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           Jan 2022 

Secretarieel Jaarverslag 2021  

Stichting vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad 

INLEIDING 

Historie van de stichting  vanaf 2016 

Aanleiding tot de vorming van de stichting was in 2016 het initiatief van mevr. Marie José Keurlings- 

Simons om te komen tot een kijk- en herinneringsboek  in het kader van het afscheid van de  

gemeente Veghel, welke in 2017 opging in de gemeente Meierijstad. 

Het boek kreeg de titel mee: ‘Om niet te vergeten … beelden en woorden kleuren de gemeente 

Veghel ‘.  Verkoop  en sponsering van het boek brachten  een batig saldo op van  € 18.232,25.  

Eensgezind werd  door iedereen, die meegewerkt had aan het boek ,besloten om dit mooie bedrag 

beschikbaar te stellen voor een fonds t.b.v. dementie vriendelijk Meijerijstad, mede  ook  omdat de 

vader van Marie José aan de ziekte van Alzheimer lijdt en hij veel plezier beleeft bij het wekelijkse 

Atelier Bijzonder Ontmoeten 

Om de gelden te beheren werd bij notaris A. van den Boogaard te Veghel op 28 april 2016 de 

Stichting Vrienden van Dementie Vriendelijk Meierijstad  opgericht.   

De stichting liet zich op 2 mei 2016 inschrijven bij de kamer van koophandel onder de naam               

St. Vrienden van Dementie Meierijstad  KvK nr. 6595024. 

Doel van de Stichting 

In artikel 2 van de statuten staat het doel van de stichting als volgt omschreven: 

De stichting heeft ten doel:         

 a. het ondersteunen van een dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente    

      Meierijstad, waarbij de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers 

      wordt vergroot. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin    

      verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht dit doel onder meer  te bereiken door 

- Het verwerven van financiële middelen 
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- Het beheren van de financiële middelen en het toezien op een zorgvuldige besteding  

ten behoeve van het doel 

- Alles wat aan vermeld doel middelijk of  onmiddellijk  dienstbaar is. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Het bestuur van de stichting 

Bestuurswisseling 

In het afgelopen jaar heeft zich een bestuurswisseling voorgedaan. Dhr. FEM van Campen is 

wegens verhuizing naar elders als voorzitter teruggetreden. In zijn plaats werd dhr. GJM van 

Nunen bereid gevonden om per 1-11-21 toe te treden tot het bestuur. 

Bestuursleden van de Stichting zijn nu: 

 • GJM van Nunen   voorzitter 

• JIC ( Alda) Gloudemans  lid 

• FWM ( Frits)  Sanders  secretaris /penningmeester 

Het doel van de stichting:                

Het ondersteunen van de doelstellingen van een dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente 

Meierijstad, waarbij de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers  wordt 

vergroot. De stichting richt zich vooral op thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Ondersteuning  voor projecten is mogelijk door een aanvraag met financiële onderbouwing in te 

dienen bij de secretaris van de stichting of bij de voorzitter van de advies/regiegroep 

Dementievriendelijk Meierijstad. De advies/regiegroep Dementievriendelijk Meierijstad kan aan het 

bestuur adviezen geven, waar de gelden van de stichting voor worden ingezet.  

De  advies/regiegroep Dementievriendelijk Meierijstad  is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

welzijns- en zorginstellingen , de bibliotheek, de  gemeente , alzheimervereniging NO Brabant afd. 

Uden/Veghel en iemand uit het bestuur van de stichting Vrienden van Dementie Vriendelijk 

Meierijstad. 

Activiteiten van de Stichting in 2021 

Bestuurlijke zaken 

In het bestuurlijk  jaar 2021 hebben 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.           

De inhoud werd vooral bepaald door de bestuurswisseling m.b.t. het voorzitterschap en een 

discussie m.b.t. de plaatsbepaling van de advies/regiegroep t.o.v. van het bestuur. 

Juridische aangelegenheden 

Met het aftreden van Fer van Campen als voorzitter en het aantreden van Goof van Nunen ( van huis 

uit jurist) als nieuwe voorzitter moesten er enkele plooien worden recht gestreken m.b.t. eerder 
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genomen besluiten t.a.v. de verhouding bestuur en zgn. regiegroep. Hiervoor was in 2020 een 

huishoudelijk reglement opgesteld, waarvan de nieuwe voorzitter zei,  dat dit stuk juridisch niet 

haalbaar is. 

