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Voorwoord
Hoevelaken, 15 september 2017
Beste lezer,
Voor u ligt de vierde en laatste volledige
nieuwsbrief van het project Dementievriendelijk Hoevelaken. Het afgelopen jaar
hebben we met veel inzet inwoners van
Hoevelaken geïnformeerd over de ziekte
dementie. Daarnaast hebben we veel
aandacht besteed aan de begeleiding
en zorg voor mensen met dementie en
mantelzorgers en hoe dit beter kan. Donderdag 21 september sluiten we het jaar
af met een eindbijeenkomst in De Stuw.
Een laatste korte nieuwsbrief (nummer 5)
ontvangt u ná deze bijeenkomst. Daarin
geven we een impressie van de avond en
leggen we de aanbevelingen voor u vast.
Ook nemen we in die allerlaatste nieuwsbrief het gedicht op dat stadsdichter Bert
Jurling speciaal voor deze avond maakt.
Projectleider Hermien Stouwdam
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21 september 2017, Wereld Alzheimer dag

OP DE VALREEP!
U bent van harte welkom op donderdagavond 21 september a.s. om 18.30 uur bij
het programma ter afsluiting van het project Dementievriendelijk Hoevelaken.
Helaas kunt u zich niet meer aanmelden
voor de maaltijd om 17.30 uur, in verband
met de catering moesten de aanmeldingen vóór 15 september binnen zijn. Als het
goed is, heeft u daar een speciale uitnodiging voor gehad. Na de maaltijd start om
18.30 uur het avondprogramma. U bent
van harte welkom.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Drie themagroepen presenteren hun
aanbevelingen en overhandigen deze
aan wethouder Marly Klein. De drie
themagroepen zijn: Bewustwording en
Voorlichting, Netwerk en Daginvulling,
Meedoen en Mantelzorg.
• Er worden fragmenten vertoond van de
film die gemaakt is voor Hoevelaken en
waarin Hoevelakers vertellen hoe
dementie is te herkennen en wat helpt.

• Na de pauze vertelt Andrea Kuipers,
expert op het gebied van Wonen met
Dementie, meer over de mogelijkheden
en ontwikkelingen rond wonen en
dementie.
• Stadsdichter Bert Jurling sluit het project
af met een passend gedicht.
Wilt u komen? Bel of mail dan met Sigma
om u aan te melden: 033-2474830 of info@
sigma-nijkerk.nl.
Praktische informatie:
Datum: 21 september 2017
Tijd:

Plaats:
Adres:

inloop vanaf 17.30 uur met soep 		
en een broodje en 18.30 uur start 		
programma
Dorpshuis De Stuw
De Brink 10
3871 AM Hoevelaken

Inwoners Hoevelaken praten in film over het geheugen
Het afgelopen jaar kregen
we veel vragen over het
geheugen en de werking
ervan. Wat hoort bij een de
leeftijd en wanneer moet
je je zorgen maken? Hierover is samen met enkele
inwoners van Hoevelaken
een prachtige informatieve
korte film gemaakt. Deze
film vertonen wij op de
eindbijeenkomst op 21

Foto uit de informatiefilm
Op de foto: Janny van de Veen
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september. Christien
Hoekstra, derdejaars
stagiair op de HBO
opleiding Toegepaste
Gerontologie in Zwolle,
maakte deze film. De film
komt na de bijeenkomst
online te staan, zodat
iedereen de film kan zien
en delen.

Wat heeft project Hoevelaken opgeleverd?
Vanaf de start hebben we gezegd dat we in een jaar
niet alles kunnen en dat het niet over mag zijn als het jaar
voorbij is. We hebben een beweging gang gezet, met
meer aandacht voor en kennis van de ziekte dementie.
Maar een beweging zet je niet in om het vervolgens weer
te stoppen. Het project heeft aanbevelingen geformuleerd die we presenteren op 21 september en aanbieden
aan wethouder Marly Klein. We hebben een plan voor de
toekomst. Organisaties gaan samen met de gemeente
in gesprek om dit te verwezenlijken. Ook presenteren we
tijdens de slotbijeenkomst de zorgkaart voor Hoevelaken.
Deze zorgkaart geeft een overzicht bij wie u moet zijn met
vragen over geheugen en dementie. Voor algemene
informatie of voorlichtingsactiviteiten blijft projectleider
Hermien Stouwdam het aanspreekpunt voor inwoners en
organisaties.

