
 

 
 
 
 

 

Beste allen, 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas (ASD) nodig ik u van harte uit voor  
de 4e Themasessie: 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

 
In elke Kern in Peel en Maas wonen en leven mensen met NAH, soms zichtbaar, soms ook helemaal 
niet. Wat is NAH en hoe kun je het krijgen? Wat ervaren mensen met NAH in hun dagelijkse leven? 
Waar lopen ze tegenaan? Hoe kunnen we hier als gemeenschap maar ook als ambtenaren/ 
professionals zo goed mogelijk op inspelen? Op deze vragen komen antwoorden in de vorm van een 
presentatie en pakkende verhalen.  
 
 

Datum en tijd : Maandag 14 november, van 19.00 -20.30 uur. 

Locatie   : Peel en Maas, Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, Panningen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijk 
 Deelname aan de sessie vraagt veel van de leden van de Klankbordgroep NAH Limburg. Uit respect 
voor hen hanteren we een strikte begin- en eindtijd.  Aan de deelnemers wordt verzocht op tijd 
aanwezig te zijn (om 19.00 uur gaat de deur dicht), tijdens de sessie zo veel mogelijk stilte in acht te 
nemen en dus ook geen serviesgoed mee te nemen aan tafel.  De leden van de Klankbordgroep 
excuseren zich direct na afloop van het programma. 
 

Aanmelden kan tot 1 november 2022 bij Arthur Jansen, ondersteuner ASD (ajadvies@cuci.nl).  
 

Graag tot ziens op maandag 14 november 2022! 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas, 
Harry Goossens, voorzitter 

Uitnodiging Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas 

Programma: 
Vanaf 18.30 uur: Inloop 
 

Start stipt om 19.00  

 Opening door de voorzitter van de sessie, Anneke Joosten-van Leeuwen, lid van de ASD 

 Inleiding door Corinna Sipkema-van Geel, ondersteuner van de Klankbordgroep NAH Limburg 

 Presentatie en ervaringsverhalen door leden van de Klankbordgroep NAH Limburg:  

 Marlea van Drunen, Irene Spronck-Smits (beiden getroffen door NAH) en  
     Aury Apeldoorn (mantelzorger) 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 Afsluiting door Anneke Joosten-van Leeuwen (stipt om 20.30 uur) 
 

Aansluitend: gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. 
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