Op de eerste plaats kent een Stichting  geen leden, zoals een vereniging en kan zij daarom ook geen 

huishoudelijk reglement opstellen voor samenwerkingspartners,  die geen lid zijn van het bestuur. 

Daar komt bij, dat de samenwerkingspartners formeel niets over hun samenwerking en 

verantwoordelijkheid hebben vastgelegd. Bovendien blijft een stichtingsbestuur altijd formeel 

verantwoordelijk voor datgene wat er binnen de stichting gebeurt. Zeker in de huidige tijd wordt dit 

nog eens benadrukt door de verplichte inschrijving in het UBO register ( Europese Wetgeving), 

waarmee ook persoonlijke verantwoordelijkheid wordt vastgelegd Ook stelt de gemeente  

voorwaarden aan de subsidie .Heldere verantwoordelijkheden zullen daarom moeten worden 

vastgesteld en vastgelegd. 

Over deze problematiek zijn de bestuursleden van de stichting het gesprek aangegaan met leden van 

de regiegroep.  Het bestuur heeft er daarbij op aangedrongen om de regiegroep om te vormen tot 

een adviesgroep met  een formeel vastgelegde samenstelling en verantwoordelijkheden. Het in 2020 

opgestelde huishoudelijk reglement zou nietig verklaard moeten worden. Het bestuur is bereid om 

een statuten wijziging door te voeren, waarin  de adviesfunctie  van de adviesgroep geregeld wordt 

en zal dan tevens een reglement van aftreden opnemen. 

De leden van de voormalige regiegroep zijn hiermee na ruggenspraak met hun eigen achterban 

akkoord gegaan. Zij zullen nu voortaan aangeduid worden als adviesgroep t.b.v. Stichting Vrienden 

van dementie vriendelijk Meierijstad  t.a.v. financiering en vormen samen de regiegroep m.b.t. de 

uitvoering van de activiteiten en het opstellen van plannen. 

Notaris  AM van den Boogaard is verzocht om in 2022 de statuten aan te passen met de volgende 

tekst. 

Adviesraad. 

“Het bestuur van de stichting kan een “adviesraad” instellen die het bestuur gevraagd en ongevraagd 

van advies kan dienen. 

De adviesraad wordt samengesteld uit door het bestuur van de stichting schriftelijk geaccepteerde 

samenwerkende partners. 

Een verzoek om door het bestuur als partner te worden geaccepteerd dient te worden vergezeld van de 

omschrijving van de doelstelling(-en) welke(n) de partner zich, in het kader van de doelstelling van de 

stichting, heeft gesteld en de wijze waarop de partner deze doelstelling(-en) in praktische zin beoogt te 

realiseren. 

Met het verzoek dient de partner een correspondentieadres, mogelijkheid tot correspondentie ( zoals 

een e-mailadres),op te geven. 

Voor wat betreft de juistheid van het correspondentieadres van een partner geldt het bewijs van de 

administratie van de stichting als volledig. 

Ten minste één maal per jaar, of zo vaak als het bestuur van de stichting dit oordeelt, dan wel indien 

daartoe door ten minste door drie partners schriftelijk een verzoek is ingediend bij het bestuur van de 
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stichting wordt een gezamenlijke bijeenkomst tussen het bestuur en de adviesraad belegd. 

Het bestuur van de stichting stuurt jaarlijks nadat de jaarstukken zijn vastgesteld een exemplaar van de 

jaarstukken naar ieder van de partners.  

Tevens  besluit het bestuur in de statuten op te nemen dat bestuursleden worden benoemd voor 

bepaalde tijd van 5 jaar en een keer herbenoembaar zijn. 

Na de besluitvorming t.a.v. bovenstaande juridische problematiek heeft dhr. Goof van Nunen 

formeel  het voorzitterschap van de stichting tot vreugde van de andere bestuursleden op zich 

genomen.  

