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Wij helpen u op weg

Voorwoord
Samen sterk, al 75 jaar!
Al 75 jaar zijn wij er voor u. Onder andere met
begeleidingsprogramma’s die u ondersteunen en versterken. In 2020
is dat niet anders. In het jaar waarin onze organisatie 75 jaar bestaat
hebben wij u opnieuw een groot aanbod aan programma’s te bieden.
Deze programma’s vindt u in deze Activiteitengids.
Door de jaren heen heeft ons ledenbestand zich sterk ontwikkeld
en is daarmee heel divers geworden. Dit betekent dat ook ons
programma-aanbod een ontwikkeling doormaakt, met programma’s
voor oud en jong, voor nieuwe doelgroepen, voor relaties van leden.
Maar ook is een aantal programma’s gebleven zoals u die al jaren
gewend bent. Zo hebben wij, op basis van uw suggesties en wensen,
getracht een compleet aanbod van activiteiten samen te stellen om
u -en uw gezin- te ondersteunen en te versterken, om u te helpen uw
ervaringen te verwerken, om u in staat te stellen gelijkgestemden te
ontmoeten.
In de Activiteitengids 2020 staan een aantal ‘spelregels’ vermeld
voor deelname aan de programma’s. Deze zijn bedoeld om zoveel
mogelijk leden gelijke kansen te geven voor deelname, en om
de aanmeldingsprocedure goed te laten verlopen. Leest u deze
informatie goed door!
Vorig jaar hebben wij voor het eerst het programma ‘Introductiedag
BNMO in Doorn’ ingevoerd, speciaal voor (nieuwe) leden die nog niet
eerder aan een programma hebben deelgenomen. Deze dag is zeer
succesvol gebleken en steeds goed bezocht. Ook dit jaar wordt deze
introductie weer enkele malen uitgevoerd. Mocht u zich dus afvragen
of deelname aan de programma’s iets voor u is, komt u dan gerust
kennismaken. Wij begroeten u komend jubileumjaar graag in Doorn!

Met deze gids heeft u weer een prachtig
aanbod van programma’s van de BNMO in
handen. Stuk voor stuk mooie programma’s
waarvan wij hopen dat deze een bijdrage
leveren aan het vergroten van uw veerkracht.
Het verheugt ons als de Basis dat wij deze,
met speciale dank aan het vfonds, ook
komend jubileumjaar voor de BNMO mogen
verzorgen. Een jubileumjaar, omdat we
stil staan bij het feit dat Nederland 75 jaar
geleden bevrijd is en dat wij sindsdien in
vrijheid leven. Dit herdenken en vieren wij
in 2019 en in 2020 met elkaar. Aangezien
de BNMO net na de Tweede Wereldoorlog
is opgericht, betekent dit een dubbel
lustrumjaar. Wij willen de BNMO en u als
leden van harte feliciteren met het 75-jarige
bestaan. Ook in dit speciale feestjaar, doen
wij er weer alles aan om het u bij uw verblijf
in Doorn aan niets te laten ontbreken. Mocht
u nog nooit bij ons te gast zijn geweest, dan
nodig ik u van harte uit om een keer kennis
te komen maken. Misschien treffen wij elkaar
dan wel in ons mooie pand. Graag tot ziens!
Gerdy Schippers,
directeur-bestuurder de Basis

Bert Dedden,
algemeen voorzitter BNMO
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De kracht van contact
Dat achter de woorden
vrede en vrijheid een
wereld schuilgaat,
weet ik uit mijn vorige
functie als directeur
van Humanity House.
Voor vrede betalen
échte mensen
een échte prijs.
Daadwerkelijk steun
geven, blijkt van
grote waarde voor
verwerking, zo is mijn
ervaring.

Nu, als directeur van het Nationaal
fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg (vfonds), opent
zich voor mij een nieuw universum
van mooie initiatieven. Over
de prachtige effecten van het
lotgenotencontact van de BNMO had
ik al vaker gehoord. Dat het vfonds
de begeleidingsprogramma’s in
deze dienstengids door de financiële
ondersteuning mogelijk maakt, stemt
mij daarom ook gelukkig.
Door collega’s die langer met
het bijltje hebben gehakt, ben ik
doordrongen geraakt van de waarde
van het lotgenotencontact zoals
de BNMO dat aanbiedt. Niet alleen
oorlogs- en dienstslachtoffers krijgen

steun van de BNMO, ook andere
geüniformeerde geweldsgetroffenen,
zoals (oud)medewerkers van de Politie,
Ambulancedienst en de Brandweer,
worden niet vergeten.
De BNMO en het vfonds zijn al sinds
de oprichting nauw met elkaar
verbonden en delen de visie op
nazorg. Ik hoop dat veel lotgenoten en
hun naasten zich hierdoor gesteund
en gewaardeerd voelen. Ik ben er trots
op als nieuwe directeur van het vfonds
mijn bijdrage hieraan te kunnen
leveren.

Lissette Mataar,
Directeur vfonds
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Welkom bij de BNMO!
In deze Activiteitengids informeren wij je over de begeleidingsprogramma’s
en trainingen die in Doorn worden aangeboden. Wij ontwikkelen deze
programma’s en trainingen voor onze leden. Jullie wensen en behoeften
staan hierin centraal. Onze begeleidingsprogramma’s en trainingen
ondersteunen je na levensveranderende ervaringen, die diep op jezelf of je
naaste(n) kunnen ingrijpen. Onder begeleiding en in een veilige omgeving
krijg je de ruimte voor ontmoeting, verbinding en versterking van en met
jezelf en de ander. Eenmaal thuis kun je er weer beter tegenaan.
Indeling van het aanbod
Het aanbod bestaat uit verbindende en versterkende
programma’s en verdiepende trainingen. Bij de verbindende
programma’s gaat het vooral om het onderling contact. Je
ontmoet leden die soortgelijke ervaringen hebben als jij.
Hierdoor ontstaat vanzelfsprekend herkenning en erkenning
voor wat je hebt meegemaakt. Leg je graag je focus op
de persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er de verdiepende
trainingen. Bij deze trainingen krijg je veel persoonlijke
aandacht en er is volop ruimte voor jouw specifieke situatie.
De versterkende programma’s bieden een combinatie van
die twee en concentreren zich rond een bepaald thema, zoals
een herdenking, een missie of activiteit.
Verder zijn de programma’s die specifiek zijn bedoeld
voor onze leden met een politieachtergrond onder een
apart kopje herkenbaar vermeld in de gids, zoals ook de
programma’s die specifiek bedoeld zijn voor de partners van
onze leden en de 2e generatie leden.

Time-out voorziening
Naast het aanbod van begeleidingsprogramma’s en
trainingen biedt de BNMO ook een time-out voorziening
voor leden met een duidelijke hulpvraag. De time-out
voorziening is bedoeld voor leden die een plek nodig
hebben om zich even terug te trekken, tot rust te komen en
aan zichzelf te werken. Bijvoorbeeld door oplopende stress
thuis waardoor klachten ontstaan of verergeren. Tijdens
je verblijf word je ondersteund door een vaste begeleider
van de Basis met wie je concrete afspraken maakt. De
voorziening is van beperkte duur en is afhankelijk van
beschikbaarheid van hotelaccommodatie en begeleiding. De
aanmelding verloopt via jouw maatschappelijk werker van
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de Basis of, indien je deze niet hebt, via het Veteranenloket
of het 24/7 Loket. Let op; deze voorziening is dus géén
programma of training.

Duur programma’s en trainingen
De begeleidingsprogramma’s en trainingen variëren in duur.
Bij het programma en de training van je keuze staat hoelang
het programma duurt. De aankomst- en vertrektijden
kunnen variëren. Informatie hierover vind je tevens bij de
programmabeschrijvingen.

Kosten programma’s en trainingen
Een programma kost € 280,- per dag per deelnemer, waarvan
het vfonds € 267,- subsidieert. Als deelnemer betaal je slechts
een eigen bijdrage per persoon per dag van € 13,-.

Veranderd aanbod
Dit jaar hebben we een groot aantal nieuwe programma’s
voor jullie ontwikkeld. Deze zijn mede gebaseerd op de
reacties die wij van jullie hebben ontvangen. Nieuw dit jaar is
een 1-daags programma “Ontmoetingsdag Doorn” voor leden
die één dag genoeg vinden.
Ook de 3-daagse variant van het programma
“Ontmoetingspunt Doorn (OPD)” is nieuw. In dit programma
bieden we een keur aan activiteiten, zoals je dat gewend
bent. Het verschil met de 4-daagse OPD is, dat in dit
programma alle dagdelen worden ingevuld.
Het verbindende programma ”Feestelijk Oud & Nieuw” wordt
dit jaar voor het eerst aangeboden aan zowel alleenstaanden
als gezinnen. Vaak horen we dat onze leden het moeilijk
vinden om deze dagen goed door te komen, ook vanwege
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het vele vuurwerk. In Doorn kun je met andere leden die dit
als geen ander begrijpen, deze dagen doorbrengen, of je nu
alleen bent of met je gezin.
Het versterkende programma “Ervaringen veteranen met
overige missies” is voor veteranen die op missie zijn geweest
naar voormalig Joegoslavië en missies daarna en hun partner.
We hopen hiermee ook onze jongere leden een plek te
geven om hun ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Het versterkende programma “Vitaal ouder worden” is in de
plaats gekomen van het programma “Hoe blijf ik gezond”.
Met dit programma verwachten we voor onze oudere leden
een aantrekkelijk programma te hebben samengesteld.
Workshops uit het programma “Hoe blijf ik gezond” worden
gecombineerd met nieuwe workshops, waardoor het
programma weer helemaal van nu is.
De training “Muzikale reis” stond al langer op ons
verlanglijstje om voor jullie te ontwikkelen. Muziek raakt
mensen en geeft je op een andere manier de ruimte om
diepe emoties te ervaren.

