
Activiteiten van ouderinitiatief Wierde in 2019 tezamen met de teamleider van Wierde 
 
15-01  nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners, ouders en team Wierde 
23-01  Wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde 
14-03  t.b.v. begeleiding: intervisie training 
19-03  audit brand veiligheid Wierde 
20-03  Wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde 
23-04  ouderbijeenkomst met bestuur, ouders en teamleider van Wierde 
07-05  overleg gemeente en buurtbewoners over speelveldje aan de Leistraat 
08-05  Wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde 
13-05  presentatie voor ouders over Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen met 

voordracht door notaris over erfrecht bij personen met een beperking. 
29-05  interne audit Wierde over inrichting en onderhoud 
31-05 t/m 02-06   7 bewoners voor weekend naar vakantiewoning ASVZ in Hellevoetsluis 
06-06  uitnodiging voor de Efteling voor bewoners met 1 introducé  t.g.v. 50-jarig bestaan 

ASVZ 
25-06  bewoners gezamenlijk uit eten  
21-08  wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde 
24-09  nascholing over psychosen voor begeleiding 
01-10   viering: 2 jaar geleden start wonen op Wierde, ouderbijeenkomst, bestuur en 

teamleider van Wierde, opstarten structureel overleg tussen ASVZ en 
ouderinitiatieven waar ASVZ de zorg verleent 

05-10  RvC en  bestuur  van Wonen-Breburg komen op Wierde kijken 
09-10  wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde 
06-11  jaarlijkse evaluatie Samenwerking Overeenkomst SOK tussen  Wierde, ASVZ en WBB 
20-11  overleg tussen besturen Terp en Wierde, beiden ouderinitiatieven in Breda 
03-12  bijwonen voordracht medewerker CIZ met uitleg over WLZ en WMO voor GGZ 

doelgroep 
07-12  broers/zussen dag bewoners Wierde 
11-12  wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde 
20-12    wierde bestuursvergadering tezamen met de teamleider van Wierde  n.a.v. 

onverwacht tussentijds vertrek teamleider  
24-12  overleg Wierde bestuur en met contactpersoon zorgaanbieder ASVZ  
 
algemeen: 
--elke dinsdag en vrijdag ochtend  dagbesteding in het “Atelier” Baronielaan 75 voor bewoners Terp 
en Wierde 
--bijhouden wachtlijst belangstellenden voor wonen op Terp of Wierde 
--aandacht voor gezonde voeding bewoners 
--aandacht voor dagbesteding bewoners zoals, dagelijkse wandeling-postbezorging-hond uitlaten-
fietsenmaker. 
--2 maal per jaar evaluatie Individuele Plannen met bewoner, ouder, persoonlijk begeleider en 
teamleider, zgn. IP-bespreking 
--regelmatig bijeenkomsten van bewoners met teamleider 
--besluit bestuur om stageplek aan te bieden op MOB-4 niveau, liefst voor 1 jaar 
--overleg met GGZ Breburg over intensievere samenwerking met teams van Wierde en Terp 
                                          -0-0-0-0-0-0-0- 