UBO 

Europese wetgeving heeft bepaald, dat bestuurders van Stichtingen zich dienen te laten inschrijven 

in het UBO register.  UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar 

zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Bij slecht beheer kunnen zij evt. hoofdelijk 

aansprakelijk worden gesteld. Secretaris heeft de bestuursleden ingeschreven in het UBO register. 

KvK 

Bestuurswisseling is gemeld aan de KvK. 

Financiën 

In 2021 mocht de stichting een subsidiebedrag van € 4142,80 van de gemeente Meierijstad 

ontvangen. Ook in 2022 zal een  subsidie van € 4.185,40  ontvangen. Voor het jaar 2023 zal een 

subsidieverzoek  voor 1 juni 2022 dienen te worden aangevraagd. 

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 20.878,03 

Aanvraag ANBI 

Door de bestuurswisseling is deze aanvraag nog niet afgewerkt. Voorzitter zal dit in 2022 ter 

hand nemen. 

Afscheid Fer van Campen 

Op 1 okt. werd in het Pieter BrueghelHuis afscheid genomen van Fer van Campen. Bij deze 

gelegenheid werd hij door de burgemeester voor zijn vele verdiensten geridderd. 
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Overige activiteiten 

Ook in 2021 bleef het coronavirus de stichting en de advies/regiegroep parten spelen. Tegen de 

zomer konden weer enkele activiteiten  opstarten , zoals ;  Alzheimercafé, Voorlichting via VR-brillen 

en het Atelier Bijzonder Ontmoeten. Helaas moesten in nov. en dec. diverse van deze belangrijke 

ontmoetingen door verhoogd besmettingsgevaar weer gesloten worden. 

Wereld Alzheimerdag 

In samenwerking met de bibliotheken kon hieraan met een beperkte fototentoonstelling aandacht 

gegeven worden. Een rol speelde, dat de bibliotheken in Schijndel en Veghel aan het verbouwen 

waren.  In Veghel was een expositie van de deelnemers van het Atelier Bijzonder Ontmoeten waarin 

de kunstwerken van de deelnemers een impressie geven van de vele gezichten van dementie. Ieder 

schilderij met een eigen verhaal. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1663604250490551&set=pb.100005229762994.-

2207520000..&type=3 

https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/183681/expositie-en-workshop-kunst-is-een-
medicijn-met-prettige-
bijwer?fbclid=IwAR0U7CaoQR_sLR9r0Jf3hNrdauct0Xt6QsOM8iknNjyKh_wq41KxeLe-6Jc 
  

Foto-expositie  Er kon in Boerdonk geen tentoonstelling gepland en uitgevoerd worden. Wel 

werden door het Pieter BrueghelHuis kisten gemaakt , waarin de fotolijsten beter vervoerd 

en bewaard kunnen worden.  

Website en Facebook DVG Meierijstad 

De stichting vrienden van dementie vriendelijk Meierijstad neemt de kosten voor het gebruik van de  

website voor haar rekening. De stichting zal haar jaarverslagen hierop publiceren. 

Via de Facebook pagina kon het publiek het aanbod aan activiteiten van DVG Meierijstad volgen. De 

welzijnsinstellingen zorgen voor het actuele nieuws. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1663604250490551&set=pb.100005229762994.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1663604250490551&set=pb.100005229762994.-2207520000..&type=3
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/183681/expositie-en-workshop-kunst-is-een-medicijn-met-prettige-bijwer?fbclid=IwAR0U7CaoQR_sLR9r0Jf3hNrdauct0Xt6QsOM8iknNjyKh_wq41KxeLe-6Jc
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/183681/expositie-en-workshop-kunst-is-een-medicijn-met-prettige-bijwer?fbclid=IwAR0U7CaoQR_sLR9r0Jf3hNrdauct0Xt6QsOM8iknNjyKh_wq41KxeLe-6Jc
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/183681/expositie-en-workshop-kunst-is-een-medicijn-met-prettige-bijwer?fbclid=IwAR0U7CaoQR_sLR9r0Jf3hNrdauct0Xt6QsOM8iknNjyKh_wq41KxeLe-6Jc
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VR Dementiebrillen 

Binnen DVG Meierijstad leeft de overtuiging dat de VR dementiebrillen van Into Dementia  een 

belangrijk middel kunnen zijn om bij mantelzorgers en anderen meer begrip te laten groeien voor de 

wereld van de mensen met dementie. Samen met Brabantzorg /locaties Meierijstad, de bibliotheken 

in Meierijstad , de welzijnsorganisaties Welzijn De Meierij en ONS welzijn  en de stichting vrienden 

van dementie vriendelijk Meierijstad werd besloten om een licentie voor onbeperkt gebruik van drie 

brillen te kopen van de  firma Into Dementia. De bibliotheek NO-Brabant fungeert als projecthouder. 

