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De nieuwe website staat live!

Heel trots en vooral heel blij dat de klus (bijna) geklaard is kunnen we je
meedelen dat onze nieuwe website live te bewonderen is:
www.tekenbeetziekten.nl. 



Dank aan webbouwer Avant en onze vrijwilligers, die deze reuzentaak
volbracht hebben. 

En zonder onbescheiden te willen lijken, mogen we wel stellen dat Stichting
Tekenbeetziekten nu de meest uitgebreide, complete en meest objectieve
Nederlandstalige site biedt op het gebied van tekenbeetziekten en Lyme en
alles wat daarmee te maken heeft. 

Om dit zo te houden zitten we te springen om vrijwilligers die ons willen helpen
met het updated houden van de website, kunnen helpen met SEO en analyses,
met onze social media-strategie en -uitvoering en alles wat daarmee te maken
heeft. We hebben een geweldig leuk team, dat met veel respect en humor met
elkaar samenwerkt. Ieder achter zijn eigen computer thuis en wanneer het
uitkomt. We verwelkomen iedereen, die ons met zijn/haar kennis en ervaring
wil helpen de stichting sterker te maken, met open armen. Dus ook mensen
met ervaring op het gebied van PR en voorlichting zijn van harte welkom. Meld
je aan bij Bea of Marja. 
 

Alles over de ziekte van Lyme en andere
tekenbeetziekten



Bovenstaand plaatje - met veel liefde en toewijding gemaakt door een van
onze vrijwilligers - staat uiteraard ook op de nieuwe website en wel op de
pagina die gaat over de (vele) symptomen die de ziekte van Lyme met zich kan
meebrengen. 
We hebben het plaatje op 28 maart op onze FB-pagina gezet en daar is het
tienduizenden malen bekeken en honderden malen gedeeld. Waaruit maar
weer blijkt hoe groot de behoefte is aan volledige en correcte informatie. 
Maar neus eens rond op onze nieuwe website en je ontdekt ongetwijfeld nog
meer interessante zaken. 
 

Bij elk paar sokken € 5,- naar de stichting!



Stichting Tekenbeetziekten en Rovince slaan de handen ineen in de strijd tegen
tekenbeten. Om dit te vieren ontvang je deze maand 20% korting op de
Rovince Teekwerende Sokken. Normaal € 19,95 en nu voor maar € 15,96. EN:
ze worden gratis thuisbezorgd. 
De ideale sokken voor de actieve natuurliefhebber. Maak je voeten blij met
deze comfortabele teek- en insectwerende sokken en maak de stichting blij,
want bij ieder paar sokken verkocht met de
bestelcode #STZkorting doneert Rovince € 5,00 aan Stichting
Tekenbeetziekten. 

Vergeet niet de kortingcode te gebruiken: #STZkorting

Stichting Tekenbeetziekten op televisie

Koop hier je Rovince sokken en help de stichting



We hebben het een paar weken geleden al aangekondigd: er gaat
een commercial van de Stichting Tekenbeetziekten uitgezonden
worden! 
Dit gebeurt op zowel NPO (in Socutera-zendtijd) als op TV West. 

Klik op bovenstaande foto en je kunt het filmpje op YouTube
bekijken. We vinden het geweldig als je je abonneert op ons kanaal! 
En vergeet niet om via SMS (TEEK naar 4333) € 3,- naar de stichting
over te maken.  

Het uitzendschema van de vijf Socutera-uitzendingen is veranderd en
nu als volgt. Noteer ze in je agenda:

Za 10 april 20.27 NPO 3 
Zo 11 april 17.58 NPO 1 
Zo 11 april 16.52 NPO 2 
Di 13 april 16.56 uur NPO 1 
Do 15 april 13.19 uur NPO 2

Het (gedeeltelijke) uitzendschema van TV West kun je hier
downloaden. Hierop alleen de 60 "zekere" uitzendingen. Daarnaast
zal de commercial ook nog zo'n 40 à 60 keer "ongepland" worden
uitgezonden. (TV West is via veel providers ook landelijk te
bekijken.)