Wonen met dementie
Onder de vlag van de gemeente wordt het project Woonbewust uitgevoerd. Dit project krijgt de komende tijd een
vervolg met het thema: wonen met dementie.

Foto uit de informatiefilm
Op de foto: Marianne Havelach

Wilt u deze film
graag zien tijdens de
eindbijeenkomst? Neem
dan contact op met
Sigma via het nummer
033-2474830 of via de mail:
info@sigma-nijkerk.nl.
De sluitingsdatum voor
het opgeven voor de
bijeenkomst is vrijdag 15
september, de datum dat
deze nieuwsbrief uitkomt.
Wilt u toch komen? Bel of
mail dan even.
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Wat kan er in huis gedaan worden om het zelfstandig
wonen voor iemand met dementie te vergemakkelijken?
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van domotica
(technische middelen). Wat werkt? Wat zijn simpele oplossingen? Wat kost het? Wat wordt vergoed? Veel vragen
gaan we uitwerken. Het project werkt met getrainde vrijwilligers, zij zullen bijgeschoold moeten worden in dit thema. Gelukkig zijn er al veel voorbeelden in gemeenten in
de provincie Gelderland waar wij ons voordeel mee kunnen doen.
Wilt u alvast informatie over
Woonbewust? Neem dan
contact op met Sigma,
telefoonnummer 033-2474830.
Zij voeren het project
Woonbewust uit.

Dementie en het gebiedsteam Hoevelaken

Foto medewerkers gebiedsteam Hoevelaken

Vanuit het gebiedsteam
Hoevelaken hebben we
vaak te maken met ondersteuningsvragen op
het gebied van dementie.
Bezorgde mantelzorgers
kunnen bijvoorbeeld vragen hebben over hun
partner, vader of moeder
die vergeetachtig wordt
of moeite heeft bepaalde
handelingen uit te voeren.
Tijdens een huisbezoek
brengen we samen in

dan raden we aan om
contact op te nemen
met een casemanager
dementie. Met de betrokken professionals stemmen
we af wie de regie heeft
en maken we afspraken
over de samenwerking.
Elke situatie is uniek, daarom is het belangrijk dat
betrokkenen elkaar weten
te vinden. Door tijdig te
evalueren, bijvoorbeeld
door middel van een multi-

beeld wat er speelt, wat de
ondersteuningsvraag is en
welke acties nodig zijn.

disciplinair overleg (MDO),
bieden we samen met de
inwoner en mantelzorger(s)
ondersteuning op maat.

Als het de ‘niet-pluis’-fase
betreft, verwijzen we
naar de huisartsenprak-

Vaak ligt de vraag op
tafel hoe de mantelzorger

tijk om te onderzoeken of
sprake is van dementie.
Is de diagnose dementie
bekend en is er nog geen
ondersteuning ingezet,

ontlast kan worden.
Mantelzorgers zorgen
vaak jarenlang met volle
overgave voor hun naaste,
soms 24 uur per dag.

Tijdens het huisbezoek
bekijken we samen hoe
de mantelzorger ontlast
kan worden. Daarbij kijken
we naar het bestaande
netwerk, zoals familie,
buren, vrienden en leden
van de kerk. We kunnen
bijvoorbeeld ook vrijwilligers
inschakelen vanuit de Hulpdienst Hoevelaken of de
Zonnebloem. Deze vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld
langskomen om een kopje
koffie te drinken of samen
boodschappen te doen.
Daarnaast werken wij
samen met professionals en
vrijwilligers van welzijnsinstelling Sigma. Denk dan
aan inzet van een maatje,
hulp bij het invullen van
formulieren (op papier of
digitaal) of het aanvragen
van regelingen. Ook is het
mogelijk contact te leggen
met de welzijnsactiviteiten
voor ouderen van Sigma.
Als meer ondersteuning is
gewenst, kan het bezoeken
van een dagbesteding
een passende oplossing
zijn. Dagbesteding biedt
structuur, regelmaat en een
zinvolle daginvulling, maar
verkleint ook het risico op
eenzaamheid en ontlast de
mantelzorger. Om gebruik
te kunnen maken van dagbesteding is een maatwerk5