De training “Eenzaam, maar niet alleen” is ontwikkeld omdat
we meer en meer horen dat er veel eenzaamheid is, ook
onder onze leden en hun partners. Maar weten dat je hierin
niet alleen hoeft te staan, geeft troost.
De training “Durf te spelen, theater(sport)” is ook nieuw. Aan
de hand van verschillende opdrachten maak je kennis met
theatertechnieken en kun je jouw persoonlijke verhaal
vertellen.
Voor de partners van onze leden en de tweedegeneratieleden hebben we dit jaar voor het eerst het aanbod
apart gezet, zodat beter opvalt welke programma’s er voor
hen zijn. Het afgelopen jaar merkten we keer op keer dat dit
voor veel van onze leden en hun partners niet altijd even
duidelijk was. In het aanbod hebben we een aantal nieuwe
programma’s voor hen opgenomen, waardoor het wellicht
nog moeilijk wordt om te kiezen.
Het programma “Partners
Partners creatief
creatief” is speciaal voor partners
ontwikkeld die graag creatief bezig zijn.
Naast de bestaande programma’s voor partners van
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Welkom bij de BNMO!
veteranen bestaat onder de partners van dienstslachtoffers
de behoefte om ervaringen met elkaar te delen. Het zal u
niet verbazen dat de naam van het programma is “Partners
Dienstslachtoffers”
ers”.
Het programma “Van klacht naar kracht” hebben we
enigszins aangepast, zodat het programma aangeboden
kan worden aan jongvolwassenen in de leeftijd van 18-25
jaar met een vader/moeder met PTSS. Voor deze groep
bestond nog geen aanbod en vanuit de achterban werd deze
behoefte kenbaar gemaakt.
Van een aantal programma’s is alleen de titel (enigszins)
veranderd of is het programma elders in de Activiteitengids
opgenomen. Wees je hiervan bewust en neem de hele
Activiteitengids goed door.
Als laatste willen we je erop wijzen dat de BNMO naast het
aanbod in deze gids ook nieuwe en andere programma’s
aanbiedt via haar website www.bnmo.nl. Via de Facebookpagina van de BNMO, de Kareoler en de Nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Deelname aan programma’s
Als je je aanmeldt voor een programma verwachten wij dat je
aan alle dagdelen deelneemt. Houd hiermee ook rekening bij
de keuze van het programma. Als je twijfelt of een bepaald
programma past bij jouw mogelijkheden, neem dan vooraf
contact op met de Servicedesk van de Basis. Mocht je tijdens
je verblijf onverwacht niet kunnen deelnemen aan een
activiteit, dan meld je dit vooraf bij de trainer. Gezamenlijk
kunnen jullie dan kijken wat eventueel wel mogelijk is.

Digitale programma-informatie
Activiteitengids en aanmelden
De programma’s in de Activiteitengids kun je ook digitaal
bekijken op de website www.bnmo.nl, onder het menu
Aanbod/Aanbod activiteiten. Naast het aanbod van deze
programma’s heeft de BNMO ook pilotprogramma's en
overige activiteiten die zij haar leden biedt. Ook deze
informatie is te vinden op onze website. Je kunt hier tevens
terecht om je voor alle programma’s aan te melden.
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Leaﬂet programma’s
Per programma zijn er leaflets ontwikkeld, waarin je
uitgebreidere informatie over de programma’s aantreft. Deze
leaflets vind je per programma op onze website (www.bnmo.
nl) onder het kopje Aanbod/Aanbod activiteiten.

Stichting de Basis
In opdracht van de BNMO voert Stichting de Basis de
begeleidingsprogramma’s uit die in deze Activiteitengids
staan. Je aanmelding voor deze programma’s wordt door
de Servicedesk van de Basis verwerkt. We raden je aan
deze informatie goed door te nemen, zodat je weet wat
je mag verwachten van de aanmeldprocedure. Verder kan
het voorkomen dat je onverwacht je aanmelding voor een
begeleidingsprogramma moet annuleren. We verzoeken je
dringend om een annulering altijd zo snel mogelijk door te
geven. Je geeft hiermee de gelegenheid aan andere leden
om deel te nemen, die mogelijk nog op de wachtlijst staan.
Meer informatie over het aanmelden en annuleren vind je
achterin deze gids op pagina 29-30.

Extra kleine bijdrage programma’s
Soms biedt de Basis een additionele activiteit aan tijdens een
programma, bijv. handverzorging. Hiervan wordt melding
gemaakt bij het welkomstwoord door de trainer/coach. Je
kunt je dan separaat hiervoor aanmelden. Het komt ook
voor dat deelnemers soms zelf verzoeken om een extra
activiteit tijdens een verblijf. In dit geval wordt bekeken
door de trainer/coach of er mogelijkheden zijn om hieraan
tegemoet te komen. In beide gevallen kan het voorkomen
dat gevraagd wordt om een kleine extra bijdrage (maximaal
€ 10,- per persoon).

Evaluatie programma’s
Aan het eind van een programma of activiteit wordt
gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen, soms in
combinatie met een mondelinge evaluatie. Wij willen jullie
verzoeken om zo goed en eerlijk mogelijk aan te geven hoe
je het programma hebt ervaren. Alleen op die manier kunnen
wij de kwaliteit bewaken en waar nodig verbeteringen
doorvoeren.
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Verbindende programma’s
Bestemd voor leden die graag in contact willen komen met andere leden.
Je ontmoet leden die soortgelijke ervaringen hebben als jij. Hierdoor
ontstaat vanzelfsprekend herkenning en erkenning voor wat je hebt
meegemaakt.
Introductiedag BNMO in Doorn

Aanvullende informatie:
Mocht je ver moeten reizen, dan bestaat de mogelijkheid
om te blijven slapen. Je vertrekt dan de volgende dag na
het ontbijt. Geef dit aan bij je aanmelding.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 10. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.

Het programma leverde mij nieuwe
contacten, leuke ontmoetingen,
goede tips en informatie. Ook
gezonde humor tussendoor.

Voor wie:
Voor (nieuwe) leden en hun partners die nog niet eerder
op de Basis in Doorn zijn geweest. Je krijgt informatie
over de BNMO en over de verschillende trainings-en
begeleidingsprogramma’s die in de Activiteitengids worden
aangeboden. Tijdens een rondleiding in het gebouw van
de Basis zie je verschillende trainingslokalen, de fitnesszaal,
hotelkamers en het restaurant. Gedurende deze dag kun
je alvast even "proeven" van een creatieve en/of sportieve
activiteit. Voorbeelden hiervan zijn schilderen op muziek,
houtbewerken en talk-walk. Maar alleen als jij dat wilt.
Niets moet op deze dag. Daarnaast ontmoet je deze dag
andere (nieuwe) BNMO-leden en is er ruimte voor onderling
contact.
Data:
1 februari
6 juni
10 oktober
Duur:
Eén dag: van 10.00 – 19.00 uur, incl. lunch en diner.

BNMO

Ontmoetingsdag Doorn
Voor wie:
Voor leden en hun partners voor wie een 1-daags
programma genoeg is.
Het programma Ontmoetingsdag Doorn biedt onderling
contact, ontspanning en afleiding. In de ochtend
bieden we je een creatieve activiteit en in de middag
bieden we een sportieve activiteit of andersom. Enkele
voorbeelden hiervan zijn schilderen, pyrografie, talkwalk en mountainbiken. Maar… het kan dus ook een
andere creatieve of sportieve activiteit zijn. Afhankelijk
van de grootte van de groep kunnen we een keuze uit
verschillende activiteiten aanbieden.
Duur:
Eén dag: van 10.00 – 19.00 uur, incl. lunch en diner.
Data:
6 juni
10 oktober
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Verbindende programma’s
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 10. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.

3-daagse Ontmoetingspunt
Doorn (OPD)

Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 20. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

4-daagse Ontmoetingspunt Doorn
(OPD)

Voor wie:
Voor leden en hun partners jonger dan 65 jaar.

Voor wie:
Voor leden en hun partners.

Het 3-daagse programma “Ontmoetingspunt Doorn” is
intensiever van opzet dan de vierdaagse OPD en biedt ieder
dagdeel een activiteit, ook in de avonduren. Deze activiteiten
variëren tussen een sportief en creatief aanbod. Voorbeelden
zijn: talk-walk, mountainbiken, powerfitness, pyrografie
(houtbranden), djembé spelen, schilderen, theatersport, etc.
Door de keuzemogelijkheid bieden wij jou de mogelijkheid
om de activiteiten optimaal af te stemmen op jouw wensen
en behoeften.

Het traditionele 4-daagse programma “Ontmoetingspunt
Doorn” biedt veel onderling contact, ontspanning en
afleiding. Tussen de verschillende activiteiten zijn er
voldoende rustmomenten, waardoor het programma
met name voor onze oudere leden uitermate geschikt
is. Je kunt per dag kiezen uit verschillende activiteiten.
Voorbeelden zijn: nordic walking, fietsen, drum je fit, hot
fix, koersbal, foto transfer, cabaret van toen, etc. Door deze
keuzemogelijkheid bieden wij jou de mogelijkheid om de
activiteiten optimaal af te stemmen op jouw wensen en
behoeften. Je hebt één middag vrij te besteden.

Duur:
3-daags programma; je arriveert op dag 1 vanaf 10.00 uur,
het programma start om 11.15 uur en je vertrekt op dag 4 na
het ontbijt.
Data:
3-6 april
25-28 mei
19-22 augustus
30 november-3 december

Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30
uur, het programma start na de lunch om 14.00 uur en je
vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
2-6 maart
9-13 maart
13-17 juli
13-17 augustus
7-11 december
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

OPD met de afdeling
Voor wie:
Voor leden en hun partners.
Wil je samen met andere leden van jouw afdeling naar
Doorn komen? Dan is dit programma iets voor jou. Het
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Verbindende programma’s
aanbod van activiteiten zal, mede afhankelijk van de
samenstelling van de groep, ongeveer overeenkomen met
de 4-daagse OPD. Zijn er voldoende jongere deelnemers,
dan zal hier in het aanbod van activiteiten rekening mee
gehouden.

