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Jaarverslag 2012 
 

15 februari -----------------  Thema-avond over de OV-Chipkaart 

09 april -----------------  Presentatie afdeling Facilitair Reestmond 

18 april -----------------  Vakantiemarkt  

27 juni -----------------  Thema-avond vakantie verhalen 

14 juli -----------------  Teambuilding Bij Giethoorn 

17 oktober ----------------  Wmo / AWBZ 

18 december -----------------  Thema-avond “Spinnend Web” 

 

15 februari Thema-avond OV-Chipkaart 

hebben we een thema gehouden over de OV-Chipkaart. We hadden Court Heineveld 

uitgenodigd die ons tekst en uitleg gaf over de OV chipkaart. Hij legde duidelijk uit wat er 

ging veranderen. Je kon ter plekke je eigen OV-Chipkaart opladen, en je kon zien 

hoeveel saldo je nog had. Er werden veel vragen gesteld,  

 

09 April 

Hebben Lutinus, Harro en Renee een presentatie gegeven voor het personeel van de 

kantine die bij Reestmond. De werkleider Eddy Dijksma was er ook bij. De presentatie 

verliep goed. We deden dit zonder coach. We hebben toen uitgelegd aan de medewerkers 

van Reestmond die in de kantine werken, wat Onderling Sterk is en wat het doet en waar 

het voor staat. Dit was voor ons een leerzame avond. Waar wij als bestuursleden veel 

van opgestoken. 

 

18 april 

hebben we een thema avond gehouden door een vakantiemarkt te organiseren en wel 

binnen Reestmond en wel in de kantine. Allerlei organisaties waren van heinde en ver 

gekomen om een bijdrage te leveren aan onze thema avond. Deze organisaties houden 

zich bezig met mensen met een verstandelijke of wat voor beperking dan ook. Denkend 

aan De Dolfijn, De Blauwe Gids en Vakantievreugd.. : 

Arend Weideman was er ook. Hij is een werkleider van Reestmond die ook bij de 

Stichting  vakantie reizen zit. Die stichting  organiseren vakanties voor mensen die 

werkzaam zijn bij  Reestmond. 
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27 juni 

hebben we een thema-avond gehouden en dat ging over vakantieverhalen. 

Na de pauze deden we Pim Pam Pet. Renee legde uit wat de bedoeling is. het antwoord 

op de vraag moet beginnen met de letter die Marco draaide, dan werd er om de beurt 

een antwoord gegeven. Het spel Pim Pam Pet had Liesbeth meegenomen. 

Marco draait aan “letter rad” en noemt hard op de letter die in het vakje staat 

Jennie hield bordjes omhoog, na elke ronde We stelden aan de aanwezigen vragen zoals: 

 

 Noem een hoofdstad in Europa. 

 Wat neem je mee op vakantie 

 Noem een rivier, meer, zee, kanaal 

 Noem een munteenheid (mag ook een van voor de euro zijn) 

 Noem een toren 

 Plaats in Nederland 

 Vakantiekleding  

 Vakantiedrankje 

 Vakantie activiteit 

 

 

14 juli  

Was er weer een teambuilding. Alleen voor het bestuur. Het werd door Liesbeth onze 

coach georganiseerd. We zijn toen naar Giethoorn geweest en hebben een bootje 

gehuurd. We hebben daar gevaren en hier en daar aangemeerd om te lunchen en om 

spellen uit te voeren. Tijdens het varen moesten we een aantal vragen oplossen. Dit was 

een soort speurtocht maar dan op het water. Was opletten dus. Bij aankomst hebben we 

de foute en goede vragen nagelopen. Daarna hebben we daar nog wat gegeten en 

gedronken. Het was een mooie en zonnige dag. 

 

17 Oktober 

Tonen hadden we een thema-avond over de WMO / AWBZ. 

Die avond hadden we 2 gastsprekers. Diana van Uffelen (gemeente Meppel) en  

Paul van Os (Welzijn Mensen werk Meppel). Zij vertelden over hun visie (gedachte) wat 

de Wmo voor hen betekende. En wat hun ervaringen zijn. Na de pauze is er “het WMO-

Spel”, een grote kleurige dobbelsteen met op alle kanten “een teken” die correspondeert 

met vraag- of informatiekaartjes die voorgelezen worden. Nadat een vraag goed 

beantwoord werd, kon er een puzzelstuk neergelegd worden op de grond.  

Wegens tijdsgebrek wordt de puzzel gezamenlijk afgemaakt en is het een gezellige  

afsluiting. De aanwezigen  konden zien, wat er allemaal onder de Wmo valt., zoals 

vervoer, PGB, Huishoudelijk hulp enzovoort, enzovoort. 

 

 

18 december 

Hebben we de laatste avond gehouden voor onze leden. Dit was een ontspanningsavond. 

We gingen beroepen uitbeelden en we deden Spinnend Web. Dit is een spel en de 

bedoeling van dit spel is om zo contacten te maken. 