voorziening nodig vanuit
de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).
De gebiedsteammedewerker kan deze afgeven
voor een aantal dagdelen,
met zo nodig vervoer.
Dit wordt samen met de
inwoner en eventueel
het netwerk bepaald. Er
geldt een eigen bijdrage
voor het bezoeken van
een dagbesteding. Deze
is inkomensafhankelijk
en wordt berekend via
de rekenmodule van het
Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Naast bovengenoemde
mogelijkheden van
‘respijtzorg’ kunnen we
vanuit het gebiedsteam
mantelzorgers ook op
andere manieren ondersteunen, namelijk door
middel van het organiseren
van logeeropnames vanuit de WMO. De inwoner
gaat dan incidenteel of
structureel logeren, zodat
de mantelzorger een
adempauze krijgt. We
denken graag mee met
alle betrokkenen om tot
een passende oplossing
te komen. Zo kunnen we
soms bij de inwoner thuis
ondersteuning organiseren,
zodat de mantelzorger op
vakantie kan.

Het gebiedsteam is te
bereiken via telefoonnummer 14033 of e-mail
aanmeldingen@gtnijkerk.nl.
Inwoners en mantelzorgers kunnen ons zelf
benaderen of bijvoorbeeld
via de huisartsenpraktijk,
welzijnsorganisaties en
casemanager dementie.
Elke woensdagochtend
organiseren we in dorpshuis
De Stuw in Hoevelaken van
9.00 uur tot 10.30 uur een
inloopspreekuur. Loopt gerust eens binnen om kennis
te maken.

SAFE THE DATES!
Alzheimer Café Hoevelaken
Woensdag 29 november
organiseert Alzheimer Café
Nijkerk een avond in De
Stoutenborgh, zaal De
Kopperhof, Sportweg 25
in Hoevelaken. Ontvangst
vanaf 19.30 uur. Het
programma start om 20.00
uur en eindigt om 21.30
uur. De toegang is gratis,
aanmelden is niet nodig.
Voor de consumpties vragen
we een bijdrage.
Het Alzheimer Café in Nijkerk
bezoeken? Elke eerste

Janneke Schraven,
medewerker gebiedsteam
Hoevelaken

maandagavond van de
maand bij InteraktContour:
Oranjelaan 79 in Nijkerk.
Ontvangst vanaf 19.30 uur.
Programma start om 20.00
uur.
Bijeenkomst voor
mantelzorgers
Woensdag 11 oktober organiseren Amaris Zorggroep
en Sigma een bijeenkomst
voor mantelzorgers in Hoevelaken. Een medewerker
van het gebiedsteam schuift
aan. De avond begint om
19.30 uur en wordt gehouden in de Stoutenborgh,
Sportweg 25 in Hoevelaken.
Bent u mantelzorger? Dan
bent u van harte welkom!
Bel of mail met Sigma om u
aan te melden: 033-2474830
of info@sigma-nijkerk.nl.
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Hoe gaat gemeente Apeldoorn om met mensen met dementie en
mantelzorgers?
In juni bezochten Hermien Stouwdam,
Christien Hoekstra (stagiaire Sigma) en
Hanneke Smit van themagroep Daginvulling het Geheugensteunpunt in Apeldoorn.
Hoe gaat de gemeente Apeldoorn om
met de dementerende inwoners, hun
naasten en mantelzorgers?

Foto themagroep daginvulling, meedoen & mantelzorg

Coördinator Philo Vierbergen en haar collega ontvangen ons hartelijk. Philo stond
aan de wieg van het Geheugensteunpunt.
Negen jaar geleden namen verschillende
zorgaanbieders het initiatief om te starten
met het Geheugensteunpunt. Het steunpunt geeft laagdrempelig informatie en
brengt dementerende inwoners in kaart en
ondersteunt hen. Ziekenhuizen, huisartsen
en zorgaanbieders melden hier hun cliënten aan. Het Geheugensteunpunt heeft
zo overzicht waar in de wijk inwoners met
dementie en mantelzorgers ondersteund
moeten worden.
Het steunpunt is twee dagen per week
geopend en gevestigd in een wijkcentrum. Dit centrum biedt ook plaats aan
vluchtelingenwerk, een thuiszorgaanbieder
en aan allerlei activiteiten voor de wijk.
Het is een ontmoetingsplek waar mensen
kunt binnenlopen voor een kop koffie en