Ontmoeting Pasen:
voor alleenstaanden

Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.

Vind je het niet leuk om tijdens de feestdagen alleen te
moeten zijn, meld je dan aan voor dit programma. In Doorn
ontmoet je gelijkgestemden en breng je gezamenlijk de
feestdagen door. De opzet van het programma is gelijk aan
de 4-daagse OPD en staat helemaal in het teken van Pasen.
Zijn er voldoende jongere deelnemers, dan zal hier in het
aanbod van activiteiten rekening mee worden gehouden.

Data:
Zeeland:
Noord-Holland:
Friesland:
Zuid-Holland:
Limburg:
Overijssel:
Noord-Brabant:
Noord-Nederland:

23-27 maart
11-15 mei
2-6 juni
15-19 juni
6-10 juli
13-17 juli
20-24 juli
24-28 augustus

Voor wie:
Voor leden die alleenstaand zijn.

Het minimum en maximum aantal deelnemers wisselt per
afdeling. Friesland (25/30), Noord-Nederland (25/45), Overijssel
(25/30), Noord-Holland (25/40), Zuid-Holland (25/45), Zeeland
(25/40), Noord-Brabant (25/50), Limburg (25/60).

OPD Van Ewijckgroep
Voor wie:
Voor leden en hun partners van de ‘Van Ewijckgroep’.
Het aanbod van activiteiten zal ongeveer overeenkomen
met de 3-daagse OPD, waarbij ruimte is voor het delen van
ervaringen indien gewenst.

Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
10-14 april

Duur:
3-daags programma; je arriveert op dag 1 vanaf 10.00 uur,
het programma start om 11.00 uur en je vertrekt op dag 4
na het ontbijt.

Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Data:
2 -5 november

Ontmoeting Kerstmis:
voor alleenstaanden

Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 15. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Voor wie:
Voor leden die alleenstaand zijn.

BNMO

9

Verbindende programma’s
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
29 december-2 januari
Aanvullende informatie:
Kinderen van 0 t/m 2 jaar gratis, voor kinderen van 3 t/m 10
jaar geldt een gereduceerde eigen bijdrage van € 6,50 per
dag.

Wil je de Kerst gezellig met gelijkgestemden doorbrengen?
Dan is dit programma in Doorn iets voor jou! De opzet
van het programma is gelijk aan het programma OPD en
staat helemaal in het teken van Kerstmis. Zijn er voldoende
jongere deelnemers, dan zal hier in het aanbod van
activiteiten rekening mee worden gehouden.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
23-27 december
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Feestelijk Oud & Nieuw
Voor wie:
Speciaal voor alle leden, alleenstaand of met een gezin, die
deze dagen met gelijkgestemden willen zijn.
Zie je ertegenop om tijdens Oud & Nieuw thuis te zijn
vanwege het geknal van vuurwerk en de spanning die dit
met zich meebrengt? In Doorn ben je met gelijkgestemden
en dat brengt de nodige rust. Direct rondom het gebouw
van de Basis wordt geen vuurwerk afgeschoten. Samen
gaan we op een feestelijke wijze het nieuwe jaar inluiden.
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Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 35.

Midweek "Even ertussenuit":
voor alleenstaanden
Voor wie:
Voor leden die alleenstaand zijn.
Een midweek met een zomers tintje. Afhankelijk van het
weer worden de activiteiten buiten of binnen aangeboden.
De opzet van het programma is gelijk aan de 4-daagse OPD.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
27-31 juli
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Midweek "Even ertussenuit":
voor gezinnen
Voor wie:
Voor jonge gezinnen met kinderen tot 18 jaar, die beperkt
zijn in hun mogelijkheden om op vakantie te gaan.

activiteitengids 2020

Verbindende programma’s
Weekend "Even ertussenuit":
voor gezinnen
Voor wie:
Voor leden en hun partners met kinderen tot 18 jaar.
Samen gezellig bezig zijn met sport en spel. De activiteiten,
zoals levend stratego, paalvoetbal, het douanespel of
spijkerbroekhangen, zijn erop gericht dat iedereen van jong
tot oud kan meedoen. Het bijzondere van dit weekend is
dat de onderlinge er- en herkenning leiden tot ontspanning
voor ouders en zeker ook voor de kinderen. Gezinsleden
doen samen ontspannende activiteiten en kunnen een
verrassende kant van elkaar ontdekken.

De Basis is voor een midweek jouw vakantieadres met
volledige verzorging. Gedurende deze dagen worden
enkele activiteiten aangeboden, gericht op de kinderen of
op het hele gezin, bijvoorbeeld een kookworkshop, t-shirt
beschilderen, piñata maken, bezoek aan zwembad of
Henschotermeer, speurtocht en knutselen voor de kleintjes.
Verder kun je er zelf op uit om de omgeving van de
Utrechtse Heuvelrug te verkennen of gebruikmaken van de
faciliteiten van de Basis. Er zijn fietsen beschikbaar, ook voor
kinderen, om er zelf op uit te gaan. Gedurende één dagdeel
wordt van de ouders verwacht dat ze zelf een activiteit
ondernemen samen met hun kinderen. Daarnaast wordt
van ouders een actieve rol verwacht gedurende het gehele
programma bij het begeleiden van de eigen kinderen. Let
op: er is géén animatieteam voor kinderen!

Duur:
Het programma duurt anderhalve dag. Je arriveert op de
zaterdag vanaf 09.30 uur en vertrekt zondag na de lunch.
Data:
25 en 26 april
17 en 18 oktober
Aanvullende informatie:
Kinderen van 0 t/m 2 jaar gratis, voor kinderen van 3 t/m 10
jaar geldt een gereduceerde eigen bijdrage van € 6,50 per
dag.
Het programma gaat door bij een minimumaantal deelnemers
van 25. Het maximumaantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 50.

Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
3-7 augustus
Aanvullende informatie:
Kinderen van 0 t/m 2 jaar gratis, voor kinderen van 3 t/m 10 jaar
geldt een gereduceerde eigen bijdrage van € 6,50 per dag.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 50.

BNMO
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Versterkende programma’s

Onderling contact en verdieping
Bestemd voor leden die onderlinge contacten belangrijk vinden, maar ook
de persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van een thema, herdenking of
een missie kun je met elkaar werken aan jezelf.
Ervaringen met Indië
Voor wie:
Voor Indiëveteranen en hun partners.
In dit programma kun je ervaringen uitwisselen met andere
Indiëveteranen en hun partners. Daarnaast kun je ook een
keuze maken uit diverse sportieve en creatieve activiteiten.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
24-28 februari
31 augustus-4 september
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 15.

Ervaringen met Nieuw-Guinea
(voorheen NG ontmoetend)

Voor wie:
Voor Nieuw-Guineaveteranen en hun partners.
Je bent uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea en je
wilt andere Nieuw-Guineaveteranen en hun partners
ontmoeten en vooral bezig zijn met activiteiten. Je hebt
geen behoefte te praten over wat je in Nieuw-Guinea hebt
meegemaakt, maar je wilt wel de mogelijkheid hebben om
in een groep te bespreken hoe je met de impact van de
uitzending om kunt gaan.

12

Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
22-26 juni en 16-20 november
Aanvullende informatie:
Het programma Nieuw-Guinea, verdiepend, kunt u vinden
op blz. 19 onder het hoofdstuk ‘Verdiepende programma’s
en trainingen’.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 50.

Ervaringen met Libanon
Voor wie:
Voor leden die uitgezonden zijn geweest naar Libanon en
hun partners.
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Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
31 januari-2 februari
20-22 november
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.
Plezier en ontspanning staan voorop. Andere leden
ontmoeten en leren kennen. Tijdens de verschillende
activiteiten ontdek je wat jullie raakvlakken zijn en hoe
je elkaar als buddy’s kunt ondersteunen. Voorbeelden
van activiteiten zijn mountainbiken, talk-walk, schilderen,
fotografie, geocaching, bootcamp, yoga, dansexpressie,
power-drummen, speksteen bewerken en houtbewerken.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
7-9 februari
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Ervaringen met overige missies
Voor wie:
Voor leden die uitgezonden zijn geweest vanaf missies naar
voormalig Joegoslavië en latere missies en hun partners.
Plezier en ontspanning staan voorop. Tijdens activiteiten
ontmoet je andere leden en leer je elkaar in een ongedwongen sfeer kennen. Je ontdekt wat jullie raakvlakken zijn en
hoe je elkaar als buddy’s kunt ondersteunen. Voorbeelden
van activiteiten zijn mountainbiken, talk-walk, schilderen,
fotografie, geocaching, bootcamp, yoga, dansexpressie,
powerdrummen, speksteen bewerken en houtbewerken.