Nieuw in de webshop

Sentz Insect Schild 



Dit insectenwerende middel op basis
van IR3535© is milieuvriendelijk,
biologisch afbreekbaar, niet
irriterend voor de huid en laat geen
vlekken achter op kleding. Het is
geschikt voor zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven en
kinderen ouder dan 1 jaar.
Daarnaast kan deze spray gebruikt
worden bij honden en paarden. Maar
let op, geen enkele preventieve
maatregel biedt 100% garantie op
het voorkomen van een tekenbeet,
het doen van een tekencheck na
verblijf in de natuur blijft altijd
nodig. 

De werkzame stof IR3535© weert
o.a.: teken, muggen, vliegen,
wespen, bijen en hoofdluizen. 

Maar ook: géén verzendkosten bij aankoop van € 20, -
of meer

Inderdaad, als je t.w.v. € 20,- of meer aanschaft in onze webwinkel (waarbij
we donaties meetellen) berekenen we geen verzendkosten. Dat kan heel
voordelig uitpakken. Neem het bovenstaande flesje Insect Schild. Dat kost in
de webshop € 14,95. Omdat het niet door de brievenbus past, wordt het als
pakket verzonden, dat kost € 7,25. Als je twee flesjes aanschaft bespaar je je
dus € 7,25. Dus: op naar de webshop!

Actie van ROC de Leijgraaf

Drie enthousiaste
studenten van de
ROC de Leijgraaf in
Oss, die
Maatschappelijke
Zorg studeren, zijn
een actie begonnen 
voor Stichting
Tekenbeetziekten. Zij
gaan huis-aan-huis
statiegeldflessen
ophalen en we



wensen ze uiteraard
heel erg veel succes!

Week van de Teek

De Week van de Teek valt dit jaar van
19 t/m 23 april. Dit jaarlijks
terugkerend evenement wordt
georganiseerd door Stigas in
samenwerking met verschillende
organisaties die allemaal te maken
hebben met het voorlichten over en
voorkomen van tekenbeten. 

We lazen het eerste bericht hierover al in Agrarisch Groen van de
FNV. Lees hier het artikel.  

De stichting heeft wat leuke acties op stapel staan. Hou dus vooral
onze Facebook-pagina in de gaten!

Wie wil bestuurslid/secretaris worden?

Wij zijn nog steeds op zoek naar
een secretaris (m/v)! 
We zoeken iemand met het vermogen zich
in te leven in de wereld van
tekenbeetziekten (o.a. ziekte van Lyme),
denkt en handelt vanuit het perspectief



van de patiënt, met een administratieve
achtergrond en bij voorkeur HBO-
c.q.universitair geschoold.

De werkzaamheden - o.a. het bijhouden van de administratie van de
stichting en het voorbereiden van vergaderingen - nemen wisselend
circa 1 - 5 uur per week in beslag, waar geen vergoeding (maar wel
een onkostenregeling) tegenover staat. We hebben geen kantoor,
dus je werkt vanuit huis. Vergaderen doen we digitaal. En dat met
een gedreven en inspirerend bestuur. Iedereen heeft z'n eigen
kwaliteiten, pakt op waar hij/zij goed in is en wordt met respect
gewaardeerd.  
Meer informatie over de functie vind je op onze website.

Interesse of meer weten? Mail met Diana Uitdenbogerd.

We zouden je zeer dankbaar zijn als je dit bericht in je netwerk zou
willen delen!

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

Aan deze nieuwsbrief werkten o.a.
mee: 
• Diana Uitdenbogerd, algemeen
redacteur 
• Bea Werner, eindredactie en
vormgeving



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

Volg ons op Linkedin Ga naar onze website Mail je suggesties
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