Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met
dementie, voor hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De gasten praten met elkaar over de
dingen die ze meemaken, over dementie en over
mogelijkheden voor hulp en dienstverlening.
Dat allemaal gebeurt in een gemoedelijke sfeer.
Het programma duurt ongeveer twee uur.
Wat gebeurt er?
Iedere keer staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst begint
met een interview, of een lezing door een deskundige. In de
pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen.
Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker.
Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten.
Kom gerust eens kijken.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. U kunt
vooraf informatie vragen, bijvoorbeeld over het thema van het
volgende café

Alzheimer Café
Noordoost Friesland
Wanneer?
Elke vierde dinsdag van de maand,
behalve in juli, augustus en december.

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
De toegang is, evenals koffie en thee, gratis

Waar?
Verzorgingshuis DONGERAHEEM
Dongeradijk 67 Dokkum

Inlichtingen
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Loes Brouwer, tel. 06-31187425

Data 2019
24 sept. Wat is dementie?
mevr. M. van der Lee, specialist
ouderengeneeskunde
mevr. M. Raap, verpleegkundige
8 okt.

29*okt.

26 nov.

Reizend café in woonzorgcentrum
Foswert te Ferwert.
Wat is dementie?
mevr. F. Kooistra, specialist
ouderengeneeskunde
Over dementie, mantelzorg en
persoonlijke ervaring
mevr. M. Adema
Dementie en levenseinde
dhr. D. Kruizinga, specialist
ouderengeneeskunde

* Let op! 5e dinsdag van de maand ipv 4e

Data 2020
28 jan.

Omgaan met dementie (verandering
in gedrag)
Psychologen zorgconcern Elkander

25 febr.

De kracht van muziek

24 mrt.

Nog niet bekend

28 apr.

De zorgverlener in relatie met
mensen met dementie
dhr. A. Dijkstra, verzorgende

26 mei

Notariële zaken

23 juni

Simmertiid,
mevr. E. Seepma, casemanager
dementie

