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TERUGBLIK 2020  

Door de Coronapandemie werden we belemmerd in 
onze voorgenomen ambities. We waren gericht op 

wat van het bestaande kan toch doorgaan binnen 
de RIVM-maatregelen. En we hebben in Vught met 

veel partijen gewerkt aan wat nodig was aan hulp en 

ondersteuning.   
De verbinding met Helvoirt is gemaakt. Allereerst door 

overleg met een afvaardiging vanuit Vught en 

Helvoirt. Na de zomer is er kennisgemaakt met het 
gehele netwerk en zijn er samenwerkingsafspraken 

gemaakt.  

 

 

Werkgroepen actief 
 

Geheugencafé  

4 bijeenkomsten, waarvan 1 radio-uitzending en 
1 aangepaste bijeenkomst   

Helvoirt is aangehaakt bij de werkgroep en voor 
2021 staan er 2 bijeenkomsten in Helvoirt 

gepland. Het logo is aangepast met Helvoirt en 
Cromvoirt erbij.  

 

Geheugenbibliotheek  

De geheugenbibliotheek is maar gedeeltelijk 

open geweest. Tijdens sluiting wel telefonisch te 
bereiken. 2 nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers 

hebben de activiteit hersenkrakers 
georganiseerd in het kader van de winterschool 

en zomerschool. De bibliotheek heeft een 

belevenistafel aangeschaft die ook door de 
vrijwilligers gebruikt kan worden met bezoekers.   

 

Geheugenwijzer  

Presentatie van de geheugenwijzer was 4 
maart tijdens het geheugencafé. Uitgifte zou via 
geheugenbibliotheek zijn maar door sluiting werd 

deze bezorgd op verzoek bij mensen thuis. De 
geheugenwijzer is ook digitaal gemaakt en op 

verschillende websites te raadplegen.  

 

 

D O E L  

We zijn een actief netwerk dat 

structurele inspanning levert om 

het welbevinden van mensen 

met dementie en hun 

mantelzorgers te optimaliseren 

 

 

 

Het DementieNetwerk Vught  

Ouderen 
samen, Vivent, Vughterstede, Bo

swijk, Wegwijs+/ gemeente, BSV, 
ABZ, de Bibliotheek (Babel), 

Welzijn Vught, 
de Vlasborch, Seniorenbus, 

Alzheimer Nederland, 

Werkgroep DVG Helvoirt  
  

We zijn in 2020 3 keer bij elkaar 
geweest.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.nederlands-dis.nl%2Fbasis%2Feten-uit-de-natuur%2Fvergeet-het-niet-de-bloemetjes-van-vergeet-me-nietje-uit-de-natuur-of-je-tuin%2F&psig=AOvVaw0vZYDYfYx6iyX1IKyGHL94&ust=1583594227556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjMhK2ShugCFQAAAAAdAAAAABAL
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Mantelzorgteam 

Brede bijeenkomst over 

mantelzorgondersteuning in Vught uitgesteld 
naar voorjaar 2021.  Cursus mantelzorg bij 
dementie in september plaatsgevonden 

lotgenotengroepen gingen door als 
Coronamaatregelen het toelieten anders 

telefonisch contact, Eén bijeenkomst Financieel 
Veilig georganiseerd in dePetrus. Op Mantelzorg 

dag is er bij mantelzorgers een 'pluim’ 

(cadeaubon) persoonlijk afgegeven.  
Activiteitenoverzicht  

Alle activiteiten specifiek voor mensen met 
dementie en voor mantelzorgers inventariseren 

en communiceren wordt doorgeschoven naar 
2021  

Bij MaXx  

Zinvolle dagbesteding voor ouderen die geremd 
worden door beperking om deel te nemen aan 

activiteiten. Op maat wordt er ingezet op 
ondersteuning om deelname mogelijk te 

maken. Na opstart begin van 2020 moest deze 

activiteit in dePetrus weer stoppen ivm Corona. 
In de zomerperiode weer opgestart en na de 

zomer individueel contact. 8 casussen op maat.   
Voorlichting   

Bij Alzheimer Nederland is een poule van 

voorlichters die gevraagd kan worden op maat 
informatie te geven  

In het Klaverblad regelmatig een artikel over 
dementie adhv tips uit de geheugenwijzer, dit is 

niet uitgevoerd in 2020  
Informeel netwerk  

Contact gelegd met MOVE, zij gaan vanaf 2021 

deelnemen aan het netwerk  
Dagje thuis in Helvoirt  

Elke maandag dagbesteding (zonder 

indicatie) in het Helvoirthuis voor kwetsbare 
ouderen. 8 deelnemers. Aantal vrijwilligers 

teruggelopen ivm corona. Tijdens de 
eerste lockdown is de activiteit gestopt. In de 

zomerperiode weer opgestart en tijdens de 
2e lockdown heeft het gewoon 

plaatsgevonden.  

Seniorenbus  

Tijdens de 1e lockdown stilgelegen maar hebben 

de vrijwilligers regelmatig gebeld met de 
deelnemers.  
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Opstart met streng protocol. Automaatje 

aanvullend 

op Seniorenbus gestart met werving vrijwilligers 

maar wacht op startsein van ANWB. Er wordt 

geleidelijk de verbinding met Helvoirt gelegd. 

 

 