hun vragen kunnen stellen. Ook kunnen
wijkbewoners hier een spelletje doen en
creatief bezig zijn. Daarnaast organiseert
het steunpunt informatieve bijeenkomsten,
gespreksgroepen en workshops voor mantelzorgers.
Groot voordeel is dat op deze manier alle
inwoners met symptomen van dementie al
in een vroeg stadium van de ziekte op een
centraal punt bekend zijn. Bovendien is het
voor inwoners duidelijk waar ze informatie
kunnen krijgen. Ervaringsdeskundigen denken mee over passende begeleiding. Vanuit het steunpunt wordt naar alle inwoners
met dementie omgekeken. Ook huisartsen
en zorgaanbieders werken samen met
deze laagdrempelige organisatie. Als meer
screening of begeleiding nodig is, kan de
coördinator van het geheugensteunpunt
eenvoudig een casemanager of geriater
inschakelen. Zo is voor mensen met dementie en mantelzorgers een nuttig knooppunt ontstaan waar de medewerkers goed
de weg weten.
We zijn enthousiast over de werkwijze in
de gemeente Apeldoorn. Het steunpunt
kent geen drempels en biedt overzicht en
inzicht in de problematiek rond vergeetachtigheid en dementie in de wijk. Voor
professionals, mensen met dementie en
hun mantelzorgers.
Hanneke Smit,
themagroep Daginvulling
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Een levenstestament
Bij een testament denken mensen vaak
aan een document dat beschrijft wat er
gebeurt na overlijden. Uw wensen rondom
een uitvaart en de financiele afwikkeling
van uw leven staan erin beschreven. Maar
wat als u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissing meer kunt nemen? Zijn uw wensen
dan duidelijk vastgelegd? Dat kan in een
levenstestament.
Een levenstestament is een document
waarin u een aantal zaken vastlegt voor
het geval er tijdens uw leven iets gebeurt
waardoor u zelf niet meer kunt handelen.
Bijvoorbeeld als u tijdens uw leven door
ziekte of een ongeluk niet meer in staat
bent om belangrijke zaken te regelen. Zowel privé als zakelijk.
Een gewoon testament werkt pas na het
overlijden, een levenstestament werkt tijdens het leven. Een levenstestament bestaat uit:
• een of meer volmachten;
• wensen voor (medische) verzorging;
• bijlagen, zoals overzicht van uw
bankrekeningen, codes en
wachtwoorden, verzekeringen en
overzichten van spullen met waarde.
In een levenstestament kunt u vastleggen
wat in uw specifieke situatie van belang
is. Bijvoorbeeld uw wensen op het gebied
van uw financien, onderneming, woning
en andere onroerende zaken. Ook kunt
u aangeven wat uw wensen zijn op het
gebied van schenkingen en onder welke
voorwaarden. En welke medische handelingen wel of niet verricht mogen worden.
U kunt een mentor of bewindvoerder
benoemen over uw vermogen. Daarnaast
8

is er ruimte om praktische zaken voor na
het overlijden te beschrijven.
Een levenstestament wordt vastgelegd in
een notariële akte. Een notaris stelt samen
met u de akte op. Sommige handelingen,
zoals volmachten voor het afwikkelen van
financiën, kunnen alleen notarieel worden
vastgelegd. Het levenstestament heeft
de status van bewijskracht en is vergelijkbaar met het vonnis van een rechter. Bij
het maken van een levenstestament heeft
de notaris zich ervan overtuigd dat u op
het moment van tekenen wilsbekwaam
bent. Het levenstestament wordt bewaard
in de kluis van de notaris, zelf krijgt u een
gewaarmerkt afschrift. U kunt in de akte
vastleggen wie een afschrift of een uitreksel van de volmachten van uw levenstestament mag hebben. Het testament is op
ieder moment te herroepen of te wijzigen.
Hiervoor moet u de akte bij de notaris notarieel aanpassen.

Meer informatie over het levenstatement
is onder andere verkrijgbaar bij Notarishuis
Hoevelaken website www.notarishuishoevelaken.nl, telefoonnummer 033-2580125.

Blog: Tandenborstel

Het is 2 februari 2015, de
dag dat mijn 87-jarige
moeder verhuist naar een
verpleeghuis. Het gaat niet
meer alleen thuis. De Alzheimer Army heeft in haar
hoofd een slagveld aangericht. Beelden uit het verleden zijn stukgeslagen.

