
Notulen Palladyum

Datum: 10 mei 2017

Locatie: Hoeve de Kaolder gastvrouwen: Mieke Venner  

Spreker: Rosette Camps van CAMPS Organizing & Office Support

Organisatie: Mieke Venner en Marloes Werter

verslagschrijfster van de avond: Edith Helwegen

Marloes opent de avond en heet ons welkom op Hoeve de Kaolder. Ze geeft 
aan dat Patricia Gorissen van Goed Georganiseerd, ziek is en dat Rosette 
Camps van CAMPS Organizing & Office Support de workshop 
‘Timemanagement’ overneemt. We danken Rosette dat ze bereidt is om op 
korte termijn (vanmiddag) de workshop over te nemen. 

Na het uitleggen van het programma van deze avond, heeft Jacqueline 
Coolen een aantal mededelingen voor ons:
- Binnenkort is er overleg met de Rabobank over de bijeenkomst Stratego 

voor Vrouwen die plaatsvindt in het najaar
- In juni zal er een BBQ worden georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst is 

om gezellig bij elkaar te zijn, zonder thema waardoor we elkaar beter 
kunnen leren kennen.

- 7 November is er een bijeenkomst van Palladyum bij Ann Hermans
- Via de Rabo Clubkass hebben we met 33 stemmen een bedrag mogen 

ontvangen van € 116,35
- Jacqueline vraagt of we aan het eind van de avond op de badges willen 

schrijven welke naam je op je badge wilt hebben. Er worden nieuwe 
badges gemaakt.

Mieke Venner vertelt op inspirerende wijze over Hoeve de Kaolder.
Hoeve de Kaolder vierde op 12 april jl haar 10-jarige bestaan.  
Het aanbod dat geboden wordt is: begeleiding:  thuis en op deze locatie, 24-
uurs zorg, logeren en training

Op 3 september heeft Hoeve de Kaolder een open dag. We zijn van harte 
welkom. 

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hoevedekaolder.nl



We krijgen een rondleiding. We lopen buitenom en gaan de diverse 
gebouwen naar binnen. We bewonderen de ruimtes die Marloes heeft 
ingericht. 

Na de rondleiding neemt Rosette Camps het woord om geeft ons een 
workshop over timemanagement. Menigeen heeft 1 of meerdere eye-openers 
gehad deze avond. De hand-out van de presentatie is bijgevoegd als bijlage.