BNMO

Herdenken 75 jaar Vrijheid (4 en 5 mei)
Voor wie:
Voor leden en partners.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog
eindigde. In dit programma staan we hierbij stil én
vieren we 75 jaar vrijheid. Door middel van diverse
activiteiten zullen we op beide belangrijke thema’s ingaan.
Verschillende generaties krijgen met elkaar de gelegenheid
ideeën uit te wisselen en samen op te trekken. Op 4 mei
vindt er in de middag een herdenkingsbijeenkomst plaats
op de Basis. ’s Avonds kun je gezamenlijk de Nationale
Herdenking op de Dam op de televisie volgen. Op 5 mei
vieren we onze vrijheid en staan we stil bij de betekenis
hiervan, want wat betekent vrede en vrijheid voor jou?
Duur:
Vierdaags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is, na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
2-6 mei
Aanvullende informatie:
Leden en hun partner die alleen de herdenkingsdag op 4
mei willen bijwonen, zijn van harte welkom vanaf de lunch
om 12.30 uur tot en met het diner in de avond. Kosten € 6,50.
Deelname aan deze dag wordt gezien als een halve dag. U
kunt zich opgeven door te bellen met de Servicedesk van
de Basis: 0343-474200.
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Versterkende programma’s
Familieleden van onze deelnemers die gezamenlijk
de herdenking op de Basis willen bijwonen zijn van
harte welkom. De herdenking begint om 15.00 uur
en duurt ongeveer anderhalf uur. Gelieve dit op het
aanmeldingsformulier aan te geven.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Herdenken rond 15 augustus
capitulatie Japan
Voor wie:
Voor veteranen uit de strijd tegen Japan in Zuidoost-Azië en
de Bersiapperiode en hun partners of weduwen. Ook voor
BNMO-leden die in of buiten de kampen geleden hebben
onder de Japanse bezetting, dwangarbeid of deportatie.
De capitulatie van Japan heeft 75 jaar geleden
plaatsgevonden. De Bersiapperiode begon direct erna.
Door samen met andere leden stil te staan bij de betekenis
van deze periode in jouw leven, kun je elkaar tot steun
zijn. Op 15 augustus wordt op de Basis een herdenking
gehouden. Uiteraard wordt de officiële herdenking in Den
Haag op televisie gevolgd. Naast gespreksthema’s kies je
dagelijks uit activiteiten op het gebied van sport en spel,
creativiteit, gezondheid en vitaliteit.

Data:
13-17 augustus
Aanvullende informatie: bij de herdenking op 15 augustus
willen we familieleden van onze deelnemers van harte
uitnodigen om deze herdenking gezamenlijk bij te wonen.
Gelieve dit op het aanmeldingsformulier aan te geven.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 16.

Herdenken Roermond
Voor wie:
Voor veteranen van voormalig Nederlands-Indië na 1945
en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea na 1945 en hun
partners.
Samen met andere leden sta je stil bij de betekenis van
deze periode in jouw leven en kun je elkaar tot steun
zijn. Tijdens het programma geef je met elkaar vorm aan

Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
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de herdenking. Op woensdag 9 september houden wij
onze eigen herdenking bij het monument in Roermond.
Naast gespreksthema’s kun je dagelijks kiezen uit
een breed aanbod van activiteiten: sportief, creatief,
gezondheidsgericht of wellicht een spel.

Midweek Sportief/Creatief
Voor wie:
Voor leden en hun partners.

Duur:
5-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 6 na het ontbijt.
Data:
6-11 september
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 40.

Dienstslachtoffers: hoe creëer je
samen perspectief?
Voor wie:
Voor dienstslachtoffers die gewond zijn geraakt tijdens de
uitoefening van hun dienst en hun partners.
Je was militair of politieman en je wilt gelijkgestemden
ontmoeten in een ontspannen sfeer. Je deelt je ervaringen
met elkaar. Naast de groepsgesprekken kun je ’s middags
deelnemen aan ontspannende creatieve en sportieve
activiteiten.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
16-20 maart
5-9 oktober
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal leden dat wij voor dit programma
kunnen toelaten is in het voorjaar 24 deelnemers en in het
najaar 36 deelnemers.

BNMO

Omdat er veel vraag was naar een midweek sportief is dit
jaar gekozen voor het aanbieden van een divers aanbod
aan creatieve en sportieve activiteiten gecombineerd in
een programma. Er is voor elk wat wils. Vind je het leuk om
langere tijd met een bepaalde creatieve techniek aan de
slag te gaan, dan is dit voor jou een geschikt programma.
Enkele voorbeelden van creatieve activiteiten zijn:
pasteltekenen, encaustic en mixed media schilderen. Vind
je het vooral leuk om sportief bezig te zijn, dan kan dat ook.
Enkele voorbeelden van sportieve activiteiten zijn: fietsen,
wandelen met oefeningen, zwemmen, GPS-wandeling,
fitness en mindfulness. Uiteraard kun je gedurende deze
midweek bepaalde sportieve en creatieve activiteiten ook
afwisselen.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
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Data:
20-24 april
14-18 december
Keuze A: Midweek Sportief (max. 10 deelnemers)
Keuze B: Midweek Creatief (max. 20 deelnemers)
Partners kunnen hun keuze apart aangeven.
Het programma gaat door bij een minimumaantal deelnemers
van 16. Het maximumaantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Ben jij graag in beweging?
Voor wie:
Voor sportieve leden en hun partners jonger dan 65 jaar.
Een actief weekend, waarin plezier en ontspanning
voorop staan. Sportief bezig zijn kan helpen in een
verwerkingsproces. Er is in dit programma ook ruimte
om daarbij stil te staan. Er worden steeds wisselende
activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan mountainbiken,
bodyboarden, rolskiën, speedfitness, zwemmen, kanoën en
nog veel meer. Ervaring is niet nodig. Een fysieke beperking
hoeft geen belemmering te zijn.

Data:
27-29 maart
12-14 juni
23-25 oktober
Aanvullende informatie:
Dit programma wordt tegelijk aangeboden met het
programma "Ontdekkingsreis naar creatief talent". Jij en
jouw partner kunnen deze programma’s onafhankelijk van
elkaar volgen. Geef dit aan bij jouw inschrijving. Binnen het
programma zelf is er een beperkte mogelijkheid om aan
een onderdeel van het programma "Ontdekkingsreis naar
creatief talent" mee te doen.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 12. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 24.

Ontdekkingsreis naar creatief talent
Voor wie:
Voor leden en hun partners jonger dan 65 jaar.
Laat je onvermoede creatieve talenten naar boven komen. Je
hebt twee dagen de mogelijkheid je talenten te ontdekken.
Ontspanning en plezier staan voorop. Het actief creatief
bezig zijn kan ook bijdragen aan een verwerkingsproces.
In dit programma is ruimte om hierbij stil te staan. Dit jaar
bieden we drie verschillende technieken van tekenen en
schilderen aan, te weten mixed media schilderen (naast verf
wordt met andere materialen gewerkt), landschap schilderen
(op buitenlocatie) en perspectief tekenen (binnen en buiten).
Ervaring is niet nodig. Per workshop is een maximum aantal
van tien deelnemers mogelijk.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.

Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
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Data:
27-29 maart
12-14 juni
23-25 oktober

Versterkende programma’s

Keuze A: mixed media
Keuze B: landschap schilderen
Keuze C: perspectief tekenen
Aanvullende informatie:
Dit programma wordt tegelijk aangeboden met het
programma “Ben jij graag in beweging?” Jij en jouw partner
kunnen deze programma’s onafhankelijk van elkaar volgen.
Geef dit wel aan bij de inschrijving. Binnen het programma
zelf is er een beperkte mogelijkheid om aan een onderdeel
van het programma “Ben jij graag in beweging? ” mee te doen.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 10. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 30.

Vitaal ouder worden
Voor wie:
Voor leden en hun partners vanaf 65 jaar.
Een midweek waarin sport, mind, gezonde voeding
en onderling contact centraal staan. Een afwisselend
programma met sportieve workouts, ontspannende
activiteiten en gezond eten. We bieden je deze dagen
onder andere workshops op het gebied van fitness,
bewegen op muziek, fiets- en wandeltrainingen. Voor de
innerlijke rust staan er tijdens deze dagen tai chi en/of
yoga op het programma. De workshops zijn gericht op het
versterken van spieren en botten en het verhogen van je

BNMO

balans. Gezond eten is helemaal van nu. Maar wanneer eet
je nu gezond? En wat doet dat voor je vitaliteit? Tijdens een
van onze workshops vertellen we je er alles over en leer
je van een kok hoe je op eenvoudige wijze een gezonde
maaltijd kunt bereiden. Natuurlijk houden we ook rekening
met voldoende momenten van rust tussen de verschillende
workshops.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
17-21 februari
9-13 november
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.

Geweldig wat de BNMO
allemaal doet en betekent….
Wij kijken ook weer uit
naar een volgend bezoek.
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Kalender programma’s
Januari
27 – 31
31/1 - 2/2

Ervaringen in Nieuw Guinea, verdiepend
Ervaringen met overige missies

Februari
1
7–9
14 - 16
14 - 16
17 - 21
24 - 28
26 - 28

Introductiedag BNMO
Ervaringen met Libanon
Weekend voor partners veteranen 65Partners van dienstslachtoffers
Vitaal ouder worden 65+
Ervaringen met Indië
Spiegelen met behulp van het paard

Maart
2-6
6-8
6-8
9 - 13
16
16 - 20
23 - 27
27 - 29
27 - 29

4-daagse ontmoetingspunt Doorn
Weekend voor veteranen en partners,
verkennend
Weekend voor veteranen en partners,
verdiepend
4-daagse ontmoetingspunt Doorn
Contactgroep relaties
Dienstslachtoffers; hoe creër je samen
perspectief?
OPD Zeeland
Ontdekkingsreis naar creatief talent
Ben jij graag in beweging?

