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Bestuur Alzheimer DWO

Agenda Alzheimer Cafés

Arthur de Groot, Voorzitter en
portefeuille: Belangenbehartiging

14-09-15
Delft, !Meer dan vergeetachtigheid!
21-09-15
Westland, Vergeetachtigheid, is het
de leeftijd ?
12-10-15!
Delft, Wat als het gedrag steeds
problematischer wordt?!
19-10-15
Westland, Hoe werkt ons geheugen ?
09-11-15
Delft,! Als de omgeving het niet
begrijpt!
16-11-15
Westland, Verschillende vormen van
dementie.
14-12-15
Westland, Doe niet zo raar !
Dementie en gedrag.
14-12-15
Delft, Muziekavond!
11-01-16
Delft, !(Juridische) Grip op de zaak
08-02-16
Delft, Informele zorg en vakantie
14-03-16
Delft, Huisarts en dementie
11-04-16
Delft, Bewegen en dementie

Ada van Bergen, Vicevoorzitter en
portefeuille: Belangenbehartiging
Riet Geerling, Secretaris
Dick Brouwer, Penningmeester
Joska van den Beukel,
portefeuille: Alzheimer Cafés
Jacques van den Berg,
portefeuille: PR en Communicatie
Yvonne Borsboom,
portefeuille: Voorlichting
Ondersteuning vanuit Alzheimer
Nederland: JoAn Reinhoudt
Coördinator bezoekdienst Delft en
Westland: Kristien Litjens
Beheerder website Alzheimer Afdeling
DWO: Jan Reichgelt
Heeft u iets te melden wat interessant kan
zijn voor onze nieuwsbrief kunt u dit
mailen naar: Jacques van den Berg
Delft-westland-oostland@alzheimernederland.nl
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
Tel.: 015 – 76 00 230
delft-westland-oostland@alzheimernederland.nl

Website: www.alzheimernederland.nl/dwo
Sociale kaart: www.bespreekalzheimer.nl
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Ook langs de Delftse straten volop borden over de Wereld Alzheimer Dag
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Dementieketen Lansingerland
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag organiseert de Dementieketen
Lansingerland op 25 september 2015 een openlucht bioscoop waar de film ‘Still
Alice’ wordt vertoond. Deze film uit 2014 gaat over een hoogleraar die de grip
op haar leven langzaam kwijtraakt nadat de ziekte van Alzheimer bij haar is
geconstateerd.
Rondom de bioscoop is er een informatiemarkt waar de bezoekers terecht
kunnen voor informatie over dementie.
De openlucht bioscoop wordt gehouden op de parkeerplaats bij het
gemeentehuis. Vanaf 19.00 uur is de informatiemarkt geopend en om 20.00 uur
begint de film. De toegang is gratis. Neemt u wel uw eigen stoel mee! Een
beperkt aantal stoelen is tegen betaling van € 1,- te huur.
Alle inwoners van Lansingerland, jong en oud, zijn van harte welkom om naar
de film te komen kijken!
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Voorraad.
Omdat zijn dochter dit keer niet kan,
ga ik vanmiddag boodschappen doen
met Bram* de fitte tachtiger, die
worstelt met een begin van de ziekte
van alzheimer. Hij staat al klaar met
een grote tas en wappert met een
stukje papier. 'Hier is het
boodschappenbriefje, maar de helft
staat er niet op hoor.'
'Hoe bedoel je,' zeg ik. 'Karin heeft
toch alles opgeschreven?' Bram haalt
zijn schouders op en zegt niets. Hij
gaat naar de gang om zijn jas aan te
trekken en we gaan op weg naar de
'Appie'.
Bij de super aangekomen pakken we
een kar en met het briefje in mijn
hand lopen we naar de groenteafdeling. Daar is een medewerker
bezig met aanvullen. Bram stekkert
op hem af.
'Sperziebonen,' zegt hij, 'maar niet
van die dunne.' De jongen kijkt op
en wijst Bram waar de bonen liggen.
Bram pakt een handje en houdt deze
vlak voor de neus van de
verbouwereerde jongen. 'Kijk nou
eens, knul. Zou jij dit eten? Van die
slappe troep.'
Ik spring er snel tussen. 'Bram, dit
zijn Franse boontjes, die horen zo te
zijn. Kijk, op het bord staat het:
'Haricot verts'.'
Bram kijkt kwaad. 'Ik moet geen
harry godvers!' roept hij. 'Vroeger

