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De 2e Nieuwsbrief. 

En daar was de tweede nieuwsbrief alweer. 
Vrij vlot na de eerste.  
Maar er is dan ook het een en ander gebeurd. 

Zo zijn er al een aantal kennismakingsgesprekken geweest. 
Meer hierover verderop in deze     nieuwsbrief. 

Maar wat veel leuker nieuws is… Is het nieuws dat de covid maatregelen zijn versoepeld en 
wij eindelijk de kick-off bijeenkomst kunnen houden en onze regio Noord NL feestelijk 
kunnen uitrollen.  
Dus tijd voor een feestje.. 
Zoals jullie in de uitnodiging hebben gelezen, zal deze dag op 10 Juli a.s. gehouden worden in 
de Echos te Darp/Havelte. 
Op deze dag kunnen jullie ook kennis maken met de mensen verderop in de keten.   
Zoals zorg coördinatoren, maatschappelijk werkers en de landelijk coordinator. 
Maar ook de andere Nuldelijners en Regio Coordinatoren uit onze regio.   
Daarnaast zal er het een en ander uitgelegd worden waaronder de werking van Disk-V. 
Hopelijk zien we jullie allemaal op deze dag in Darp/Havelte.
Vergeet je niet aan te melden voor de 22e !! Het RC Team 

Ken je ezelsbruggetjes én pas ze toe. 

Laat OMA thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen 
Als iemand jou iets vertelt, laat dan je eigen gedachten daarover even voor wat ze 
zijn. 
Dit maakt dat je met een open houding kunt luisteren naar wat de ander zegt.

Voorstel ronde: 

Telefoon: 
06 234 397 56 

Mail RC Team: 
rcnoord@nuldelijnsondersteuning.nl 

Mijn naam is Fokje Lourens, 46 jaar en getrouwd met een Bosnië veteraan die uitgezonden is 
onder IFOR1. 
Ik ben in 2009 bestuurslid geworden bij de Vereniging Jonge Veteranen. 
Van daaruit zijn we met de nuldelijnsondersteuning begonnen. 
In 2010 heb ik samen met een mooie club, veteranen en partners van veteranen, de cursus 
met goed gevolg doorlopen en ben ik coördinator geworden. 
Na mijn leuke tijd daar, ben ik bij Veteraan en thuisfront terecht gekomen. 
In de tussentijd is de NOS 2.0 opgezet en daar ben ik nu, samen met een leuk team, Regio 
coördinator geworden over de drie noordelijke provincies. 

Rectificatie: in de vorige nieuwsbrief staat Henk der Wit. Dit moet Henk de Wit zijn.
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Kennismakingsgesprekken

De eerste kennismakingsgesprekken hebben wij inmiddels achter de rug.
Wij hebben leuke gesprekken gehad die een aantal keren flink uitliepen.
Niet omdat het zulke moeilijke zware gesprekken waren maar juist omdat het zulke prettige 
gesprekken waren.
De nuldelijners waren stuk voor stuk zeer enthousiast en gaan, net als ons, voor een goede 
samenwerking.
Er zijn tijdens deze gesprekken leuke ideeën geopperd om het groepsgevoel te versterken. 
Wij gaan hier zeker iets mee doen in de toekomst.
Maar waarom deze gesprekken?
Wij houden deze gesprekken om elkaar te leren kennen.
Maar daarnaast zullen wij dit ieder jaar weer doen om te kijken of alles nog oké gaat en te horen 
of er bij jullie nog iets speelt.
Deze gesprekken gaan we face too face doen zodat we echt een momentje hebben dat we elkaar 
recht in de ogen kunnen aankijken.

Maten Polo's

Als het goed is heeft iedereen zijn/haar kledingmaat voor een polo 
doorgegeven.
Heb je dit nog niet gedaan of twijfel je. 
Geef het dan zsm aan ons door via rcnoord@nuldelijnsondersteuning.nl 
o.v.v. Maat Polo.

Declaraties

Als je straks kunt inloggen in Disk-V en jij je declaraties eindelijk kunt indienen, 
graag de (verzamel)declaraties aan het einde van de maand in èèn keer 
indienen.

Rinus Hoogteijling

Afgelopen week kregen wij te horen dat onze collega van ons stafbureau, Rinus Hoogteijling, 
een beroerte heeft gehad.
Gelukkig was er snel hulp en is hij nog onder ons.
Wij wensen Rinus en zijn familie ook vanaf hier heel veel sterkte en beterschap toe.
Hopelijk is hij snel weer de oude.
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