Programma Landelijke Dag VMDB 16 december 2017

Op de Landelijk Dag van 16 december 2017 vieren we de 30ste verjaardag van de VMDB.
Wij hebben hiervoor een heel bijzonder programma samengesteld, waarbij we ruimte in het
programma hebben opgenomen voor ontmoeting & kennismaking tussen vrijwilligers, lotgenoten en
betrokkenen.
Graag verwelkomen wij je op 16 december!
Het programma:
9:30 – 10:15
Vanaf 9:30 staan de deuren voor je open. Bij binnenkomst word je hartelijk
welkom geheten door jouw regiocontactpersoon. Onder het genot van een kopje
koffie of thee (aangeboden door de VMDB) kun je kennismaken met andere
mensen uit jouw regio en met de activiteiten die de VMDB op lokaal en regionaal
niveau aanbiedt.
10:15 -10:30

Onze voorzitter Henk Mathijsen trapt het officiële gedeelte van het programma af.

10:30-11:15

Elk kwartaal heeft de VMDB een ander thema, waarover in de PLUSminus wordt
geschreven en op de Landelijke Dag gesproken. Het huidige thema is
maatschappelijke participatie.
In dit kader zal Dick Houtzager, lid van College voor de Rechten van de Mens,
een lezing geven over de betekenis van het VN-verdrag voor rechten van mensen
met een beperking. Dit verdrag is in 2016 door Nederland geratificeerd. Het doel
is dat dit leidt tot grotere maatschappelijke inclusie (Insluiting achtergestelde
groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten).

11:15-11:30

Enkele korte verenigingsactiviteiten in het kader van ons jubileum.

11:30 -13:00

Ontmoet de VMDB.
Maak kennis met de diverse activiteiten van de VMDB en de vrijwilligers die dit
mogelijk maken. Wij trakteren op taart!

13:00 – 15:00

We sluiten de dag af met een bijzondere Vlaamse theatervoorstelling:
Kortsluiting in mijn hoofd door Brenda Froyen en Stefaan Baeten.
Een monoloog van Brenda over haar behandeling in de psychiatrie van nu.
Een monoloog van Stefaan over de behandelingen in de psychiatrie van vroeger.
Of is het een dialoog, tussen patiënt en hulpverlener?
Brenda Froyen is leraar Engels en Nederlands en auteur van onder andere het
boek “Kortsluiting in mijn hoofd”. Stefan Baeten is algemeen directeur van het
psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas.
De voorstelling duurt anderhalf uur met aansluitend een korte nabeschouwing.

15:00 – 16:30

Onder genot van een hapje en een drankje sluiten we de dag af.

Praktische informatie:
Datum:
16 december 2017
Locatie:

Theater De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht

Aanmelden:

Via dit aanmeldingsformulier.
Waarom: dit helpt ons bij de organisatie van deze dag (catering, ruimte in zaal).
Wij verzoeken ook alle vrijwilligers om zich via dit formulier aan te melden.
Let op: vol is vol!

Kosten

Gratis. Wij stellen een vrijwillige bijdrage ter gelegenheid van dit jubileum op prijs.
Hiervoor staat op 16 december een collectebus klaar.
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