer geen verzendkosten
betaalt. 
Gebruik bij het afrekenen de code WvdT2022. 
Zegt het voort of deel deze nieuwsbrief! 

Deel op Facebook Deel op Twitter Stuur door

Komt een dokter bij de dokter

Op 23 april as. verschijnt bij uitgeverij
Gopher het boek van Jolien Plantinga,
huisarts en Lyme-patiënt. 

Jarenlang wisselde Jolien Plantinga haar werk
als huisarts af met het maken van
avontuurlijke reizen. De afgelopen twee jaar
beleefde zij echter een totaal andere tocht.
Getroffen door de ziekte van Lyme maakte ze
noodgedwongen, als een soort Alice in
Wonderland, een reis door de
gezondheidszorg. 
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In het blad de Dokter verscheen een interview
met haar. Lees het hier.

LymeMarkt

Ook op 23 april vindt in Exloo
(Drenthe) de eerste LymeMarkt
plaats. Teek the Day organiseert
samen met Lyme style (in de
buitenlucht) deze markt. Men
wil de Lymepatienten, hun
mantelzorger en iedereen die in
het onderwerp geïnteresseerd
is informeren over alles wat zou
kunnen bijdragen aan het herstel.
Dit is uniek, er is geen enkele
markt die zich hierop
specialiseert. 

De Fietsende Vrienden

Op 21 augustus as. starten de Fietsende Vrienden (Robert, Arjan, Richard
en Age) in Swifterbant hun 1.500 kilometer lange fietstocht naar
Stockholm om aandacht te vragen voor de tekenbeetziekte TBE/FSME,
waar hun 5e vriend in 2019 in Stockholm aan overleed. 
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Ze doorkruisen vier landen waar TBE voorkomt en overbruggen zo'n 7.000
hoogtemeters. Dat is afzien, maar dat staat in schril contrast tot wat
mensen dagelijks meemaken als gevolg van het TBE virus. 

Tijdens de Tour De TBE zijn ze 17 dagen onderweg. Om te overnachten
hebben ze 15 slaapplekken nodig voor 4 personen. Daarvan hebben ze er
al twee aangeboden gekregen: in Dalen (NL) en Ahrensburg (DE). En in
het Zweedse Helsingborg nemen ze een rustdag, dus slapen ze daar een
nachtje extra. Ze zoeken dus nog 13 accomodaties. En hoe minder zij
hiervoor hoeven uit te geven, des te meer geld houden ze over voor het
goede doel: onderzoek naar en informatie geven over de tekenbeetziekte
TBE c.q. Stichting Tekenbeetziekten. Helpt u ze daarom mee zoeken naar
een gratis slaapplek in (de buurt van) één van de steden op het overzicht
op deze webpagina?

CamperExpo

Van 18 t/m 20 maart was
Stichting Tekenbeetziekten te
vinden op de Camper Expo in
Houten. We hadden een mooi (en
gratis!) plekje en veel aanloop.
Heel veel dank aan
PlusProducties! Er zijn niet alleen
veel vragen beantwoord en
brochures uitgedeeld, maar er zijn
ook veel tekenkaarten,
tekentangen, tekenspray en
loepjes verkocht. En dit alles
dankzij deze vrijwilligers: Ans,
Bea, Cockie, Leo en "tijdelijke
vrijwilligers" Margriet en Piet.
Hartelijk dank, allemaal.

Koninklijke onderscheiding voor Leo
Philipsen

Op 24 maart jl. werd Leo Philipsen -
vrijwilliger in het team Voorlichting van
Stichting Tekenbeetziekten - benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. We zijn
supertrots op je, Leo!
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Van het bestuur

Het bestuur is deze dagen heel druk met o.a.:

Beleidsplan 2022 - 2024
Financieel Jaarverslag
Sociaal Jaarverslag
WBTR
ICLB Congres dat van 4 - 7 september
in Amsterdam wordt gehouden
Het vinden van vrijwilligers

De eerste drie zaken zullen in mei op de
website verschijnen. Over de andere zaken
hopen we snel positieve berichten te kunnen
delen. 
 

Teken gezocht!



We zijn nog steeds wanhopig op zoek naar (onbeschadigde) teken ten behoeve
van onze Tekendozen. We hebben ze het liefst in zoveel mogelijk levensstadia:
larven, nimfen, volwassen teken. Liefst in een onbreekbaar potje of flesje met
(70%) alcohol. De verzendkosten worden vergoed! 

Kunt u ons helpen aan een flesje of potje met teken (larven, nimfen, volwassen
teken), neem dan contact op met marketing@tekenbeetziekten.nl.

Colofon

Het bestuur van de Stichting
Tekenbeetziekten bestaat uit: 
• Diana Uitdenbogerd, vice-
voorzitter en onderzoek 
• Robbert F. de Vries,
penningmeester 
• Robert Mast, beheerder 
• Regina Kemper, 2e penningmeester 
• Bea Werner, marketing en
fondsenwerving

Aan deze nieuwsbrief werkten o.a.

mee: 

• Diana Uitdenbogerd, algemeen

redacteur 

• Janneke, redacteur en tekstcorrectie 

• Bea Werner, eindredactie en

vormgeving

Like ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram

mailto:romke@tekenbeetziekten.nl?subject=Teken%20aangeboden
mailto:marketing@tekenbeetziekten.nl
http://www.facebook.com/tekenbeetziekten
http://www.facebook.com/tekenbeetziekten
http://www.twitter.com/tekenziekten
http://www.twitter.com/tekenziekten
https://instagram.com/tekenbeetziekten?igshid=1i4ict7gs7qkb
https://instagram.com/tekenbeetziekten?igshid=1i4ict7gs7qkb


Volg ons op Linkedin Ga naar onze website Mail uw suggesties
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