
Presentatie luisterboek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie luisterboek ter gelegenheid van de dag van de 

chronisch zieken 
 

Datum: vrijdag 29 oktober 2021 

Aanvang: 14:30 

Locatie: Vergaderruimte / kantine Porta Nova 

Adres:  Abraham Kroesweg 31, Waddinxveen 

Aanmelden: via Peter van den Berg (petervandenberg@leg-uit.nl) 

 

Programma presentatie 
 0. 14:15 – 14:30 Inloop -- 

 1. 14:30 – 14:35 Welkom en toelichting programma Pieter Foekens 

 2. 14:35 – 14:45 Welkom en bedrijfspresentatie Porta Nova Leon Dukker 

 3. 14:45 – 14:55 Van boek tot luisterboek: presentatie en overhandiging Pieter Foekens 

 4. 14:55 – 15:10 Reacties en gesprek naar aanleiding van Luisterboek Brigitte Leferink 

    Marjo Hoogenbosch 

    Dick Klabbers 

    Jan Lantink 

    Pauline Aalbers 

 5. 15:10 – 15:20 Blindelings gevlucht met een goed zicht op vrijheid Sander Terphuis 

 6. 15:20 – 15:30 Gesprek over lezing  Sander Terphuis 

 7. 15:30 – 15:35 Afronding  Pieter Foekens 

 8. 15:35 – 15:45 Gelegenheid tot napraten -- 

 
Personalia 
De volgende personen zijn aanwezig en/of leveren een (inhoudelijke) bijdrage: 
 • Peter van den Berg: was juridisch adviseur bij de gemeentelijke overheid en jarenlang politiek actief als 

gemeenteraadslid en Statenlid. Peter is diaken van de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorp’, 
lid van de Patiëntadviesraad van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van de Radboudumc en 
redacteur van de bundel ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte’; 

 • Angélique van der Lit-van Veldhuizen: was teammanager Klantcontactcentrum voor de gemeenten 
Woerden en Oudewater. Angélique is lid van de patiëntadviesraad, bestuurslid van ALS Patients Connected 
en redacteur van de bundel ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte’; 
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 • Leon Dukker: directeur van de Waddinxveense Rozenkwekerij Porta Nova en één van de sponsors van de 
luisterbundel; 

 • Pieter Foekens is interim manager/senior vastgoed adviseur en eigenaar van Go2Spirit, een startup die 
mensen helpt productiever, gezonder en gelukkiger te werken. Als voorzitter van de vrijwilligersstichting 
Met Elkaar Waddinxveen is hij betrokken bij de zorgen in het sociaal maatschappelijk domein. Pieter is als 
klankboard en sponsor betrokken geweest bij de luisterbundel; 

 • Sander Terphuis: Nederlands-Iraans vluchteling, voorheen worstelaar (deed mee aan Wereldspelen in 
1990), jurist, was door zijn zeer sterke visuele beperking geruime tijd voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) en vicevoorzitter van Viziris (een organisatie voor de 
belangenbehartiging van blinden en slechtziend); 

 • Brigitte Leferink: wethouder van de gemeente Waddinxveen (portefeuille Wmo) 
 • Jan Lantink: voorzitter van de Parkinson Vereniging; 
 • Dick Klabbers: eigenaar van DK studio (radio en postcast) en coördineerde de productie van de 

luisterbundel; 
 • Gorrit-Jan Blonk: directeur-bestuurder Stichting ALS Nederland; 
 • Annelies Stellinga: bestuurslid van de MS Vereniging Nederland (rayon Zuid-Holland Oost); 
 • Ben Hofman doet vrijwilligerswerk nadat hij door de chronisch-progressieve oogziekte choroidemie zijn 

werk als drukker heeft moeten beëindigen; 
 • Pauline Aalbers-Blankenstijn: coördinator van de Stichting Als kanker je raakt; 
 • Bart Hofman: directeur van De Suite (beddenspecialist) en één van de sponsors van de luisterbundel; 
 • Martijn Schaaper: directeur van Rollz International (rolstoelen en rollators) en één van de sponsors van de 

luisterbundel; 
 • Joas Nicolai: directeur van Sasscup (speciale drinkbeker bij trillende handen of spasmen) en één van de 

sponsors van de luisterbundel; 
 • Jennifer Bakboord: mede door haar oogziekte actief binnen de Oogvereniging en organiseert in de regio 

Rotterdam bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen en speciaal ook voor jonge mensen met een 
oogaandoening; 

 • Marjo Hoogenbosch namens de sponsors Rotary afdeling Nieuwkoop en Laetare. Laetare is een kerkelijke 
organisatie gericht op het  uitvoeren van specifieke projecten met betrekking tot kwetsbaren; 