April
3-6
10 - 14
17 - 19
18
20 - 24
25 - 26
29/4 - 1/5
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3-daagse ontmoetingspunt Doorn
Ontmoeting Pasen, voor alleenstaanden
Eenzaam, maar niet alleen
Ik ben er ook nog
Midweek Sportief/Creatief
Weekend "Even ertussenuit"; voor
gezinnen
Van klacht naar kracht, voor jong volwassenen met ouders met PTSS (18 - 25 jr)

Mei
2-6
6-8
11 - 15
15 - 17
18 - 20
18 - 20
25 - 28
25 - 27
25 - 27

Herdenken 75 jaar Vrijheid
Muzikale reis
OPD Noord-Holland
Ontmoetingspunt Doorn voor Politie
Spiegelen met behulp van het paard
Partners Creatief
3-daagse ontmoetingspunt Doorn
Partners van veteranen 65+
Mijn leven in balans, mindfulness

Juni
2-6
2-6
6
6
12 - 14
12 - 14
15 -19
16 - 19
18
22 - 26
29/6 - 3/7

OPD Friesland
Verder na verlies
Introductiedag BNMO
Ontmoetingsdag Doorn
Ontdekkingsreis naar creatief talent
Ben jij graag in beweging?
OPD Zuid-Holland
H-Er-Ken je emoties! (blok 1)
Contactgroep relaties
Ervaringen met Nieuw Guinea, versterkend
Ervaringen met Nieuw Guinea,
verdiepend

Juli
6 - 10
13-17
13-17
20 - 24
27 - 31

OPD Limburg
4-daagse ontmoetingspunt Doorn
OPD Overijssel
OPD Noord-Brabant
Midweek "Even ertussenuit"; voor
alleenstaanden
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Augustus
3-7
13 - 17
13 - 17
19 - 22
24-28
3/8 - 4/9

Midweek "Even ertussenuit"; voor
gezinnen
Herdenken rond 15 augustus Capitulatie
Japan
4-daagse ontmoetingspunt Doorn
3 daagse ontmoetingspunt Doorn
OPD Noord-Nederland
Ervaringen met Indië

September

November
2-5
6-8

OPD Van Ewijckgroep
Weekend voor veteranen en partners,
verkennend
6-8
Weekend voor veteranen en partners,
verdiepend
9 - 13
Vitaal ouder worden 65+
13 - 15
Ontmoetingspunt Doorn voor Politie
16 - 20
Ervaringen met Nieuw Guinea,
versterkend
20 - 22
Ervaringen met overige missies
23 - 27
Verder na verlies , vervolg
30/11 - 3/12 3 daagse ontmoetingspunt Doorn
30/11 - 2/12 Partners Creatief

6 - 11
16 - 18

Herdenken Roermond
Vervolg Spiegelen met behulp van het
paard (blok 1)
15 - 18
Schrijf jouw verhaal
18 - 20
Weekend voor partners veteranen 6518 - 20
Partners van dienstslachtoffers
23 - 25
H-Er-Ken je emoties! (blok 2)
23 - 25
Durf te spelen; theater(sport)
29/9 - 1/10 Partners van veteranen 65+
29/9 - 1/10 Mijn leven in balans, mindfulness

December
3 -4
7 - 11
14 - 18
23 - 27

Schrijf jouw verhaal, terugkomdagen
4-daagse ontmoetingspunt Doorn
Midweek Sportief/Creatief
Ontmoeting Kerstmis; voor
alleenstaanden
29/12 - 2/1 Feestelijk Oud & Nieuw: voor gezinnen en
alleenstaanden

Oktober
2
2-4
5-9
10
10
17 - 18
19 - 21
23 - 25
23 - 25

BNMO

Contactgroep relaties
Bemanning gezocht!
Dienstslachtoffers; hoe creër je samen
perspectief?
Introductiedag BNMO
Ontmoetingsdag Doorn
Weekend "Even ertussenuit"; voor
gezinnen
Vervolg Spiegelen met behulp van het
paard (blok 2)
Ontdekkingsreis naar creatief talent
Ben jij graag in beweging?
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Verdiepende programma’s en trainingen

Persoonlijke ontwikkeling
Leg je graag de focus op je persoonlijke ontwikkeling? Meld je dan aan
voor een of meerdere verdiepende programma's en trainingen. Bij deze
trainingen krijg je veel persoonlijke aandacht en er is volop ruimte voor
jouw speciﬁeke situatie. Veiligheid en vertrouwen staan in de groepen
voorop.
Ervaringen met Nieuw-Guinea,
verdiepend
Voor wie:
Voor Nieuw-Guineaveteranen en hun partners.
Je bent uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea
en je wilt andere Nieuw-Guineaveteranen en hun
partners ontmoeten en je ervaringen delen tijdens
groepsgesprekken. Je hebt behoefte aan (h)erkenning en
steun bij herinneringen die nog altijd een rol spelen en aan
informatie en tips. Als partner wil je onderzoeken welke
invloed de impact van een uitzending op jou zelf heeft en
hoe je hier goed mee kan omgaan. Daarnaast kunnen jullie
beiden aan ontspannende activiteiten deelnemen.
Duur:
4-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
de start van het programma is na de lunch om 14.00 uur en
je vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
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Data:
27-31 januari
29 juni-3 juli
Het programma gaat door bij een minimumaantal deelnemers
van 8. Het maximumaantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 45.

Schrijf jouw verhaal
Voor wie:
Voor leden en hun partners.
“No guts, no story.” Heb jij er wel eens aan gedacht om jouw
verhaal op te schrijven? Wil jij leren hoe je dit doet? Samen
met een trainer van Storytelling Academy ga je aan de slag.
Met een eenvoudige vertelinstructie leer je hoe je het beste
een verhaal kunt schrijven. Of dit nu in de vorm is van een
column, blog of uitgebreid verhaal. De training begint met

activiteitengids 2020

Verdiepende programma’s en trainingen
de vertelling ‘De pijl en de roos’. Je wordt hierin bijgestaan
met feedback en tips. Vervolgens maak je het verhaal thuis
af. Tijdens de terugkomdagen wissel je schrijfervaringen
uit en zet je de puntjes op de i. Je gebruikt je eigen tablet
of laptop of leent er een van de Basis. Schrijven kan helend
werken, maar is vooral ook heel leuk om te doen.

Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.

Duur:
Driedaagse training plus twee terugkomdagen; je arriveert
op dag 1 om 10.00 uur, het programma start om 10.30 uur
en je vertrekt op dag 4 om 15.00 uur. Op de terugkomdagen
arriveer je om 10.00 uur, waarna het programma start om
10.30 uur en je vertrekt de volgende dag om 15.00 uur.

Voor wie:
Voor leden en hun partners.

Data:
15-18 september
Terugkomdagen: 3 en 4 december
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.

Mijn leven in balans, mindfulness
Voor wie:
Voor leden en hun partner.
Mindfulness kan je helpen om lichamelijk en geestelijk
meer te ontspannen en in het hier en nu te zijn. Tijdens
de training leer je mindfulness door middel van contact
maken met je lichaam en leer je jouw aandacht te richten
op de ademhaling en zintuigen. Je krijgt informatie over
de methode aangereikt en leert praktische oefeningen aan
die je thuis kunt toepassen, zodat je ook na deze training
mindfulness kunt blijven beoefenen.

Spiegelen met behulp van het paard

Een paard is in staat om dát tot uitdrukking te brengen wat
jij van binnen voelt. Een paard spiegelt jouw gedrag en
geeft jou daarmee zelfinzicht. Een belangrijke eerste stap
in het proces om de regie te krijgen over je eigen leven.
Tijdens deze training ga je met het paard in de bak aan
het werk. Het paard reageert op jouw spanningsniveau,
gedrag en emoties. De paardencoach koppelt de reactie
van het paard aan jou terug. De interactie die zo via paard
en paardencoach ontstaat, kan direct inzicht geven en een
bijzondere ervaring zijn. De training wordt in de groep
nabesproken onder leiding van de paardencoach en de
begeleider van de Basis.
Let op: paardencoaching is géén paardrijles. Je blijft
letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond.
Deze training is een kennismaking met paardencoaching.
Ervaring met paarden is niet nodig. Na deze basistraining
bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de
vervolgtraining (zie de informatie hierna).

Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
25-27 mei
29 september-1 oktober
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Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
26-28 februari
18-20 mei
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 14.

Bemanning gezocht!
Voor wie:
Voor leden.
Vertoef je graag op het water, en houd je ervan om actief
bezig te zijn? Geef je dan op voor dit zeilweekend. Met de
Lutgerdina kies je het ruime sop. Je gaat uitwaaien op het
water en leert van de vaste bemanningsleden hoe te zeilen
met een traditionele klipper. Op de dag van aankomst
maak je kennis met deze ‘bemanningsleden’ en krijg je een
rondleiding over het schip. Zeilervaring is niet nodig, maar
van alle deelnemers wordt wel een actieve rol verwacht.

Vervolg Spiegelen met behulp van het
paard
Voor wie:
Voor leden en hun partners.
Deze training is voor diegenen die eerder een training
met paardencoaching (bijvoorbeeld de de basistraining
"Spiegelen met behulp van het paard") hebben gevolgd.
De training bestaat uit 2 blokken van 2 dagen, met 3
tot 4 weken ertussen. In het eerste blok wordt gewerkt
aan persoonlijke blokkades en in het tweede blok wordt
gewerkt aan een persoonlijk doel, zoals minder spanning
vasthouden, meer activiteiten buitenshuis ondernemen,
meer sociale contacten onderhouden, etc.
Duur:
4-daagse training, bestaande uit 2 blokken van 2 dagen. Je
arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het programma start om
16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om 13.00 uur.
Data:
Blok 1: 16-18 september
Blok 2: 19-21 oktober
Aanvullende informatie:
Blok 1 en blok 2 vormen een geheel en kunnen niet
afzonderlijk worden gevolgd.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 14.
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Duur:
Aanmonsteren in de haven van Enkhuizen op vrijdag
vanaf 19.30 uur, de start van het programma is om 20.30
uur. Je overnacht op de klipper in tweepersoons- of
vierpersoonshutten. Je gaat op zondag om uiterlijk 17.00
uur van boord in Enkhuizen en vertrekt dan naar huis.
Data:
2-4 oktober
Aanvullende informatie:
Dit zeilweekend is alleen voor BNMO-leden. Je reist op
eigen gelegenheid naar Enkhuizen. Het weekend wordt
begeleid door een trainer/coach van de Basis. Het schip
staat onder commando van de schipper en zijn maat.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 12. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 18.

Weekend voor veteranen en partners
verkennend (voorheen ontmoetend)
Voor wie:
Voor veteranen en partners vanaf LIbanon en latere missies.
Je wilt graag andere veteranen en hun partners ontmoeten,
maar (nog) niet ingaan op wat je tijdens een uitzending
hebt ervaren of op problemen die het gevolg zijn van de
impact van de uitzending. Je zoekt juist afleiding van
dagelijkse beslommeringen en van wat jou belast, door
actief bezig te zijn op sportief of creatief gebied. Je staat
open om in de groep op zoek te gaan naar jouw eigen
kracht en een gezonde leefstijl.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.