In de periode, dat het verantwoord was om mensen corona veilig te ontvangen, bleek er onmiddellijk 

veel belangstelling te zijn voor de voorlichting via deze brillen.  Er waren in 2021 42 afspraken met 

belangstellenden, die via de brillen zich konden verplaatsen in de wereld van een persoon met 

dementie.  Het is de bedoeling om nog extra brillen aan te schaffen.            

Belangrijk is, dat hierover opnieuw goede afspraken met Into Dementia gemaakt kunnen worden. 

Dementievriendelijk Meierijstad heeft middels een ZonMw-subsidie het project  “VR-brillen tegen 

eenzaamheid bij mensen met dementie en hun mantelzorgers binnen het verenigingsleven in 

gemeente Meierijstad” uitgevoerd. Met als doel, de omgeving (verenigingen) bewust te maken van 

de ervaren eenzaamheid bij mensen met dementie en mantelzorgers door het inzetten van VR 

brillen. We hebben inmiddels aan 9 verengingen voorlichting gegeven en 60 deelnemers hebben 

middels de VR-bril dementie ervaren. Ook na deze projectperiode gaan we door met voorlichting 

geven. We kunnen door COVID-19 niet meten of er al effect en verandering is binnen de 

verenigingen. Verenigen zijn nu druk bezig met andere belangrijke items zoals het weer opstarten 

van activiteiten met de daarbij horende COVID-19 maatregelen/aanpassingen. 

 

       

Quote: “Je kunt het leven van mensen met dementie echt veraangenamen als je weet waar je op 

moet letten en hoe er mee om te gaan. Kleine moeite, groot plezier! 

DVG en kerkdorpen 

Er konden geen activiteiten worden opgestart. 
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Muziek op maat 

Via de adviesgroep Dementievriendelijk Meierijstad is het project ‘Muziek op maat’ gestart. Zo wordt 

aan mensen met dementie via de bibliotheek een Ipod beschikbaar gesteld waarop de persoonlijke 

favoriete muziek kan worden afgespeeld. De ervaring leert, dat mensen van dementie hiervan nog 

heel lang kunnen genieten en rustig worden. 

 

Beholders festival 2021 

Ondanks corona , kon in het najaar het Beholders filmfestival  op de anderhalve meter met een 

beperkt aantal toeschouwers plaatsvinden. Er werden twee films met het thema dementie gedraaid.  

Theater 

In Theater de Blauwe Kei stond op 27 okt. de  prachtige theatervoorstelling  “Je Kunt Me Gerust Een 

Geheim Vertellen” met als thema dementie geprogrammeerd . De van origine Veghelse 

theatermaakster Madeleine Matzer baseerde het verhaal van deze voorstelling op de ervaringen die 

zij opdeed tijdens het veertien jaar durende ziekteproces van haar moeder, die aan Alzheimer leed. 

Er was zoveel belangstelling , dat er nog een extra voorstelling heeft plaatsgevonden. Vanuit de 

werkgroep dementie vriendelijk Meierijstad is de bezoekers info materiaal aangereikt. 

 

De geplande voorstelling  “Strepen op het Raam”  in nov. in Schijndel in opdracht van ZET 

geproduceerd over beginnende dementie kon helaas door het coronavirus niet doorgaan.  

