Programma BRUMMEN november 2021

Programma EERBEEK november 2021

Kosten: € 2,00 incl. koffie of thee, tenzij anders vermeldt

Kosten: € 2,00 incl. koffie of thee, tenzij anders vermeldt

Locatie: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5,

Locatie: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a

6971 CE Brummen

6961 DL Eerbeek

1 nov.
Maandag

8 nov.
Maandag

15 nov.
Maandag

22 nov.
Maandag

29 nov.
Maandag

Kokkerellen en sjoelen
10.00 – 12.00 uur
Vandaag maken we een lekker hapje en spelen
we een spel
Kosten: Totaal €3,November slachtmaand
10.00 – 12.00 uur
Vroeger was het heel gewoon dat er thuis een varken
werd geslacht. We gaan samen herinneringen ophalen
aan die tijd. Dat varkentje zullen we wel even wassen!

4 nov.
Donderdag

11 nov.
Donderdag

November slachtmaand
10.00 – 12.00 uur
Vroeger was het heel gewoon dat er thuis een varken
werd geslacht. We gaan samen herinneringen ophalen
aan die tijd. Dat varkentje zullen we wel even wassen!

Muziek ochtend
Op het grote scherm gaan we
samen genieten van mooie liedjes.
U mag meedenken en uw favoriete
nummers kiezen!

10.00 – 12.00 uur

Muziek ochtend
10.00 – 12.00 uur
Op het grote scherm gaan we samen genieten van mooie
liedjes. U mag meedenken en uw favoriete nummers kiezen!

Kleur
10.00 – 12.00 uur
Een kleurrijk onderwerp met allemaal leuke vragen en
wetenswaardigheden

Gezellige Sinterklaasochtend
10.00 – 12.00 uur
Ouderwetse pakjes, gedichten en lekkernijen!

18 nov.
Donderdag

25 nov.
Donderdag

Herfst
10.00 – 12.00 uur
Waarbij denkt u aan de herfst? Paddenstoelen?
Vallende bladeren? Een onderwerp waar iedereen
over mee kan praten.

Gezellige Sinterklaasochtend
10.00 – 12.00 uur
Ouderwetse pakjes, gedichten en lekkernijen!

Voorlichting “Mentorschap en
bewindvoering”
• Maandag 8-11-2021:
• 14.00 – 16.00 uur in de Bibliotheek te Eerbeek
• Hier zijn geen kosten aan verbonden
Het zorgen voor iemand met dementie valt niet mee. Er komt veel op u af,
zeker als u merkt dat uw naaste met dementie steeds afhankelijker wordt.
Valt het u soms niet mee om alle zaken rondom de financiën en zorg van
uw naaste goed op orde te houden? U krijgt deze middag uitleg over hoe u
(waar mogelijk) ontzorgt kan worden zodat u met vertrouwen verder kunt.
Deze voorlichting is in handen van Compas Bewindvoering en
Mentorschap. Leander Reulink is bewindvoerder en legt uit hoe u
(financieel) zo zelfredzaam mogelijk kan blijven.
Jannet te West is mentor, zij legt uit hoe een mentor ondersteuning biedt
bij het nemen van complexe medische besluiten. Ook geeft zij vanmiddag
informatie over hoe ze familie en vrienden met zorginhoudelijke expertise
bijstaat.
Heeft u ook vragen over de huidige situatie van u en uw partner, uw
ouders, broer, zus of andere naasten met dementie?
Leander en Jannet beantwoorden tijdens deze bijeenkomst graag uw
vragen met betrekking tot zorg, overzicht en financiën rondom dementie.
Aanmelden of informatie ophalen kan bij Heidi Nusselder:
brummen@hetgeheugensteunpunt.nl / 06-28457299

In deze folder vindt u het programma van het Geheugensteunpunt in
Brummen en Eerbeek van de maand november 2021.
Wij zijn er voor thuiswonende mensen met vergeetachtigheid of dementie
en voor mantelzorgers.
•
•
•

•
•
•

Wilt u een kijkje nemen bij onze activiteiten?
Heeft u behoefte aan een gesprek / advies?
Wilt u meer informatie over deelnemen aan één van onze
ondersteuningsgroepen ?
- Breinbeweeggroep; voor mensen met dementie
in Eerbeek en in Brummen
- Workshops; voor partners, naasten en kinderen
Wilt u een voorlichting bijwonen?
Een boek lenen over dementie?
Deelnemen aan onze cursus Omgaan met dementie?

In verband met de corona maatregelen is een voorlopig een open inloop niet
mogelijk. Neem gerust even contact met mij op, dan bekijken we samen de
mogelijkheden.
Ik help u graag op weg!
Heidi Nusselder, coördinator Geheugensteunpunt

Tel. 06-28457299
E-mail: brummen@hetgeheugensteunpunt.nl
Website: www.hetgeheugensteunpunt.nl
Het Geheugensteunpunt is onderdeel van
Netwerk Dementie Oost Veluwe