Aanvullende informatie:
Het verkennende programma wordt in hetzelfde weekend
aangeboden als het verdiepende programma. Jij en je
partner kunnen ieder een ander programma in hetzelfde
weekend kiezen. Dit graag aangeven bij inschrijving.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.

Data:
6-8 maart
6-8 november
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Weekend voor veteranen en partners,
verdiepend
Voor wie:
Voor veteranen en partners van missies v.a. Libanon en
latere missies.
In dit programma staat het leren omgaan met de gevolgen
van de uitzending centraal. Je wilt graag andere veteranen
en hun partners ontmoeten en (h)erkenning en steun bij
elkaar vinden. Je wilt onderzoeken hoe je om kunt gaan
met de impact van jouw uitzending op jezelf en jouw gezin,
zodat je op eigen kracht verder kunt. Tijdens dit weekend
worden thematische groepsgesprekken en beeldende
werkvormen afgewisseld met ontspannende, creatieve en
sport- en spelactiviteiten.
Duur:
2-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur,
het programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3
om 15.00 uur.
Data:
6-8 maart
6-8 november
Aanvullende informatie:
Het verdiepende programma wordt in hetzelfde weekend
aangeboden als het verkennende programma. Jij en je
partner kunnen dus voor een andere variant van het
programma kiezen in hetzelfde weekend. Dit graag
aangeven bij inschrijving.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.

Muzikale reis
Voor wie:
Voor leden en hun partners.
Een tweedaags programma waar muziek in zit! Een
afwisselend programma met muzikale workshops die je
meenemen op jouw innerlijke ontdekkingsreis. Via het
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maken en luisteren naar muziek ontdek je meer over
jezelf, bijvoorbeeld waar jouw grenzen liggen, hoe je
communiceert, waar je kracht zit en waarin je ontspanning
kunt vinden. Tijdens een percussie sessie gericht op
onderling plezier word je onder andere uitgedaagd om
muziek te maken en je aan elkaar te presenteren. Je krijgt
de ervaring om tijdens een rustige workshop te ontspannen
door te luisteren naar muziek. We gaan aan de slag met
je stem en tot slot bieden we je in dit programma een
workshop, waarin je via zelfgekozen muziek aandacht
besteed aan wat jou nu bezighoudt en raakt en hoe je
daarmee omgaat. Natuurlijk houden we ook rekening met
voldoende momenten van rust tussen de verschillende
workshops. Je hoeft niet muzikaal te zijn om aan dit
programma mee te doen en om plezier en verdieping te
vinden. Houd je van muziek en wil je je op persoonlijk vlak
verder ontwikkelen dan is dit programma echt iets voor jou.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
6-8 mei
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.
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Eenzaam, maar niet alleen
Voor wie:
Voor leden en hun partners.
Iedereen kan met eenzaamheid te maken krijgen. Het is niet
gemakkelijk om dit bij jezelf te erkennen en het vervolgens
over te hebben. Hier ontmoet je gelijkgestemden en ga
je gezamenlijk aan de slag. In deze training gaan we in op
vragen als: wat is eenzaamheid nou precies, hoe ontstaat
het en wat kun je eraan doen? Op verschillende manieren
leren we je om de eenzaamheid te verlichten. Je krijgt
tijdens de training handvatten mee voor thuis.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
17-19 april
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.

Durf te spelen: theater(sport)
Voor wie:
Voor leden en hun partners.
Theaterspelen vinden veel mensen spannend. Bij deze
training hoeft het niet goed of mooi te zijn. Daar gaat het
niet om, het gaat veel meer om het spelplezier. Aan de
hand van verschillende opdrachtjes maak je kennis met
theatertechnieken en kun je jouw persoonlijke verhaal
vertellen. Zowel de mooie dingen uit je leven als de lastige
momenten. Je leert hoe je jouw verhaal op een andere
manier kunt overbrengen: met woorden of door het uit te
beelden, aan de hand van muziek of met een bijzondere
tekst. Of je nou ervaring hebt of niet, iedereen kan meedoen.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
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Data:
23-25 september
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Verder na verlies
Voor wie:
Voor leden die een naaste verloren hebben. Je hebt
te maken gehad met een ingrijpend verlies, zoals het
overlijden van je levenspartner, een kind of andere dierbare.
Je hebt het gevoel dat je niet verder komt met je verdriet
en de gevolgen daarvan en zoekt hierbij ondersteuning.
In dit programma onderzoek je hoe je met het verlies kunt
omgaan. Je deelt wat je hebt ervaren, kunt elkaar tot steun
zijn en van elkaar leren. Ook krijg je tips en informatie
aangereikt om thuis mee aan de slag te gaan, zodat je op
eigen kracht verder kunt.
Duur:
4-daags programma; je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur,
het programma start om 14.00 uur en je vertrekt op dag 5
na het ontbijt.
Data:
2-6 juni
Aanvullende informatie:
Voorafgaand aan plaatsing in het programma wordt door
de programmamaker contact met je opgenomen.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers is 10.
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Vervolgprogramma: Verder na verlies

Meer (pilot) programma’s!

Voor wie:
Voor leden die een naaste verloren hebben.
Je hebt deelgenomen aan het basisprogramma "Verder na
verlies" en wilt datgene wat je hiervan hebt opgestoken en
thuis hebt toegepast uitwisselen en meer ondersteuning
krijgen bij je persoonlijke proces. Je deelt ervaringen,
krijgt feedback op wat goed gaat en waar je nog tegenaan
loopt. Je krijgt meer steun, tips en informatie zodat je in de
toekomst met vertrouwen zelf verder kunt.
Duur:
4-daagse training; je arriveert op dag 1 vanaf 11.30 uur, het
programma start om 14.00 uur en je vertrekt op dag 5 na
het ontbijt.
Data:
23-27 november
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 10.
Naast de programma’s in de Activiteitengids, biedt
de BNMO ook nog andere (pilot) programma’s en
activiteiten aan. Zo hebben we in 2020 bijvoorbeeld
yoga, de Airborne wandelmars, een duikclinic of
Samen PTSS. Deze programma’s worden onder de
aandacht gebracht in de Kareoler, de nieuwsbrief en/
of op Facebook. Houd deze media dus in de gaten.
Meer informatie over het aanbod in 2020 vind je op
de website van de BNMO: www.bnmo.nl.
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Programma’s voor de politie
Onderstaande programma’s staan uitsluitend open voor politieleden en
hun partners. Daarnaast staan programma’s uit voorgaande pagina’s,
waarbij staat dat ze bedoeld zijn voor leden (en hun partners) ook open
voor politieleden.
Ontmoetingspunt Doorn voor politie
Verbindend programma
Voor wie:
Voor politieleden en hun partners.
In een ontspannen sfeer andere leden ontmoeten en
leren kennen. Je ontmoet elkaar tijdens ongedwongen
activiteiten op het gebied van sport en spel, creativiteit,
gezondheid en vitaliteit. Je kunt je verhaal bij elkaar kwijt,
waarbij je kunt ontdekken wat jullie raakvlakken zijn en hoe
je elkaar als buddy’s kunt ondersteunen.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
15-17 mei
13-15 november
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 25. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 35.
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H-Er-Ken je emoties!

Let op: meer (pilot) programma’s!

Verdiepende training
Voor wie:
Voor politieleden en hun partners.
Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? En
deze gebeurtenis speelt nog steeds een rol in je dagelijks
leven? Dan is deze training voor jou bedoeld. Je onderzoekt
hoe je je emoties kunt leren waarnemen, onderkennen,
benoemen, waarderen en hanteren. Ook deel
je jouw ervaring en bied je elkaar in de groep (h)erkenning
en steun. Daarnaast krijg je praktische informatie, tips en
oefeningen mee naar huis, zodat je in de thuissituatie met
meer grip op je gevoelsleven aan de slag kunt.
Thuis pas je toe wat je van blok 1 hebt opgestoken. In blok 2
krijg je tips en steun waar je nog moeite mee hebt.
Duur:
5-daagse training, bestaande uit 2 blokken van 3 en 2
dagen. In beide blokken arriveer je op dag 1 vanaf 15.00
uur, het programma start om 16.00 uur en je vertrekt op de
laatste dag om 15.00 uur.
Data:
Blok 1 (drie dagen): 16-19 juni
Blok 2 (twee dagen): 23-25 september
Aanvullende informatie:
Blok 1 en blok 2 vormen een geheel en kunnen niet
afzonderlijk gevolgd worden.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.

"Het moet niet gekker worden"

Naast de programma’s in de Activiteitengids, biedt de
BNMO ook nog onderstaande (pilot) programma’s aan. In
2020 worden de volgende programma’s voor politieleden
en/of hun partner en/of hun gezin georganiseerd:
• Partners, Zorgen voor jezelf
• Vervolgprogramma Partners, Zorgen voor jezelf
• Medisch ontslag en dan
• Vervolgprogramma Medisch ontslag en dan
• Gezinsdag Samen PTSS
• Gezinsmiddag De Dappere Ridder - kids
• Het moet niet gekker worden
• Yoga
• Niets moet alles mag, ontmoetingsdag BNMO Politie
Bovengenoemde programma’s worden onder de aandacht
gebracht in de Kareoler, de nieuwsbrief en/of op Facebook.
Houd deze media dus in de gaten. Meer informatie vind je
tevens op de website van de BNMO: www.bnmo.nl.

Top.
Wij als gezin hebben o.a. aan de
BNMO te danken dat ons gezin
weer op de rails staat.

"De Dappere Ridder"
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Programma’s
voor partners en 2e generatieleden
Onderstaande programma’s zijn speciaal voor partners van leden en 2e
generatieleden. Je levenspartner, een van je ouders of je kind heeft een
ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en je hebt last van de gevolgen
hiervan.

