
  

  

Wereld Alzheimer Dag  
 

Aandacht voor diegene die te maken hebben met dementie  

 

Programmering  
 
 

Dinsdag 15 september: Gratis vergeet-mij-niet tasjes voor kinderen  
Help jij mee te laten zien dat we mensen met dementie en degenen die voor hen zorgen niet vergeten? Kom dan 
vandaag nog een gratis vergeet-mij-niet tas ophalen in de Bieb of het Bonkelaarhuis en knutsel mee. En door de 
ander een geluksmomentje te bezorgen, maak je zelf ook nog eens kans op een leuke prijs. 
 
Woensdag 16 september: Flyeractie op de Markt in Sliedrecht  
Mensen met dementie kunnen jouw hulp goed gebruiken. Weet je niet goed wat je voor hen kan doen? Kom dan 
de “Kan ik voor jou”-kaart vandaag ophalen bij de stand van het Alzheimer café Sliedrecht. Vanaf 10.00 te vinden 
op de markt. En ook voor alle andere vragen omtrent dementie wijzen de medewerkers van Rivas en 
Waardeburgh, maar ook een ervaringsdeskundige je graag op weg bij deze stand! 
 
Vrijdag 18 september:  Activiteit in de Bieb 
14.00-17.00:  Vergeet-mij-niet knutselen voor kinderen 
 
Zondag 20 september: Landelijk, online Alzheimer café – LIVE 
14:00 - 15:30:  Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/online-alzheimer-cafe-live voor het programma en 

voor aanmelding 
 
Maandag 21 september: Activiteiten in het Seniorenhuys de Schalm  
Vanaf 10.00:  Kom gezellig langs voor (gratis) koffie of thee met #vergeetmijniet gebak  
10.30 tot 12.30:  Maak kennis met de geheugenspellen uit de bibliotheek  
13.30 tot 14.00:  Raak geïnspireerd door de presentatie van het boekje ‘Spreken over vergeten’ 
14.00 tot 16.30:  Drink nog even gezellig samen een kopje koffie of thee en wissel ervaringen uit 
Nellie van Sinttruije, geriatrie verpleegkundige en oprichtster van het Seniorenhuys de Schalm zal de gehele dag 
aanwezig zijn om alle vragen op het gebied van geheugenproblemen en/of de dagopvang de Schalm te 
beantwoorden.  
 
Kijktip: documentaire WEI op NPO2 om 20:25 
 
Dinsdag 22 september: Activiteiten in de Bieb 
10.30-12.00:  Koffie met...Seniorenhuys De Schalm 
 
Woensdag 23 september:  

Activiteit in het Seniorenhuys de Schalm 
10.30-11.30:  Monoloog “mantelzorg bij dementie” door verhalenverteller Nico van Lent  
Suzanne Lankhorst, coördinator van het Mantelzorgpunt, het Alzheimer café en de dementievriendelijke 
gemeente zal hierbij aanwezig om alle vragen op het gebied van de zorg voor een ander te beantwoorden.  
 
Activiteit in de Bibliotheek  
14.00-15.00:  Voorleesuurtje aan kinderen over dementie 
 
 
Voor meer informatie, kunt u terecht bij het Mantelzorgpunt. Bel (0184) 420 539, mail naar 
mantelzorgpunt@bonkelaarhuis.nl, stuur een WhatsApp bericht naar (06) 51855 236 of kijk op de website 
www.bonkelaarhuis.nl/ onder het kopje “actueel”  
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