Vooraankondiging

INSPIRATIE NETWERKDAG “DEMENTIE VRIENDELIJK DRENTHE”
donderdagmiddag 26 september 2019
Locatie:

Noteer alvast de datum!

Gevangenismuseum Veenhuizen
(onder voorbehoud)

Nadere informatie over de locatie, exacte tijden
en de invulling van het programma volgen.

27 September 2019 is het een jaar geleden dat we het
convenant “Dementie Vriendelijk Drenthe” hebben
ondertekend.
Om elkaar te inspireren, (jaar-)plannen met elkaar te
delen, elkaar te ontmoeten en gemotiveerd te raken door
een inspirerende lezing, organiseert de provinciale
werkgroep Dementie Vriendelijk Drenthe een inspiratie
netwerkdag.
Het lijkt ons leuk wanneer een (groot) aantal
convenantpartners anderen inspireert en enthousiasmeert
door goede voorbeelden uit de eigen praktijk te
presenteren. Hoe en in welke opzet, informeren we u
later over.
Graag willen wij met jullie samen sparren over de invulling
van deze dag. Hiertoe organiseren we een drietal
inloopspreekuren; zie kolom hiernaast.

Inloopspreekuren:
Om elkaar een beetje op weg te helpen
om tot een leuke invulling van deze
inspiratie netwerkdag te komen,
organiseert de werkgroep een drietal
inloopspreekuren:
•
•
•

Donderdag 9 mei - 16.00 - 17.00
uur - provinciehuis Assen
Dinsdag 11 juni - 16.00 - 17.00
uur - gemeentehuis Hoogeveen
Donderdag 27 juni - 16.00 - 17.00
uur - gemeentehuis Emmen

Tijdens deze inloopspreekuren kunnen
we met elkaar nadenken over en praten
over de invulling van de inspiratie
netwerkdag.
Zeker ook voor de convenantpartners,
die begin van het jaar nog niet zover
waren om met een concreet jaarplan te
komen; laat je meenemen en inspireren!
Wij verheugen ons. Wil je even laten
weten of en wanneer je naar een
inloopspreekuur komt? Dit kan via:
g.liezen@drenthe.nl of
m.bloemberg@meppel.nl

Graag tot ziens op 26 september en op één van de inloopspreekuren!
Provinciale Werkgroep Dementie Vriendelijk Drenthe,
Els van der Veen (Netwerk Dementie Drenthe) - Frans van Dorst en Aad
de Wilde (Alzheimer Drenthe) - Mariska Bloemberg (gemeente Meppel)
- Gerard Hommels (gemeente Midden-Drenthe) en Grietje Liezen
(provincie Drenthe)