Ben Tekstschrijver
Als Ben Tekstschrijver
schrijf ik pakkende en
professionele teksten voor
alle sectoren, maar de
zorgsector is mijn specialiteit.
Elke maand schrijf ik een
blog op mijn website.
Regelmatig gaan ze
over mijn moeder Marrie
de Graaf. Blogs volgen?
Meer weten over Ben
Tekstschrijver? Kijk op
www.bentekstschrijver.nl.

Soms trof een buurvrouw
haar aan, in de stoel, in het
donker, omdat ze ‘vergat’
een lichtje aan te doen.
Ondanks talloze lieve buren, kennissen en familie
zakte ze steeds verder weg
in het drijfzand van eenzaamheid. Ze kon niet meer
teren op een leuk bezoek
eerder die ochtend of een
uitje later op de dag. Met
een harde schijf die weinig
meer opslaat, wordt het
leven vluchtig. Dan bestaat
het leven vooral uit ‘dit moment’ en zelfs dat vervliegt
waar je bij staat.

Maar hoe bereid je iemand
met dementie voor op
een verhuizing naar een
verpleeghuis? Vertellen we
mijn moeder dat ze binnenkort voorgoed de deur
dichttrekt van de boerderij
waar ze bijna zestig jaar
heeft gewoond? Gaan we
dit pijnlijke gesprek aan terwijl we weten dat ook deze
boodschap waarschijnlijk
verdwijnt in het Zwarte
Gat van het geheugen?
Is het daarom misschien
humaner om haar op de
verhuisdag ‘per verrassing’
mee te nemen? Wij besluiten als kinderen haar
voor te bereiden. Het geeft
haar de kans aan te geven
welke spulletjes ze mee wil
nemen naar haar ‘nieuwe
huisje’. En ze kan starten
met rouwen om de aloude
waarheid van Louis Couperus: ‘Van oude mensen en
dingen die voorbij gaan’.
En dan staat daar op de
verhuisdag ineens het
boodschappentasje.
Ze weet het! Ze zit klaar
en heeft haar spulletjes
gepakt. Een paraplu, een
paar panty’s en dat podderige roze sjaaltje waar
ze nooit afstand van heeft
willen doen. Maar vooral,
naast dat sjaaltje, verscholen in een plastic zakje,
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haar tandenborstel.
Haar tandenborstel!
Ze woonde op een boerderij, de koeien moesten
gemolken. Nooit overnachtte ze op een camping of in een hotel. Nooit
hoefde haar tandenborstel mee, nu stopt ze hem
in haar ‘reistas’. Ze beseft
dat ze gaat verhuizen en
niet meer terugkomt. Er
klinkt berusting in door,
acceptatie. We zijn blij
dat we haar voorbereid
hebben.
De eerste drie maanden
op zorgerf Buiten-Verblijf in
Putten , zijn heftig. Ze weet
letterlijk niet ‘waar ze het
zoeken moet’. Nu voelt
ze zich helemaal thuis,
in haar huisje, met haar
vriendinnen, tussen de
weilanden, de beesten en
de moestuin. Het lijkt meer
op een vakantieoord dan
op een verpleeghuis. Wat
mijn moeder tijdens haar
leven op de boerderij aan
de Weldammerlaan aan
vakantie tekortkwam,
haalt ze nu in. Ze woont
als een echte pensionado
permanent in een ‘vakantiehuisje’. All inclusive.
Ben Tekstschrijver

Wandelen in de Maaneschijn
Wandelen in de maneschijn? Grapje, we wandelen het
liefst met een vrolijk zonnetje erbij. De Maaneschijn is de
plaats van samenkomst, vandaar dat we het stilletjes zo
zijn gaan noemen. Op iedere eerste en derde donderdag
van de maand wandelen we het hele jaar door van 10.00
tot 12.00 uur vanuit Landwinkel de Maaneschijn, Kamersteeg 3A in Appel (gemeente Nijkerk).
Sinds enkele jaren komt hier een groep mensen samen,
die elkaar herkent onder de noemer ‘vergeetachtigheid’.
Die groep wordt gevormd mensen met geheugenverlies
of beginnende dementie, mantelzorgers en begeleidende vrijwilligers. Eén deelnemer heeft geen dementie,
maar is enkele jaren geleden getroffen door een herseninfarct, waardoor zijn kortetermijngeheugen niet meer
goed werkt. Hij voelt zich begrepen en geaccepteerd in
de groep. Een ander lid van onze groep moest worden
opgenomen in een verpleeghuis, nu loopt zijn vrouw mee
en kan ze bij ons haar verhaal kwijt. Ze voelt zich prettig bij
ons.