Levensboeken 

𝑪𝒖𝒓𝒔𝒖𝒔 '𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏𝒔𝒃𝒐𝒆𝒌 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒏'   st.Oedenrode 
 
In het najaar van 2021 is de cursus ‘Een levensboek maken’ in Sint-Oedenrode in de publiciteit 
gebracht, een cursus waarbij mensen met dementie samen met hun mantelzorger, onder begeleiding 
van een deskundige coach, een levensboek maken. Het streven was om de cursus in november 2021 



8 
 

te laten plaatsvinden. Dit is helaas niet gelukt door te weinig aanmeldingen. Het plan is nu om de 
cursus in het voorjaar van 2022 alsnog te laten plaatsvinden.   
De bedoeling is dit project, indien succesvol  uit te breiden naar heel  Meierijstad 
 

 
 

 

In de pers 
 
In oktober  besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan Dementievriendelijk samenleven in de 

gemeente Meierijstad, in het bijzonder aan de mooie projecten zoals het Atelier Bijzonder 

Ontmoeten en de VR-brillen. Met deze, en alle andere projecten die we samen als De 

Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad oppakken, willen we bewustwording creëren; mensen 

aanzetten tot nadenken over de impact en de omgang en hen uitdagen om in actie te komen voor en 

met anderen. Met als doel tijdig signaleren en meer begrip krijgen voor elkaar. 

Zo kunnen we er nu samen voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig op een fijne manier 

thuis kunnen blijven wonen met aandacht en zorg voor elkaar. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1789581527892822&set=pcb.1789585151225793  

 

   

https://www.facebook.com/brabantsdagblad/?__cft__%5b0%5d=AZUsfuZ2ufNmdjBgqaEy9WQJ3ansMTHiW6j1RZnwXA6vDoRjVSvIk4JTAFCNiXyI35q0E5E6-aXOaOLjNjwbmpYX0a1ZrvSy9vp7POYxW31-h-D_ui9dLxUu5HVJkqJGe2B6ZXr6R0g0VyyZsRgrYd8vL4dhQhN6Zgzochp0KU0dFQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/dementievriendelijk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsfuZ2ufNmdjBgqaEy9WQJ3ansMTHiW6j1RZnwXA6vDoRjVSvIk4JTAFCNiXyI35q0E5E6-aXOaOLjNjwbmpYX0a1ZrvSy9vp7POYxW31-h-D_ui9dLxUu5HVJkqJGe2B6ZXr6R0g0VyyZsRgrYd8vL4dhQhN6Zgzochp0KU0dFQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/atelierbijzonderontmoeten/?__cft__%5b0%5d=AZUsfuZ2ufNmdjBgqaEy9WQJ3ansMTHiW6j1RZnwXA6vDoRjVSvIk4JTAFCNiXyI35q0E5E6-aXOaOLjNjwbmpYX0a1ZrvSy9vp7POYxW31-h-D_ui9dLxUu5HVJkqJGe2B6ZXr6R0g0VyyZsRgrYd8vL4dhQhN6Zgzochp0KU0dFQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/atelierbijzonderontmoeten/?__cft__%5b0%5d=AZUsfuZ2ufNmdjBgqaEy9WQJ3ansMTHiW6j1RZnwXA6vDoRjVSvIk4JTAFCNiXyI35q0E5E6-aXOaOLjNjwbmpYX0a1ZrvSy9vp7POYxW31-h-D_ui9dLxUu5HVJkqJGe2B6ZXr6R0g0VyyZsRgrYd8vL4dhQhN6Zgzochp0KU0dFQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad?__cft__%5b0%5d=AZUsfuZ2ufNmdjBgqaEy9WQJ3ansMTHiW6j1RZnwXA6vDoRjVSvIk4JTAFCNiXyI35q0E5E6-aXOaOLjNjwbmpYX0a1ZrvSy9vp7POYxW31-h-D_ui9dLxUu5HVJkqJGe2B6ZXr6R0g0VyyZsRgrYd8vL4dhQhN6Zgzochp0KU0dFQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad?__cft__%5b0%5d=AZUsfuZ2ufNmdjBgqaEy9WQJ3ansMTHiW6j1RZnwXA6vDoRjVSvIk4JTAFCNiXyI35q0E5E6-aXOaOLjNjwbmpYX0a1ZrvSy9vp7POYxW31-h-D_ui9dLxUu5HVJkqJGe2B6ZXr6R0g0VyyZsRgrYd8vL4dhQhN6Zgzochp0KU0dFQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1789581527892822&set=pcb.1789585151225793
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Verder werden er in Meierijstad door Stichting ZET tbv de webcast/online talkshow “Een Ochtend 
Om Nooit te Vergeten” van stichting Zet twee filmpjes opgenomen als goodpractices in het kader 
van de geleerde lessen van Dementievriendelijk Brabant , een tienjarig project van Provincie Noord 
Brabant en Vlaanderen. 
 
