
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 

Wist je dat? 

Maandag 29 maart 2021 is 
Georgette, onze vaste invalkracht 
bij dagverzorging ’t Praothuis, 
twaalf en een half jaar in dienst. 
Georgette, van harte 
gefeliciteerd.  
Deze dag vieren we dat op 
gepaste wijze in de groepen bij 
de dagverzorging.
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GEZOCHT: 
WANDELAARS 
Omdat wij het als 
Perspectief belangrijk 
vinden dat mensen naar 
buiten gaan, willen we 
binnen de richtlijnen 
van het RIVM, graag 
bemiddelen tussen 
wandelvraag en –
aanbod. Op dit 
moment zijn er enkele 
(oudere) inwoners die 
graag willen wandelen 

met iemand. Zij kunnen zelf nog goed lopen, maar 
voelen zich buiten vertrouwder als er iemand meeloopt.  
Er is tevens een vraag van iemand in een rolstoel, om 
regelmatig samen te gaan wandelen. De rolstoel is 
voorzien van een motor, zodat het wandelen fysiek niet 
zwaar is. Aanmelden is mogelijk via telefoonnummer: 
024-6750939 of ellyhagen@stg-perspectief.nl 
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DEZE WEKEN WEER GEZELLIGE ONLINE ACTIVITEITEN 
Stichting Perspectief organiseert regelmatig online activiteiten voor 
jong en oud. Deelname is gratis. 
Donderdag 18 maart om 19.30 uur start er weer een gezellige 
online bingo. Iedereen die dit leuk vindt, kan zich hiervoor 
aanmelden. 
Iedere woensdag is er een koffiemomentje van 10.30 tot 11.00 uur. 
We nodigen je uit om gezellig samen met ons online een kop koffie 
of thee te komen drinken.  
Hoe doe je mee? 
Meer info over de activiteiten vind je op onze website 
 www.stg-perspectief.nl of op de Facebookpagina van Stichting 

Perspectief. Bellen mag ook: 024-6750939.  
Direct aanmelden?  
Dat kan via activiteiten@stg-perspectief.nl

HANDREIKING VROEGSIGNALERING BIJ 
DEMENTIE 
Het dementie platform van Netwerk 100 is 
een samenwerkingsverband van 
professionele 
organisaties in welzijn, 
zorg en onderwijs in de 
regio Gelderland-Zuid. 
Netwerk100 ontwikkelt 
samen met ouderen 
nieuwe projecten en 
producten die bijdragen aan het verbeteren 
van het welzijn van ouderen. 

Er is nu een handreiking vroegsignalering bij dementie gemaakt. Deze handreiking helpt bij het 
herkennen van de eerste signalen van dementie en geeft weer welke stappen gezet kunnen worden om 
de juiste hulp in te schakelen. Vroegsignalering is belangrijk, omdat het voorkomt dat ouderen en hun 
families (te) laat de juiste ondersteuning krijgen.  
Je vindt de handreiking online op de site van Netwerk 100.  
https://www.netwerk100.nl/wat-wij-doen/dementieprogramma/vroegsignalering-bij-dementie/ 

OP VERZOEK, EEN ZOEK-PLAATJE 
Eventjes niets te doen? Bekijk de tekening 
hiernaast en zoek alle plaatjes.  
Succes!  
Heb je zin in meer  zoekplaten, kijk dan 
eens op de website van 
www.papertraildesign.com 
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