Hellendoorn/Nijverdal
Programma 2019
GEZELLIGEIT
Informatie kunt u tijdens kantooruren krijgen bij:
Het Alzheimercafé Hellendoorn/Nijverdal is een samenwerkingsverband
tussen:
-

-

ZorgAccent
Carint/Reggeland Zorgvoorziening
Alzheimer Nederland, afd. Twente

Evenmens, mevr. H.A.J. Veneberg-Hallink, telefoon 0548-638830

E-mail:

alzheimer.cafe.hellnijv@gmail.com

Bibenstraat 40
7447 CL Hellendoorn

Ontmoetingsplaats voor mensen die met
geheugenproblemen te maken hebben.
Een achttal woensdagen in het jaar
van 19.30 – 21.30 uur
aanmelden is niet nodig

Zaterdagmiddag 26 januari 11.45 uur ~ 14.00 uur
Thema:
Nieuwjaarsdiner met stamppottenbuffet
Locatie:
Restaurant/Zalencentrum In de Tonne Dorpsstraat 66,
Hellendoorn
Op zaterdag 26 januari bieden we onze vaste doelgroep mensen met
geheugenproblemen en hun mantelzorger(s) van 11.45 uur ~ 14.00 uur
een stamppottenbuffet aan in Restaurant/Zalencentrum In de Tonne in
Hellendoorn. Opgave vooraf via: alzheimer.cafe.hellnijv@gmail.com
Woensdag 27 februari
Thema:
Ervaringsdeskundige
Spreker:
Leo de Vries (zorgvrager)
Locatie:
GEZELLIGEIT
Leo gaat zijn persoonlijke verhaal vertellen deze avond.
Woensdag 27 maart
Thema:
Poli Geriatrie
Spreker:
Medewerkers van de poli geriatrie
Locatie:
GEZELLIGEIT
De medewerkers van de poli geriatrie zullen deze avond uitleg geven
over het onderzoek (NPO) dat wordt uitgevoerd om wel of niet de
diagnose dementie vast te stellen. Ook zullen ze uitleg geven over
de verschillende vormen met name over diagnose MCI. Het al dan
niet autorijden na de diagnose zal ook worden besproken op deze
avond.
Woensdag 29 mei
Thema:
Juridische zaken rondom geheugenproblemen
Spreker:
Notaris mevr. Stokroos uit Rijssen
Locatie:
GEZELLIGEIT
Notaris mevr. Stokroos gaat ons informatie geven over familierecht,
het levenstestament, mentorschap, bewindvoering. Er kunnen
vragen worden gesteld.
Woensdag 26 juni
Thema:
Auto rijden en verkeersveiligheid
Spreker:
Bert van Eijk, wijkagent
Locatie:
GEZELLIGEIT
Wanneer er sprake is van dementie, heeft dit ook consequenties
voor bijvoorbeeld het autorijden. Wat is wettelijk geregeld. Hoe ga je
daar in de praktijk mee om?

Woensdag 25 september (Wereld Alzheimer dag (WAD)
Thema:
Communicatie bij dementie
Spreker:
Ilse Roelofsen en Astrid Verhaag
Locatie:
Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7A Nijverdal
Op Wereld Alzheimer dag hebben we een verrassend programma
voor u.
We hebben 2 acteurs uitgenodigd om in een aantal korte sketches te
laten zien hoe belangrijk de manier van communiceren is in de
omgang met mensen met dementie.
Goede voorbeelden en hilarische miscommunicatie wisselen elkaar
af en we hopen dat iedere aanwezige er iets van opsteekt om de
omgang met elkaar prettiger te maken.
Ilse Roelofsen van Theater Aan de Lijn en Astrid Verhaag van To the
Point hebben grote affiniteit met het onderwerp communicatie en
omgaan met mensen met dementie en zij nemen u graag mee in een
aantal situaties die voor u vast herkenbaar zijn. Samen delen we
ervaringen en bespreken we oplossingen.
Woensdag 30 oktober
Thema:
Ervaringsdeskundige
Spreker:
Marty van Petersen (mantelzorger)
Locatie:
GEZELLIGEIT
Marty vertelt over haar persoonlijke ervaringen.
Woensdag 27 november
Thema:
Onrust bij dementie
Spreker:
Team psychologen van Krönnenzommer
Locatie:
GEZELLIGEIT
Het onderwerp voor deze avond is: hoe om te gaan met onrust bij
dementie. Men moet dan denken aan nachtelijke onrust, dag en
nacht ritme verstoord en inactiviteit of juist overactiviteit bij dementie.
De psycholoog zal uitleg geven waar dit bovengenoemde gedrag uit
voort kan komen, en tips geven hoe men als mantelzorger met dit
gedrag om kan gaan.

