
Nieuwsbrief 

Telefoon:             

06 234 397 56 

Mail RC Team:    

rcnoord@nuldelijnsondersteuning.nl 

Voorwoord: 

De 1e Nieuwsbrief. 

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van regio  Noord NL. 
De nieuwsbrief zullen wij als Regio Coördinatoren Team Noord NL meerdere keren per jaar 
uitbrengen om jullie op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt. 
De tijd dat je helemaal niks hoort of “via, via” iets opvangt willen wij met deze nieuwsbrieven dan ook 
achter ons laten. 
Met de start van het NOS 2.0, en daarbij ook de uitrol van regio Noord NL, is er een nieuw 
begin waarin we beter gaan samenwerken, met als doel diegenen die onze hulp nodig heeft ook 
beter en sneller te kunnen helpen. 
Er zijn kortere lijntjes met de diverse instanties. 

De bedoeling was om met een “Kick-off” bijeenkomst in Havelte onze regio Noord NL feestelijk uit 
te rollen. 
Helaas kon dit niet doorgang vinden door Covid, waardoor wij uiteindelijk hebben besloten om niet 
langer te willen wachten en gewoon aan de slag te gaan.  
De gezamenlijke dag in Havelte zal op een later tijdstip, wanneer het wel weer kan, worden 
gehouden. 

Als het goed is.. Is iedereen binnen onze regio inmiddels benaderd voor een kennismakingsgesprek. 
Tijdens deze gesprekken leren wij elkaar kennen en weten we wie er aan de andere kant van de lijn 
zit. 
Ook zal er tijdens deze gesprekken het een en ander uitgelegd worden over Disk V en de 
mogelijkheid om van daaruit je declaratie in te dienen. 
Verder zullen we in de aankomende nieuwsbrieven het Regio Coördinatoren Team Noord NL 
aan u voorstellen. 
We beginnen in deze nieuwsbrief met een collage van de regio coördinatoren en het voorstellen van 
de eerste 2 coördinatoren.  

In de volgende nieuwsbrieven zullen we wat andere onderwerpen plaatsen. 

Ondertussen zullen wij kijken of we dit jaar nog Regio-bijeenkomsten, Training of casuïstiekdagen 
kunnen inplannen. 
Hier houden wij u natuurlijk van op de hoogte. 

  Het RC Team 

De Regio-Coördinatoren zijn: 

  Kees de Jong        Paul Peterson        Fokje Lourens             Henk der Wit           Thomas H. Bruining 
   (Friesland)           (Drenthe)                (Friesland)        (Groningen)              (Friesland) 

In d eze 
nieuwsbrief: 

Voorwoord 

collage regio 
coördinatoren 

voorstelronde eerste 
coördinatoren  



Voorstel rondje: 

Mijn naam is Thomas H. Bruining.  
Geboren in 1974 en woonachtig in Drachten. 
Al een aantal jaren vrijgezel en heb geen kinderen zover ik weet.  
Ik ben oud Land- en Luchtmachter en heb zelfs nog een anker op mijn baret (pontonnier). 
In totaal heb ik 14 jaar bij Defensie gewerkt. o.a. bij: 

- 12 Painfbat Garde Jager te Schaarsbergen
- 105 Vwbrgcie te Wezep
- OGRV 630 sqn Vlb Leeuwarden.

In 2006 ben ik helaas noodgedwongen bij Defensie vertrokken.  
In 2014 heb ik mijn opleiding tot nuldelijner en veteranenhelper gedaan (coin nr:105). 
Ik was als nuldelijner verbonden aan het Regiment Genietroepen en Veteraan & Thuisfront / Echo’s 
Homebase Havelte. 
Naast dit alles ben ik ook Secretaris van de Stichting Veteranen Comité Drachten. 
En als ik kan dan help ik het Veteranen Search Team (zoeken naar vermiste personen). 
Ik sta in principe 24/7 voor iedereen klaar om te helpen waar ik kan. 
Als één van de regio coördinatoren Noord NL zal dit niet anders zijn.  
Samen met jullie nuldelijners en mijn collegae coördinatoren wil ik er voor diegenen zijn die onze 
ondersteuning hard nodig hebben. 
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat iemand snel de juiste ondersteuning en zijn leven weer op de rit krijgt. 

Ik hoop jullie snel in het echt eens te ontmoeten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mijn naam is Kees de Jong, en op verzoek van de vereniging Contact Oud, en actief dienende, 
Mariniers heb ik de opleiding 0de lijn Veteranenhulp in 2014 gevolgd en voltooid. 

Het nummer 021 staat op mijn coin. 

Ik ben 64 jaar en woonachtig in Stiens. 

Van 1972 – 1980 heb ik met trots dienst gedaan bij het Korps Mariniers, daar heb ik het 
Korpsvirus opgelopen waarvan ik nooit meer zal genezen. 

Collegialiteit staat hoog in ons vaandel en dat probeer ik nu ook waar te maken in mijn nieuwe 
functie als zijnde 0delijn Regio-Coördinator Noord Nederland. 




