
Vanaf nu op verschillende 
locaties in Zeeuws-Vlaanderen, 
Misschien ook bij u in de buurt? 
Het Alzheimercafé is een vast 
herkenningspunt in Zeeuws- 
Vlaanderen geworden. Tijdens 
maandelijkse bijeenkomsten 
nodigen we iedereen uit die te 
maken krijgt met dementie: 
mensen met dementie zelf, 

partners, familie, vrienden, buren professionals en 
andere  belangstellenden. 

De bijeenkomsten hebben als doel mensen te informeren en 
daarbij ook ervaringen en tips uit te wisselen. Dit allemaal in 
de gezellige en gemoedelijke sfeer. Na een pauze is er altijd 
ruim de tijd om extra vragen te stellen of om in kleine groepjes 
na te praten.

Plaats : 
Terneuzen:  De Veste flat B, Oostelijk Bolwerk 22, Terneuzen 

van 19.00-21.00 uur.

Sluis:  Jota, Huis voor inspiratie en ontmoeting, 
Raadhuisplein 4, Oostburg van 14.00 - 16.00 uur.

Toegang is gratis.

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt in verband 
met vervoer of gezelschap voor de persoon waarvoor u zorgt, 
neem dan tijdig contact op met :  

aan-z
Markt 1, 4571 BG  Axel  0115-56 30 15
info@aan-z.eu 

Hulst voor Elkaar
Lange Bellingstraat 2, 4561 ED  Hulst 0114-68 47 00
info@hulstvoorelkaar.nl

Porthos 
Nieuwstraat 2, 4501 BD  Oostburg 14 0117
info@gemeentesluis.nl

Alzheimercafé 
Zeeuws-Vlaanderen   2018



Schrijf ook in uw agenda !
Op 21 september 2018 is het Wereld Alzheimerdag.
Rond deze dag geven we extra aandacht aan dementie.
Later hierover meer in de media !
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Programma
 2018
Terneuzen
8 januari Verschillende 

vormen en symptomen van dementie. 
Spreker: dr. Croughs, geriater.

5 februari Filmavond: The Notebook.
5 maart Ouderenmishandeling. 

Sprekers: Chantal de Kam 
(ketencoördinator), Netty Rikhof en/of Joke 
van Nieuwenhuizen (Veilig Thuis).

Dinsdag 10 april, locatie: De Baeckermat*, 
Bernardstraat 80, Westdorpe. 
Start om 14.00 uur. 
Herinneringskoffers vanuit Feest van 
Herkenning.

7 mei Alternatieve vormen van 
dagbesteding.

4 juni Seksualiteit en intimiteit.

Sluis
Woensdagmiddag 7 maart, Start om 14.00 uur. 

Verschillende vormen en symptomen 
van dementie.

Woensdagmiddag 30 mei, Start om 14.00 uur. 
Wat is er aan de hand en wie kan ons 
helpen?

OPGELET:
*In april zal de bijeenkomst in de gemeente Terneuzen plaatsvinden 

op een dinsdagmiddag in De Baeckermat in Westdorpe.
Daarnaast zijn er 2 extra middagbijeenkomsten in de gemeente Sluis. 
Locatie: Jota (huis voor ontmoeting en inspiratie), Raadhuisplein 4, Oostburg.


