Veel informatie over dementie is te vinden
op de website dementie.nl
Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en
een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken
heeft. Wij zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Op alle terreinen.
Van wetenschappelijk onderzoek tot de manier waarop de maatschappij
omgaat met mensen met dementie.
Alzheimer Nederland heeft 48 regionale afdelingen en ruim 245
Alzheimer Café’s, Trefpunten en Theehuizen verspreid over het hele land.
Circa 3.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in.
Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen.

Word donateur
alzheimer-nederland.nl/donatie
Vragen over dementie?
Bel de AlzheimerTelefoon
0800 - 5088
7 dagen per week bereikbaar
van 09.00 tot 23.00 uur
www.alzheimer-nederland.nl
info@alzheimer-nederland.nl
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Dedemsvaart

Jaarprogramma 2021
Elke 2e dinsdag van de maand januari
t/m mei – september t/m november.
Inloop vanaf 19.00 uur, toegang en koffie gratis.
Start programma 19.30 uur, einde avond 21.30 uur.
Locatie: in Dedemsvaart, de exacte locatie krijgt u bij
aanmelding te horen.

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verras-

21 september : Wereld Alzheimer Dag

sende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Voelt u

Activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag, samen met Alzheimer

zich welkom en neem vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn,

café Hardenberg. Meer informatie volgt nog.

maar ook een vriend, buurvrouw of familielid.
Er is altijd een Alzheimer Café bij u in de buurt.

12 oktober: “Waar zit het lichtknopje
Eenakter door Ernst Beumer, met teksten en liedjes over het dementie

Programma
In januari en februari is er geen Alzheimer Café.
Vanwege het coronavirus.

proces en het overlijden van zijn vrouw.

9 november: Hoe gaat het thuis?
In gesprek over het moment van opname. Ook komt de wet zorg en
dwang aan de orde.

In maart is er geen Alzheimer Café.

Meer informatie:

Vanwege het coronavirus.

Het Alzheimer Café Hardenberg wordt geïnitieerd door Saxenburgh
en Carinova steunpunt mantelzorg. Met dank aan de gemeente

13 april: Mantelzorger en dementie

Hardenberg voor de subsidie, bakkerij Oegema, van der Most en

Hoe blijf ik staande als mantelzorger in de zorg voor iemand met de-

bloemenhuis Alice en Gall en Gall Hullen voor de bijdrage in natura.

mentie? Aan de hand van stukjes film gaan we in gesprek met elkaar
en krijgt u tips.

Contactpersonen:
Vroukje Haanstra:		

06 417 467 54

11 mei: Eten en dementie

				vroukje@outlook.com

Spreker Margreet Smit; logopediste, werkt met mensen met demen-

Steunpunt mantelzorg:

tie. Margreet gaat in op de problemen die een rol spelen bij het eten

In verband met corona moet een ieder zich vooraf aanmelden en

en drinken van de maaltijden voor mensen met dementie.

houden we ons vanzelfsprekend aan de geldende maatregelen.

0900-8862