Van klacht naar kracht (voor
jongvolwassenen van 18-25 jaar)
Verbindend programma
Voor wie:
Voor jongvolwassenen tussen 18-25 jaar oud, met ouders
waarvan tenminste een van hen PTSS heeft en lid is van de
BNMO.

Aanvullende informatie:
Deelname gaat niet af van het maximumaantal dagen van
de ouders. Deelname kost € 13,- per dag.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.

Je hebt te maken met een vader of moeder die last heeft
van ervaringen die hij of zij heeft opgedaan tijdens het
uitoefenen van zijn of haar werk. Wat doet dat met jou?
Deze training is erop gericht om je een klankbord te geven.
De workshops zijn spiegelend, praktisch en lichaamsgericht.
Je wordt je bewust van je eigen doen en handelen in
bepaalde situaties.
• Boksen: onderzoek je eigen veerkracht en weerbaarheid.
Het leven is geen wedstrijd.
• Muziek: geef via zelfgekozen muziek aandacht aan wat
jou nu bezighoudt en raakt. Hoe ga jij hiermee om?
• Mindfulness: ontdek dat vrijuit ademen, aandacht
hebben voor wat je lichaam aangeeft, accepteren wat je
voelt en ontdekken wat jou ontspant krachtig is.
• Paardencoaching: een paard weerspiegelt feilloos hoe je
je voelt, leer door de reactie van het paard hoe je verder
kunt.
• Talk-walk: leer je cursusgenoten en jezelf beter kennen.
Duur:
2-daagse training. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur, het
programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3 om
15.00 uur.
Data:
29 april - 1 mei
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Programma’s
voor partners en 2e generatieleden
Contactgroep Relaties
Verbindend programma
Voor wie:
Voor (ex-)partners en volwassen gezinsleden (vader,
moeder, kind, broer, zus) van leden en 2e generatieleden.
Onder deskundige begeleiding deel je je ervaringen met
anderen. Je beseft dat je niet de enige bent, je herkent de
situatie bij jezelf, je begrijpt elkaar als geen ander en je geeft
elkaar de nodige steun. De inhoud van het programma
omvat creatieve, sportieve en muzikale elementen.
Duur:
Driemaal per jaar op wisselende dagen van 10.00 tot 15.00
uur, inclusief lunch.
Data:
16 maart
18 juni
2 oktober

jeugdervaringen hadden op zijn leven én het hare. 'Zijn
oorlog werd ook mijn oorlog.'
Coco Wemmenhoven is zelf Bosniëveteraan, maar daarnaast
ook ex-partner, dochter en zus van een veteraan. In haar
lezing vertelt zij over haar persoonlijke ervaringen om uit
‘een militair gezin’ te komen en dochter van een veteraan te
zijn.
Na iedere lezing van ongeveer 15 minuten is er ruimte om
vragen te stellen en met elkaar van gedachte te wisselen.
Tussen beide lezingen is een half uur pauze ingepland.
In de middag worden, afhankelijk van het aantal
deelnemers, meerdere groepen gevormd, die onder
begeleiding met elkaar een ontspannende activiteit gaan
doen. Dit kan sportief of creatief zijn. Wat het precies gaat
worden, blijft nog even een verrassing! Uiteraard wordt
rekening gehouden met jouw mogelijkheden.

Aanvullende informatie:
Dit is een open doorgaande groep: per keer haken
deelnemers aan/af, maar de kern bestaat uit terugkerende
deelnemers. De deelname kost € 6,50 per keer (incl.
koffie/thee en lunch). Deelname gaat niet ten koste van
het 10-dagen saldo aan begeleidingsdagen. Breng je
wandelschoenen mee!
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 10.

Vooraf krijg je nadere informatie over de invulling van de
dag. Bij voldoende deelname van jongvolwassenen (18- tot
25-jarigen) zal een aparte groep worden gevormd.

Ik ben er ook nog!

Duur:
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur, incl. lunch.

Coco Wemmenhoven

Aleid Kaijzer

Verbindend programma
Voor wie:
Voor (ex-)partners en volwassen gezinsleden (vader,
moeder, kind, broer, zus) van leden en 2e generatieleden.
Ook introducés zijn welkom.
Sprekers in dit programma zijn Aleid Kaijzer en Coco
Wemmenhoven.
Aleid Kaijzer is kind van veteranen en ambassadeur van War
Child. In haar lezing gaat zij in op de impact die haar vaders
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Datum:
18 april
Aanvullende informatie:
Je hoeft (nog) geen lid te zijn van de BNMO. De deelname
kost € 6,50 (incl. koffie/thee en lunch). Deze dag wordt
gezien als een halve dag deelname.
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 16. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.
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Programma’s
voor partners en 2e generatieleden
Partners Creatief
Versterkend programma
Voor wie:
Voor partners van BNMO-leden.
In dit programma ga je aan de slag met verschillende
creatieve werkvormen. Dit kan zijn schilderen, fotograferen,
houtbewerking, werken met speksteen, etc. Je ontmoet
andere deelnemers die in soortgelijke situaties zitten. Dit
biedt herkenning én erkenning. Je kunt je verhaal met
elkaar delen en waar nodig steun aan elkaar bieden.
Duur:
2-daagse programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur,
het programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3
om 15.00 uur.
Data:
18-20 mei
30 november-2 december

Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 20.

Weekend voor partners van veteranen
Verdiepend programma
Voor wie:
Voor partners van veteranen jonger dan 65 jaar.
Je gaat op zoek naar je eigen kracht en naar de balans in het
zorgen voor jezelf, je levenspartner en eventuele kinderen.
Je ontmoet andere partners, deelt je verhaal en biedt
elkaar (h)erkenning en steun. Je ontmoet andere partners,
deelt je verhaal en biedt elkaar (h)erkenning en steun.
Daarnaast ontvang je informatie en tips over de impact
van ingrijpende gebeurtenissen op de thuissituatie en hoe
hiermee om te gaan. Je gaat aan de slag door middel van
sportieve en creatieve activiteiten. Tussendoor is er ruimte
om met elkaar in gesprek te gaan.
Duur:
2-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur,
het programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3
om 15.00 uur.
Data:
14-16 februari
18-20 september
Het programma gaat door bij een minimumaantal deelnemers
van 8. Het maximumaantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.

Partners van veteranen vanaf 65 jaar
Verdiepend programma
Voor wie:
Voor partners van leden, vanaf 65 jaar.
Welke plek hebben de ingrijpende gebeurtenissen van je
levenspartner in je leven en hoe ga je hiermee om? In dit
programma is aandacht voor jou en ga je op zoek naar
jouw eigen kracht en naar balans in de zorg voor jezelf. Je
ontmoet andere partners, deelt je verhaal en biedt elkaar
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Programma’s
voor partners en 2e generatieleden
(h)erkenning en steun. Je ontvangt informatie over de
impact van ingrijpende gebeurtenissen en hoe hiermee om
te gaan. Je gaat aan de slag binnen groepsgesprekken en
creatieve programmaonderdelen.
Duur:
2-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur,
het programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3
om 15.00 uur.
Data:
25-27 mei
29 september-1 oktober
Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers
van 8. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Partners van dienstslachtoffers
Verdiepend programma
Voor wie:
Voor partners van dienstslachtoffers, niet zijnde veteranen.
Spelen de ingrijpende gebeurtenissen van je levenspartner
een grote rol in jouw leven? Wat doet dat met jou? In dit
programma ga je op zoek naar jouw eigen kracht en naar
balans in de zorg voor jezelf. Je ontmoet andere partners,
deelt je verhaal en biedt elkaar (h)erkenning en steun.
Je ontvangt informatie over de impact van ingrijpende
gebeurtenissen en hoe hiermee om te gaan. Je gaat aan de
slag door middel van sportieve en creatieve activiteiten.
Duur:
2-daags programma. Je arriveert op dag 1 vanaf 15.00 uur,
het programma start om 16.00 uur en je vertrekt op dag 3
om 15.00 uur.
Data:
14-16 februari
18-20 september
Het programma gaat door bij een minimumaantal deelnemers
van 8. Het maximumaantal deelnemers dat wij voor dit
programma kunnen toelaten is 12.
Let op: de programma’s "V
"Verder na verlies" en "Vervolg
Verder na verlies" staan vermeld onder de verdiepende
programma’s.
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Aanmelden voor programma's
en trainingen in de Activiteitengids
De BNMO heeft met de Basis afspraken gemaakt over de
aanmeldprocedure voor de programma’s en trainingen die in deze gids
worden aangeboden. We raden je aan om deze informatie goed door
te nemen, zodat je vooraf weet wat je hierin mag verwachten. Voor
pilotprogramma’s en activiteiten die door de BNMO via de website
worden aangeboden en die niet in deze Activiteitengids zijn opgenomen,
gelden andere procedures. De aanmelding verloopt in die gevallen
volledig via de BNMO zelf. Zodra je je hiervoor hebt aangemeld, word je
verder geïnformeerd door een medewerker/vrijwilliger van de BNMO.
De navolgende tekst gaat uitsluitend over de aanmeldingen voor
programma’s in deze Activiteitengids.
Hoe meld ik mij aan?
Je kunt je op twee verschillende manieren aanmelden. Via
de website van de BNMO of via het inschrijfformulier in deze
gids. Bij voorkeur vragen wij je om je aan te melden via de
website!
1. Via de website: www.bnmo.nl. Kies in het keuzemenu
onder ‘Aanbod’ (het) programma('s) van je keuze door te
klikken op ‘Dit programma selecteren’. In het menu vind je
ook een knop ‘Mijn BNMO’. Hier staan de programma's die je
eerder hebt geselecteerd onder ‘Aanbod’. Door vervolgens
helemaal onderaan de knop ‘Verder met aanmelden’ te
kiezen kom je op het aanmeldingsformulier. Vul hier zo
volledig mogelijk alle gegevens in en bevestig je aanmelding
met de knop 'verzenden'. De Servicedesk van de Basis
ontvangt direct een kopie van aanmelding. Jij ontvangt
digitaal een bevestiging van ontvangst.
2. Via het inschrijfformulier: vul de keuze(s) en de datum
van de door jou gewenste programma's in. Vul verder
alle gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Stuur
dit formulier op naar het adres: Stichting de Basis, t.a.v. de
Servicedesk, Postbus 100, 3940 AC Doorn. Je krijgt van de
Servicedesk binnen een maand (of zo mogelijk eerder) een
bericht van ontvangst.
3. Bij vragen: bel de Servicedesk van de Basis: 0343-474200.
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Je aanmelding ontvangen we graag zo spoedig mogelijk
in verband met de planning, liefst uiterlijk acht weken van
tevoren. Meld je je aan binnen acht weken voor de start,
neem dan eerst even contact met de Servicedesk op om te
kijken of er nog plaats is. Telefoonnummer: 0343-474200.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Zodra je aanmelding binnen is, krijg je een
ontvangstbevestiging. Indien je digitaal de aanmelding
hebt ingestuurd, ontvang je direct digitaal een
ontvangstbevestiging. Heb je een aanmeldformulier per
post ingestuurd, dan ontvang je zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen een maand een ontvangstbevestiging
per post. Mocht je na deze termijn nog geen
ontvangstbevestiging hebben ontvangen, meld dat dan
aan de Servicedesk! Je aanmelding wordt verder door de
Servicedesk van de Basis in behandeling genomen. Naast
de bij je aanmelding gevraagde NAW-gegevens, vraagt de
Servicedesk ook nog naar aanvullende informatie. Deze
informatie is heel belangrijk om je verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. Vul deze daarom ook zo volledig
mogelijk in.
Acht weken voorafgaand aan de start voor een programma
selecteert de Basis de deelnemers aan de hand van criteria
die door het bestuur van de BNMO zijn vastgesteld. Zo is
bijvoorbeeld bepaald dat deelnemers die zich voor het
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eerst aanmelden, met voorrang worden geplaatst. Het komt
regelmatig voor dat we meer aanmeldingen binnen krijgen
dan we kunnen plaatsen. Het kan helaas dus voorkomen
dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Dit betekent echter
ook dat je tot op het laatste moment nog uitgenodigd kunt
worden, indien er annuleringen worden ontvangen.
Een enkele keer blijkt bij acht weken dat onvoldoende
aanmeldingen zijn ontvangen om het programma
definitief te laten doorgaan. We proberen dan via diverse
communicatiekanalen het programma extra onder de
aandacht te brengen. Hiervan zal de Servicedesk je op de
hoogte brengen. Vier weken voorafgaand aan de start van
het programma wordt gekeken of er alsnog voldoende
aanmeldingen zijn ontvangen. Indien dit niet het geval
is, moeten we het programma helaas annuleren. Je wordt
hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De
Servicedesk zal je waar mogelijk informeren over mogelijke
alternatieven.
Is je aanmelding binnen twee maanden voor aanvang van
het programma door ons ontvangen, dan informeert de
Servicedesk je zo snel mogelijk of er nog ruimte is in het
programma en over je mogelijke deelname.