Filmpje Atelier Bijzonder Ontmoeten: 
https://www.facebook.com/atelierbijzonderontmoeten/videos/247712034028848 
Filmpje VR-brillen: 
https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad/videos/1806013479599499 
 
 

Eet je wijzer 

Aan het project ‘Eet je Wijzer’ kon in 2020 geen nadere invulling worden gegeven. Wel werden in de 

coronatijd vanuit het Pieter BrueghelHuis verschillende kook uitzendingen verzorgd, waarbij gezonde 

maaltijden werden gekookt. 

 

Start van de ‘onvergetelijke Kookclub’ 

Op initiatief van het PieterBrueghelhuis werd het koken voor speciale doelgroepen opgestart. Hierbij 

werd gedacht aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, mensen met NAH en hun 

mantelzorgers en jongeren. 

Wat betreft mensen met dementie en hun mantelzorgers kon al snel aansluiting gevonden worden 

bij de initiatieven van Alzheimer Nederland en Resto van Harte. In navolging van het tv-programma 

Restaurant Misverstand , zijn beide organisaties  door de Vriendenloterij in staat gesteld om door het 

land heen een aantal ‘Onvergetelijke Kookclubs ‘op te starten.  Veghel had 5 okt. de landelijke 

primeur. Mantelzorgers en mensen met dementie zijn samen met anderen bezig en hebben een 

ontspannen, gezellige avond. Een groot succes !! 

 

 

 

https://www.facebook.com/wijzijnzet/?__cft__%5b0%5d=AZU3bggetsh3aYEWFalQRolLZVAllz9tlYgdsllD3Fal6TKUS9zhmYOevutIxfzqHkUZgaVYAcm6r4m4kVOih4p6NPZEi9bnhK4o0iVpb20DPrQoLF55vdUPkVWgf6CjnnoVF6VKdM8wqYxn4rB3ESNWQz-Vo6OrWRWuJasgxzM54Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/dementievriendelijkbrabant2020/?__cft__%5b0%5d=AZU3bggetsh3aYEWFalQRolLZVAllz9tlYgdsllD3Fal6TKUS9zhmYOevutIxfzqHkUZgaVYAcm6r4m4kVOih4p6NPZEi9bnhK4o0iVpb20DPrQoLF55vdUPkVWgf6CjnnoVF6VKdM8wqYxn4rB3ESNWQz-Vo6OrWRWuJasgxzM54Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/atelierbijzonderontmoeten/videos/247712034028848
https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad/videos/1806013479599499
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Sociale Media 

https://www.dementievriendelijkmeierijstad.nl/ 

https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad/ 

https://twitter.com/dvgmeierijstad 

Beleidsvoornemens  2022 

Als de corona-pandemie in de loop van 2022 onder controle komt zullen er weer projecten opgestart 

kunnen worden. Zoals: 

- Maken van een voorlichtingswaaier 

- Voortzetten van de voorlichting middels de dementiebrillen 

- Voortzetten van project  maken van levensboeken 

- Voorlichtingsbijeenkomsten aan diverse groepen 

- Exposities van foto-expositie ‘Mensen met Dementie’ 

- Voorlichting middels Toneel- cq filmvoorstellingen 

- Vormgeven aan project ‘Dementie en Voeding’ 

- Opzetten van een verwarringsdag 

- Aandacht geven aan Wereld Alzheimerdag 

- In stand houden van lopende projecten: natuurbeleving en dementie, Kwiek 

beweegroute, Muziek en dementie ,Dementheek, Atelier bijzonder Ontmoeten, De 

onvergetelijke kookclub. 

 

Jan 2022 

 

Secretaris       Voorzitter 

FWM Sanders       GJM van Nunen 

https://www.dementievriendelijkmeierijstad.nl/
https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad/
https://twitter.com/dvgmeierijstad

