
 
 

De laatste longpuntbijeenkomst van 2019 werd dinsdag 19 november gehouden in wooncentrum de 

‘Bannehof’ te Gorinchem.                                                     

Hij werd bijgewoond door 24 bezoekers van buiten en 4 van binnen het wooncentrum, aangevuld met 

4 werkgroepleden. 

De bezoekers konden kiezen aan welke van de drie opgestelde tafels ze wilden plaatsnemen. Dit was 

meteen bepalend voor, met wie men de middag zou doorbrengen. 

Als gespreksleiders waren Annemart, Annie en Tina bereid gevonden. 

Annie meldde, als dagvoorzitter, dat we een informele bijeenkomst tegemoet gingen. Het thema van 

de dag was: Leren van elkaar. Hierbij was het opdelen van de grote groep een middel om tot wat 

vrijelijke gesprekken te komen. Om de sfeer alvast wat losser te maken ontstond een praatje over wie 

waar woont. Om dit af te ronden en te gaan beginnen werd wel al aangekondigd dat Annemart voor de 

laatste keer als werkgroeplid aanwezig zal zijn. Maar...., ze bleek al gestrikt te zijn als spreker in 

september 2020. 

  

Bij, Leren van elkaar was de worp met een dobbelsteen bepalend of er een vraag kwam over: 

Stellingen ( even nummers op de steen) of over Raden (oneven nummers). In het begin was er enige 

schroom om de discussie aan te gaan en zich daarbij mogelijk een beetje bloot te geven maar 

naarmate de middag vorderde kwam iedereen lekker los. 

Na de pauze vroeg Annie, in het algemeen, of er in de groepen onderwerpen waren die er uit 

sprongen? Toen dat niet het geval bleek werd de vraag die “onze” groep bezig hield, gedeeld. 

  

Wat is het verschil tussen een handicap en een beperking??  

  

Dit bleek nu ook heikel punt voor de andere tafels zodat ook daar een fikse discussie op gang kwam. 

Het tweede deel was voor de participanten gemakkelijker en dat leverde een hele mooie 

ideeënuitwisseling op. 

  

Om kwart over vier vroeg Annie hoe men de middag had beleefd per tafel? Alle tafels gaven aan dat ze 

een geweldige groep hadden met hele goede gesprekstof. 

  

Nu was het toch wel echt tijd om officieel afscheid te nemen van Annemart. Annie herinnerde ons 

eraan dat ze vanaf dag één bij de werkgroep betrokken was en overhandigde haar een mooie bos 

bloemen en de bekende bon wegens haar aandeel in de presentatie van vandaag. 

  

Er volgde een oproep om werkgroeplid te worden! (ervaringsdeskundigen en zorgverleners uit de 

eerste lijn) 

Wij zien iedereen graag terug bij het Longpunt op 21 januari 2020 bij: Fit door alle jaargetijden 

heen. Dit en een goede gezondheid zonder kachelrook en rotjesgeur, vrij van een longaanval was de 

ultieme boodschap van Annie om een ieder het oude jaar uit en het nieuwe jaar in te wensen. 

 

https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-fit-door-alle-jaargetijden-heen
https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-fit-door-alle-jaargetijden-heen

