Kennismaken!
Op 23 augustus is het stokje
overgedragen: Marion Huijbregts stopt
als regio coördinator van de regiogroep
Brabant / Zeeland. Corry Nuyen en
Ingeborg van de Donk gaan het
overnemen. Onder het genot van een
drankje in de zon, bespraken ze de
laatste details voor de overdracht. En de
eerst volgende bijeenkomst staat alweer
voor de deur. BeeldWaarNeming staat op
het programma en de dames hebben er
zin in.
Marion Huijbregts:
“Ik vond het super leuk om regio coördinator te zijn. Ik heb veel collega’s leren kennen en het
heeft me scherp gehouden. Niet alleen met betrekking tot de kennis die iedere bijeenkomst
werd verspreid, maar ook door het contact met collega vaktherapeuten. Je hoort het overal:
wat hebben wij toch een mooi beroep! Hier ben ik het helemaal mee eens en deze functie
heeft er toe bijgedragen dat ik dit nog meer ben gaan waarderen.
Het mooiste vind ik misschien nog wel dat de regiogroep Brabant/Zeeland zo groot is
geworden met het principe: voor en door leden. Het is fantastisch om te zien wat bevlogen
therapeuten voor elkaar kunnen krijgen als we onze krachten bundelen!
Ik ben binnen de NVBT de functie van kennisinnovatie werkveld gaan bekleden en wil deze visie
dan ook zeker door zetten. Ik draag met een gerust hart het stokje over want deze twee
vaktherapeuten beeldend zijn een gedreven team met nieuwe energie en inzichten.”

Kom langs!
Corry Nuyen en Ingeborg van de Donck zijn al begonnen en hebben de eerste bijeenkomst al
gepland. Dit keer is het onderwerp BWN of te wel BeeldWaarNeming.
Tijdens de regiobijeenkomst zal Annette een presentatie houden over haar onderzoek naar
BWN, zal ze ons meer vertellen over de theorie en gaan we natuurlijk ook zelf beeldend aan
de slag.
Wat deze bijeenkomst uniek maakt voor de regio Brabant/ Zeeland zijn:
De locatie: Etten Leur
De datum en tijd: zaterdag 30 september van 10.00 tot 14.00
En natuurlijk serveren ze een heerlijke lunch.
Wil je kennismaken Met BeeldWaarNeming, met de nieuwe regio coördinatoren of kennis
delen met collega’s?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar Corry Nuyen:
corry-nuyen@kpnmail.nl
En zij kan je de nodige informatie geven!

