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AGENDA 2018
September
•
•
•
•
•
•
•

04 - Bestuursvergadering
05 - Pijnacker-Nootdorp Hugo Borst
10 - Café Delft - Meer dan vergeetachtigheid
12 - Café Lansingerland - Je staat er niet alleen voor
17 - Café Westland - Het niet pluis gevoel
21 - Wereld Alzheimer Dag
?? - Lansingerland Thomas Borggreve

Oktober
•
•
•
•
•
•

08 - Café Delft - Mantelzorger ?! Hoe blijf je in balans ?
09 - Bestuursvergadering
10 - Café Lansingerland - Belangenbehartiging en dementie
15 - Café Westland - Als je de diagnose krijgt
19 - Expositie "Gezichten van dementie" t/m 18 november 2018
- Prinsenkwartier, St. Agathaplein 4, Delft, 16.00 uur opening
24 - Prinsenkwartier Delft - Vergeet je passie niet - 20.15 uur

November
•
•
•
•
•
•

12 - Café Delft - Dementie en onbegrepen gedrag of problematisch gedrag
14 - Prinsenkwartier Delft, Nieuwe technische ontwikkelingen (Dick-Jan Zijda)
20.15 uur
19 - Café Westland - Vormen van dementie
20 - Bestuursvergadering
14 - Café Lansingerland - Dementie en zingeving
17 - Prinsenkwartier, afsluiting tentoonstelling, 16.00 - 18.00 uur

December
•
•

10 - Café Delft - Hoe regelen wij het juridisch goed? Hoe is het juridisch met
aansprakelijkheid, bewindvoerderschap e.d.
17 - Café Westland - Wat doen we met de feestdagen ?
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Alzheimer Delft-Westland-Oostland twintig jaar
De afdeling Alzheimer DWO heeft op 29 juni haar twintigjarig
jubileum gevierd in Theater de Veste in Delft. Tweehonderd gasten
waren aanwezig om het jubileumprogramma mee te maken. Ook was
de burgemeester, mevrouw Van Bijsterveldt aanwezig om de
jubilerende afdeling toe te spreken en de nu ex-voorzitter Arthur de
Groot te onderscheiden met de Delftse gemeentepenning.
Het bestuur kijkt terug op een geslaagd jubileum, maar er komt nog
meer... Bestuurslid PR Jacques van den Berg deelt mede dat er van 19
oktober tot en met 18 november 2018 een bijzondere expositie zal
zijn in het Prinsenkwartier Delft aan het St. Agathaplein 4. De
openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30
uur, op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Kijk voor meer
informatie op www.prinsenkwartier.nl.
Een expositie waarmee kunstenaar Herman van Hoogdalem en
voormalig nieuwslezer en filmer Gijs Wanders laten zien wat de
ziekte doet met mensen. Uiterlijk en innerlijk, zowel met de
patiënten zelf als met hun naaste omgeving.
Ook gaat het bestuur proberen om een aantal avonden te vullen met
interessante zaken, Jacques noemt bijvoorbeeld 'technologie voor de
mensen met dementie', er is overleg met Dick-Jan Zijda van de
Delftse e-health en José Rijnen van TOP Delft. Toegang gratis.
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Prinsenkwartier Delft

19 oktober t/m 18 november 2018
portretten in aquarel

H E R MA N VA N H O O G DA L E M
gefilmde portretten

G I JS WA N D E R S
in samenwerking met:

‘Jammer dat ik
hem in woorden
niet meer kan
bereiken, maar
in gevoel was
hij nog nooit
zo dichtbij.’
Gijs Wanders

Feestelijk lustrumjaar van afdeling DWO (Delft Westland
Oostland) van Alzheimer Nederland. De afdeling viert dit
jaar haar 20 jarig bestaan.
een bijzonder moment - een bijzonder jaar - een bijzondere expositie

Een expositie waarmee kunstenaar Herman van Hoogdalem en voormalig
nieuwslezer en filmer Gijs Wanders laten zien wat de ziekte doet met mensen. Uiterlijk en innerlijk, zowel met de patienten zelf als met hun naaste
omgeving.

gratis P r i n s e n k wa r t i e r D e l ft
toegang 19 oktober t/m 18 november 2018
St. Agathaplein 4

www.prinsenkwartier.nl

ontwerp peter boersma - www.hehallo.nl

OPENINGSTIJDEN di-vr 10:00-17:30 uur / za-zo 11:00 - 17:00 uur

H E R MA N VA N H O O G DA L E M
G I JS WA N D E R S

portretten in aquarel
gefilmde portretten

Op 29 juni 2018 bestaat de afdeling DWO (Delft, Westland en Oostland) van Alzheimer Nederland 20 jaar

