Impressie Ontmoetingsdag CNV Senioren
Nationaal Rijtuig Museum Leek
Donderdag 6 september was de eerste van de zeven Ontmoetingsdagen, georganiseerd door
de Seniorenraad van CNV Vakmensen. Deze werd gehouden in het Nationaal Rijtuig Museum
Nienoord te Leek. Zoals we gewend zijn van vorige jaren ook nu weer veel belangstelling van
onze seniorenleden. Vanaf 10.00 uur inloop met koffie/thee met iets lekkers en gelegenheid
voor de deelnemers om met elkaar kennis te maken. Om 10.30 uur begroette Marinus
Vermeer een ieder met een hartelijk welkom en vertelde het een en ander over het
programma van deze dag.
Na de opening met een korte overweging door Tjeerd Lont, lid van het Dagelijks Bestuur van
de Seniorenraad, was het de beurt aan Cor Langedijk en Margina van Ommeren van 'De zorg
verandert' en een medewerker van Mezzo (belangenorganisatie van mantelzorgers) met het
thema 'Mantelzorg'.
Een ieder van ons kan met mantelzorg te maken krijgen. Mantelzorg is iets wat je overkomt
en dat doe je gewoon. Heel veel mensen zijn mantelzorger zonder het te beseffen. Na de
presentatie en het beantwoorden van vragen gingen de aanwezige leden in groepjes met
elkaar in gesprek en kon men eigen ervaringen op het gebied van mantelzorg uitwisselen.
Ook was er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek als daar behoefte aan was.
Burg Anker, vrijwilligersconsulent bij het CNV, vertelde over de voordelen van het
lidmaatschap van CNV, zoals de Belastingservice, gratis Rechtsbijstandverzekering en het
recht op een vertrouwenspersoon bij het voeren van een keukentafelgesprek of hulp bij het
invullen van moeilijke formulieren e.d.
Na de goed verzorgde lunch was het tijd voor ontspanning. Omdat Nienoord veel te bieden
heeft, waren er 4 gidsen nodig voor het geven van een rondleiding wat door een ieder zeer
op prijs werd gesteld.
Als afsluiting van deze geslaagde Ontmoetingsdag nog een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje. Om 16.00 uur kwam er een eind aan deze geslaagde dag en ging een
ieder huiswaarts.
Harrie Poortman, lid Werkgroep Ontmoetingsdagen