Gaat mijn deelname altijd door?
Een aanmelding betekent niet automatisch dat je kunt
deelnemen aan een programma. Dit kan diverse redenen
hebben. Welke redenen dit zijn, leggen we graag uit. De
meest voorkomende redenen zijn:
1. Er zijn meer aanmeldingen dan plaatsen. De BNMO
hanteert dan plaatsingscriteria. Zo hebben leden die nog niet
eerder aan een begeleidingsprogramma of training hebben
deelgenomen, voorrang op leden die al vaker zijn geweest.
2. Er zijn te weinig aanmeldingen, waardoor we helaas het
programma niet door kunnen laten gaan.

Als het aantal aanmeldingen dit maximum overschrijdt,
moeten wij je helaas laten weten dat deelname niet
mogelijk is.
5. Wanneer het maximum aantal (10) begeleidingsdagen
per BNMO-lid wordt overschreden, kan deelname
worden afgewezen (zie “Indicatie voor extra
programmadeelname” op blz 31).

Annulering
1. Wanneer een programma of training om enige reden
niet kan doorgaan, ontvang je minimaal vier weken voor
aanvang van het programma bericht. Indien mogelijk krijg
je direct een alternatief geboden;
2. Wanneer je een programma om welke reden dan ook
moet annuleren, vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Hiervoor in de plaats kan een lid van de wachtlijst worden
uitgenodigd om deel te nemen. Hoe later jij annuleert,
hoe kleiner de kans is voor een ander om te kunnen
deelnemen!
3. In het geval van niet gemelde afwezigheid, ontvang
je van ons een brief waarin staat dat bij een herhaling
deelname voor een jaar wordt ontzegd.

De Servicedesk van de Basis
Je aanmeldingsformulier voor deelname aan een
programma en/of training in de Activiteitengids
wordt verwerkt door de Servicedesk van de Basis. De
contactgegevens van de Servicedesk zijn als volgt:
Telefoon: 0343-474200.
E-mail: servicedesk@de-basis.nl.
Adres: de Basis, Servicedesk,
Postbus 100,
3940 AC Doorn.

3. Het aantal aangepaste kamers is beperkt. Wanneer meer
vraag hiernaar is, kan het voorkomen dat we helaas moeten
aangeven dat deelname niet mogelijk is.
4. Het komt soms voor dat meerdere deelnemers
aangeven dat zij een zorgbehoefte hebben, waarvoor wij
samenwerken met Buurtzorg. De mate waarin dat kan,
beperkt zich echter tot een maximum aantal deelnemers.
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Aanvullende informatie Overige informatie
Aan hoeveel programma’s kun je
deelnemen?
Ieder BNMO-lid kan met zijn of haar partner maximaal
deelnemen aan 10 begeleidingsdagen. Let op; ook de
pilotprogramma’s die op de website van de BNMO worden
aangeboden, kunnen hieronder vallen. Voor sommige
(sport) activiteiten die op de website van de BNMO worden
aangeboden, gelden andere regels. Raadpleeg hiervoor
de website www.bnmo.nl. Eventuele deelname van
kinderen bij gezinsprogramma’s gaat niet ten koste van het
maximum aantal begeleidingsdagen.

Indicatie voor extra
programmadeelname
Buiten de standaard 10 dagen per jaar, kun je extra
deelname aan een programma aanvragen wanneer daartoe
een noodzaak is.
Hiervoordien
dienje
jeeen
eenverzoek
verzoekin
inbij
bijhet
het
is.Hiervoor
Dagelijks Bestuur van de BNMO. In dit verzoek staat vermeld
aan welk programma je wilt deelnemen en hoeveel extra
dagen het betreft. Tevens vermeld je de reden. Het verzoek
kun je mailen aan het emailadres: hb@bnmo.nl

Partners van leden
Je partner is welkom om samen met jou deel te nemen aan
de programma’s. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier.
Je partner kan uitsluitend zelfstandig deelnemen aan een
programma als dit specifiek is bedoeld voor partners. In
bijzondere gevallen kan een verzoek gedaan worden om
als partner zelfstandig deel te nemen aan een programma
of training. Ook hiervoor dien je een verzoek met
argumentatie in bij het Dagelijks Bestuur van de BNMO op
het emailadres: hb@bnmo.nl.

Kinderen van leden
De BNMO heeft enkele begeleidingsprogramma’s die
bedoeld zijn voor het hele gezin. Bij de omschrijving van
het programma staat duidelijk aangegeven voor welke
leeftijdscategorie kinderen het programma geschikt is.
Kinderen zijn samen met hun ouder(s) van harte welkom
voor specifiek deze programma’s. Dit jaar bieden wij
voor het eerst een programma dat geschikt is voor jong
volwassenen, die te maken hebben met een ouder met
PTSS.
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Kosten trainings- en
begeleidingsdagen en de eigen
bijdrage
De kosten voor de trainings- en begeleidingsdagen van
de BNMO worden voor het grootste gedeelte gefinancierd
door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg, kortweg vfonds genaamd. Een programma
kost € 280,- per dag per deelnemer, waarvan het vfonds
€ 267,- subsidieert. Als deelnemer betaal je slechts een
eigenbijdrage per persoon per dag van € 13,-. De eigen
bijdragewordt jaarlijks door de BNMO vastgesteld. Dit
bedrag dienje bij vertrek te voldoen bij de receptie van de
Basis. Er volgtgeen restitutie indien je later komt of eerder
vertrekt; ook
niet als je dit vooraf hebt gemeld.

Vrijstelling eigen bijdrage
Wanneer de eigen bijdrage een belemmering vormt om
deel te nemen aan een programma, dan kun je vrijstelling
aanvragen. Je neemt hiervoor contact op met het
Veteranenloket (tel: 088- 3340000, info@veteranenloket.nl,
www.veteranenloket.nl). Binnen veertien dagen neemt een
maatschappelijk werker hierover contact met jou op. De
maatschappelijk werker legt vervolgens jouw aanvraag ter
goedkeuring voor aan het bestuur van de BNMO. Direct
daarna ontvang je bericht van de maatschappelijk werker
of jouw aanvraag voor vrijstelling gehonoreerd kan worden.
Bij een afwijzing krijg je een reactie van de BNMO.

Privacy en klachten
De BNMO heeft de privacy van haar leden hoog
in het vaandel staan. De Algemene Verordening
Gegevensverklaring (AVG), de Privacy Verklaring van de
BNMO, het Privacy Reglement van de BNMO en het Privacy
Reglement van de Basis kun je op desbetreffende websites
opzoeken. Mocht je een klacht hebben over jouw verblijf
bij de Basis, dan heeft de Basis regels opgesteld voor de
behandeling van deze klachten. Je kunt die verkrijgen bij de
Servicedesk van de Basis en downloaden op de website van
de Basis, www.de-basis.nl. Dit geldt ook voor de algemene
voorwaarden en de huisregels.
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Niet alleen op missie
maar ook in Nederland
Word gratis vriend van het vfonds
www.vfonds.nl