delft-westland-oostland

Dementievriendelijke Samenleving
“Meneer begrijpt niet goed wat u zegt en wordt boos. Mevrouw komt al voor
de vierde keer die dag een broodje halen bij de bakker. Tante weet vaak niet
meer dat ik gisteren ook even bij haar langs ben geweest. De buurman kan
maar niet uit zijn woorden komen, terwijl hij vroeger zo'n vlotte prater was.
De gezellige vriend gaat niet meer mee naar de kaartclub, hij heeft
tegenwoordig altijd een smoes”.
Deze en nog veel meer signalen kunnen erop wijzen dat er iets aan de hand is.
Dementie misschien?
Mensen met dementie wonen nog jaren gewoon thuis, bij u in de straat, doen
boodschappen, komen op de (sport)vereniging, nemen deel aan het gewone
leven.
Het gewone leven wordt wel steeds moeilijker voor hen en voor hun naasten.
We kunnen mensen met dementie helpen zo lang mogelijk “mee te blijven
doen”.
Laten we het voor mantelzorgers makkelijker maken.
Een dementievriendelijke samenleving is noodzakelijk en kan zoveel ellende
voorkomen.
Over het herkennen van en goed omgaan met mensen met dementie
geeft Alzheimer Nederland afdeling Delft-Westland-Oostland voorlichting aan
(vrijwilligers)organisaties en bedrijven.
Een kleine moeite voor de deelnemers met een groot effect.
Maak een afspraak voor voorlichting, bel onze afdeling: 06-30594695
Of mail ons: delft-westland-oostland@alzheimer-nederland.nl
Meer informatie: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/delft-westlandoostland/delft-westland-oostland

Voorlichters gevraagd.
Dementie is een ingrijpende ziekte met ernstige gevolgen. 1 op de 5
mensen in Nederland krijgt dementie. Deze ziekte is daarmee hard
op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Wij zoeken daarom
voortdurend vrijwilligers die op allerlei manieren ondersteuning
bieden.
Alzheimer Nederland, afdeling Delft-Westland-Oostland (DWO)
werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere
kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.
Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we
ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met
dementie.

Voorlichting over dementie en vergeetachtigheid
Alzheimer Nederland DWO geeft voorlichting over dementie en
vergeetachtigheid. We organiseren activiteiten tijdens Wereld
Alzheimer Dag, lanceren voorlichtingscampagnes en zijn aanwezig
bij maatschappelijk organisaties zoals gemeentes, supermarkten,
banken, sportverenigingen, scholen en meer. Alzheimer Nederland
ontwikkelt hiervoor voorlichtingsmateriaal.

Helpt u ook mee?
U bent allen van harte welkom.
Contactpersoon voor Alzheimer Nederland, afdeling DWO:
Marjon van Holst, m.vanholst@ziggo.nl
of telefoon 06 - 1325 1444

25-07-18 10)25
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H ugo Borst over alzheimer
NOOTDORP

ANP

In het kader van Wereld Alzheimer Dag verzorgt Hugo Borst op woensdag 5 september een lezing over alzheimer. Borst heeft zelf een moeder
die aan alzheimer lijdt, de meest voorkomende vorm van dementie.
Wekelijks schrijft hij een column en hij schreef twee boeken: Ma en
Ach Moedertje. De lezing is in Cultura aan de Dorpsstraat 7, van 19.30
tot 20.45 uur.

about:blank
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Collecteweek 2018
Ieder jaar gaan duizenden collectanten de straat op voor een
toekomst zonder dementie. Om zoveel mogelijk geld op te
halen voor Alzheimer Nederland. Want we willen allemaal dat
er een oplossing voor alzheimer komt.
Dit jaar gaan we van 5 t/m 10 november de straat op. Samen
stoppen we dementie! U loopt toch ook (weer) mee?
Ja, ik meld me aan als collectant

Opbrengst collecte 2017
Tijdens de collecteweek afgelopen november is een
recordbedrag opgehaald! We zijn heel trots op alle collectanten.
Fantastisch om te zien dat zoveel mensen zich inzetten
voor een wereld zonder dementie. De opbrengst van 2017 is
maar liefst:

€ 1.795.813
Bekijk de opbrengst per gemeente >
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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 Delft
Locatie: Hampshire Hotel Delft
Centre
Koepoortplaats 3
2612 RR Delft
Elke tweede maandag van de
maand, behalve juli en augustus.
Inloop vanaf 19.00 uur,
programma 19.30 – 21.00 uur.
Info: 015 – 76 00 230
b.g.g. 015 – 257 13 87

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: 06 – 29 88 12 74

Alzheimer Café Lansingerland
Locatie: ruimte “Ontmoet” in
gebouw de Stander
Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek
Elke tweede woensdag van de
maand, behalve juli en augustus.
Inloop vanaf 19.00 uur,
Programma 19.30 – 21.00 uur.
Info: 010 – 522 55 45
https://www.alzheimernederland.nl/regios/delft-westlandoostland
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