had je...' Ik onderbreek hem en sleep
hem snel mee naar de zijkant, waar
achter de ramen zakjes echte
Hollandse sperziebonen liggen.
Schoongemaakt en gehalveerd. De
vakkenvuller staat nog een beetje
benauwd naar ons te kijken.
'Ja, díe heb ik altijd,' roept Bram.
'Doe maar twee zakken.'
We leggen nog een bloemkooltje wat is die geel - een zakje
mandarijnen - wat een miezerige
dingen - en een komkommer - die
smaken tegenwoordig nergens meer
naar - in de kar en gaan naar de
volgende afdeling. We kopen melk
en koffie en nog wat dagelijkse
dingen die op het briefje staan.
Uiteindelijk staan we stil voor een
mooi opgemaakte vitrine. Daar,
achter de vleeswaren en kant en
klare maaltijden, staat een nogal
gezette jonge vrouw, die spontaan
Bram aanroept: "Hé, ome Bram, hoe
is tie?'
Bram lacht. 'Meid, nou ik jou zie is
mijn dag weer goed.' Hij kijkt haar
eens goed aan en vervolgt: 'Jemig, jij
snoept zeker veel van je eigen
handel.' De vrouw bloost, maar blijft
gelukkig lachen. Ze kent 'ome' Bram
wel.
'In plaats van complimentjes maken,
mag u zeggen waar ik u mee kan
helpen.' zegt ze spontaan. Ik kijk op
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het briefje maar we hebben alles al
in de kar. Vleeswaren of zo staan er
niet op.
'Nee', zegt Bram, als ik het hem laat
zien. 'Karin geeft niet om lekkere
dingen, maar ik wel.'
Hij kijkt even in de vitrine en somt
dan op: 'Een halve gekookte worst.
Doe er maar twee. Een bak nasi, een
bak bami en vier ons babi pangang.'
Hij loopt nog wat heen en weer. 'En
doe ook maar vier gebraden
kippenpoten en twee pakken soep.'
Even sta ik te twijfelen tussen
ingrijpen of niet mee bemoeien. Dan
bedenk ik dat hij toch al zoveel moet
inleveren en een beetje voorraad kan
ook geen kwaad.
Als ik zijn tevreden lachende gezicht
zie als we naar de kassa lopen, dan
ben ik blij dat ik me er niet mee heb
bemoeid. Maar als we thuis de
spullen opbergen zie ik dat zijn
koelkast en de vriezer uitpuilen van:
bakjes bami en nasi met babi
pangang, kippenpoten, worst en nog
veel meer 'lekker' eten. Ik begrijp dat
hij niet alleen met Karin
boodschappen doet, maar er zelf ook
af en toe op uit gaat.
'Nou moet je de volgende keer toch
echt alleen nemen wat Karin
opschrijft hoor,' zeg ik. 'Je vrieskist
puilt uit.'
Hij kijkt me boos aan en slaat de
vriezer dicht. 'Jongen, jij hebt de
oorlog niet meegemaakt, dat kan je
wel horen. Ik wil alvast een
voorraadje hebben voor als de
Russen komen. En dan mag het ook
wel lekker zijn, of niet soms?'
Ik zeg al niets meer.

Niet zijn echte naam.
JM.
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Alzheimer Cafés
Het Alzheimer Café is een maandelijks
bijeenkomst voor mensen met
dementie, hun naasten en
belangstellenden.
Elke maand kunnen bezoekers in alle
openheid met elkaar praten over een
leven met dementie onder leiding van
een deskundige gespreksleider. De
bijeenkomsten starten meestal met een
inleiding door een deskundige of de
vertoning van een film, waarna de
bezoekers ideeën, informatie en
ervaringen kunnen uitwisselen. Bère
Miessen, de grondlegger van het
Alzheimer Café, en Alzheimer
Nederland zijn samen merkhouder van
het Alzheimer Café. De Alzheimer
Cafés bij u in de buurt zijn:

Alzheimer Café Westland
Locatie: Hof van Heden
Dijkweg 20
2671 GB Naaldwijk
Elke derde maandag van de
maand, behalve juli en augustus.
Inloop vanaf 19.00 uur,
programma 19.30 – 21.00 uur.
Info: bij Buurt Informatiepunten
06 – 515 02 362
www.alzheimer-nederland.nl/dwo

Alzheimer Café Lansingerland

Alzheimer Café Delft

Locatie: Ontmoetingscentrum De
Smitshoek
Smitshoek 18-a
2661 CK Bergschenhoek

Locatie: Wijkcentrum De Vleugel
Aart van de Leeuwlaan 4
2624 LD Delft

Elke tweede woensdag van de
maand, behalve juli en augustus.

Elke tweede maandag van de
maand, behalve juli en augustus.

Inloop vanaf 19.00 uur,
Programma 19.30 – 21.00 uur.

Inloop vanaf 19.00 uur,
programma 19.30 – 21.00 uur.

Info: 010 – 522 55 45
www.Alzheimer-nederland.nl/dwo

Info: 015 – 7600230
b.g.g. 015 – 257 13 87
www.alzheimer-nederland.nl/dwo
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