Foto deelnemers Natuurlijk Bewegen

We ontmoeten elkaar tegen tienen in de ‘herberg’ van
de Maaneschijn. ’s Winters brandt de houtkachel. We
drinken koffie of thee en nemen elkaars wel en wee door.
Niemand wordt over het hoofd gezien. Een zieke sturen
we een kaartje. Ook aan feestelijke gebeurtenissen gaan
we niet zomaar voorbij: er staat regelmatig een traktatie
op tafel.
Tegen half elf gaan we wandelen. Er is een groep die
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graag doorstapt en een rondje – deels over het Klompenpad – loopt. Een andere groep is wat moeilijker ter been is
(rollator mag ook mee), onder andere met een blinde mevrouw die gezellig aan de arm meeloopt. Deze groep kan
beter uit de voeten op de asfaltweg en legt hooguit één
kilometer af, maar... is wèl in beweging! Al lopend wordt er
heel wat afgekletst, en we kijken goed om ons heen: de
natuur is in elk jaargetijde anders. De wandeling brengt

Foto deelnemers Natuurlijk Bewegen

ook de hersenen in beweging. Weer terug in de Maaneschijn drinken we nog een kop koffie, bij mooi weer snoepen we een ijsje. Natuurlijk nemen we ook nog even het
wereldgebeuren in Nijkerk en omstreken door. We hebben
weer bijgetankt en wensen elkaar met een glimlach ‘tot
de volgende keer’ toe.

Natuurlijk Bewegen
Wandelen voor mantelzorgers en mensen met
geheugenproblemen,
beginnende dementie
of niet-aangeboren
hersenletsel.
Tijd: elke eerste en derde
donderdag van de
maand, van 10.00 tot 12.00
uur.
Plaats: boerderijcamping
‘De Maaneschijn’:
Kamersteeg 3a, Nijkerk
(buurtschap Appel)
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis. Koffie en
thee €1.00 per consumptie

Nelly Baljet
Vrijwilliger Natuurlijk Bewegen

Boekentip: Het mooiste woord is herinnering
In Het mooiste woord is herinnering vertellen Bekende
Nederlanders over hun
dierbare met de ziekte van
Alzheimer. Onder andere
presentatrice Linda de
Mol, voetbaltrainer Co
Adriaanse, hoogleraar
Alexander Rinnooy Kan,
actrice Gerda Havertong,
chefkok Ron Blauw, minister Edith Schippers en
staatssecretaris Martin van
Rijn spreken openhartig
over hun persoonlijke er-

varingen met dementie.
Met hun verhalen willen ze
andere mantelzorgers een
hart onder de riem steken.
Professor Philip Scheltens
van het VUmc Alzheimercentrum geeft daarnaast
meer uitleg over alzheimer
en de stand van zaken van
wetenschappelijk onderzoek naar dementie.
De verhalen zijn opgetekend door Frénk van der
Linden en Pieter Webeling.
Fotografe Linelle Deunk

voorziet het boek van
mooie portretten van de
BN’ers
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Online training over dementie
Wilt u uw kennis over dementie testen of
vergroten? Wilt u dat het liefst in uw eigen
tijd doen en thuis? Met de gratis training
‘GOED omgaan met dementie’ leert u in
simpele stappen beter contact te maken
als u iemand met dementie tegenkomt,
bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek.
Deze training is ontwikkeld door Alzheimer
Nederland. Kijk op: https://samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.

Contactgegevens
Dementievriendelijk Hoevelaken
De kerngroep Dementievriendelijk Hoevelaken bestaat uit:
• Annette Tange namens de huisartsenpraktijken Hoevelaken
• Jaap Roele namens Sociaal Beraad
Hoevelaken en PCOB
• Marleen Wezeman namens gemeente
Nijkerk
• Josephine Lambregts namens Alzheimer
Nederland
• Janneke Schraven namens Gebiedsteam Hoevelaken
• Vacature namens Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk
Projectleider Dementievriendelijk Hoevelaken: Hermien Stouwdam,
hstouwdam@sigma-nijkerk.nl
033 247 48 30
De redactie nieuwsbrief:
Saskia Turk - Kruyssen
Christien Hoekstra
Hermien Stouwdam
Redigeren eindtekst: Ben Tekstschrijver

Hoevelaken
12

