gemeente Rijssen-Holten
programma 2019
Alzheimer Trefpunt
Plaats Rijssen:
De Poort van Twente
Enterstraat 188
Rijssen

Plaats Holten:
Grand Café de Biester
Stationsstraat 10
Holten

Openingstijden:
Het programma start om 19.30 uur
De zaal is open vanaf 19.15 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Alzheimer Trefpunt Rijssen-Holten is een initiatief van:
Alzheimer Nederland, Carinova: locatie de Diessenplas,
Carintreggeland, Evenmens, ViaVie Welzijn, ZorgAccent.
Programma 2019:

Dinsdag 22 januari in Rijssen
Wat is dementie
Dr. Monique Lammers, specialist ouderengeneeskunde vertelt over
enkele meest voorkomende vormen van dementie zoals de ziekte
van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body dementie, Dementie
bij Parkinson en Frontotemporale dementie.
Dinsdag 12 maart in Holten
Notaris
Wat moet je regelen bij de notaris als je de diagnose dementie krijgt.
Een medewerker van notariskantoor Het Notarieel uit Rijssen komt
vertellen wat u moet regelen als u de diagnose dementie krijgt. Zoals
het levenstestament en andere nieuwe wetten waar u rekening mee
moet houden.
Dinsdag 14 mei in Rijssen
De dementie van Jet en Harrie
Als dementie je leven binnenwandelt, lijken er twee werelden te
ontstaan: die van Jet (degene die aan dementie lijdt) en die van
Harrie (alle mensen die met Jet te maken hebben). Hoe verder het
ziekteproces vordert, hoe mee die twee werelden van elkaar
verwijderd raken. Langzaamaan verlies je het contact, raak je elkaar
kwijt. En recht evenredig met het verdriet dat daarmee gepaard gaat,
groeit vaak ook het onbegrip. Waarom loopt Jet steeds achter me
aan? Waarom is ze nergens meer voor te porren? Maar ook: wie is
die persoon die zich Harrie noemt en me in een vreemde omgeving
bij vreemde mensen aan een tafel zet? Waarom mag ik niet naar
huis? Het hiaat tussen de twee werelden zoals Jet en Harrie die
ervaren lijkt niet te overbruggen. Lijkt. Want in de afgelopen jaren
ontdekten Barbara Oppelaar en Jan van der Hammen wel degelijk
bruggen. Makkelijk te bewandelen bruggen, die hun oorsprong
vinden in de omgeving waar zij elkaar tegenkwamen
Dinsdag 16 juli in Holten
Dan wappert mijn hart naar je toe
Mevrouw Janneke Harmsen-de Boer komt vertellen over haar boek
“Dan wappert mijn hart naar je toe”
Dick is halverwege de zestig als de eerste verschijnselen van
dementie zich bij hem openbaren. Hij wordt vergeetachtig, kan zich
niet meer oriënteren, krijgt afasie en in een vroeg stadium wanen.

Janneke is zodra de diagnose Alzheimer eenmaal gesteld is, vast van
plan om zo lang mogelijk samen met Dick thuis te blijven wonen.
Een ongebruikelijke wens, zo blijkt. Met steun van familie, vrienden
en een bekwame en invoelende begeleider lukt het haar om thuis
voor Dick te zorgen en daarbij zichzelf niet voorbij te lopen.
Dinsdag 17 september in Rijssen
Kees van der Zwaard
in het kader van de Wereld Alzheimer Dag is er een bijzondere avond
met Kees van der Zwaard. Kees laat op een gevoelige, realistische en
ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle
betrokkenen. Mensen met dementie en hun familieleden, maar ook
hulpverleners, zullen zich herkennen in de verschillende situaties die
Kees op een respectvolle wijze presenteert.
''Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk.” Zo luidt een gezegde.
Maar soms is ook oud worden al moeilijk.
Met deze gedachten speelt Kees van der Zwaard in zijn voorstelling:
Alzh…enzo… die hij deze avond opvoert.
Dinsdag 12 november in Holten
Feestdagen en dementie
‘Hé, zo heb ik nog niet eerder gekeken naar Sinterklaas en Kerst …’
Hopelijk komt die gedachte bij u op als u naar de inleiding luistert
tijdens dit Alzheimer Café. De spreekster, Caroliene van Waveren
Hogervorst, gaat in op wat feestdagen tot feestdagen maakt: het
rituele karakter.
Als mens varen we wel bij de grote jaarlijkse én de kleine dagelijkse
rituelen. En dat geldt ook voor mensen met dementie. Na de uitleg
over rituelen in het algemeen, gaan we daarom kijken welke
praktische tips er zijn voor het vieren van de feestdagen als iemand in
het gezin dementie heeft.

Heeft u vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen
met: Mevr. M. Velding (Evenmens)0548-638830,
mvelding@evenmens.nl

