Programma BRUMMEN september 2019

Programma EERBEEK september 2019

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

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

Locatie: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a
6961 DL Eerbeek

Locatie: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5,
6971 CE Brummen

2 sept
Maandag

9 sept.
Maandag

16 sept.
Maandag

23 sept.
Maandag

30 sept.

5 sept.

Voor ieder wat wils
10.00 – 12.00 uur
We gaan kokkerellen en er staan spelletjes klaar.
Of wilt u liever een goed gesprek? Alles kan.

Donderdag

Australië
10.00 – 12.00 uur
Vandaag vertelt Marjo over de tijd dat zij in
Australië heeft gewoond. We zijn benieuwd!

Donderdag

Aandacht voor dementie
10.00 – 12.00 uur
In het kader van de Wereld Alzheimer dag (21-9)
spelen we het spel: Een steekje los? Samen in gesprek
over het veranderende brein met een positieve blik.

12 sept.

19 sept.
Donderdag

De oogst
10.00 – 12.00 uur
De rogge moest van het land en de aardappelen gerooid.
Hoe ging dat vroeger ook al weer? Een ochtend vol verhalen
flinke arbeid en noaberchap.

Boekenclub
10.00 – 12.00 uur
We bespreken en bekijken een stapel mooie, leuke
boeken van de bibliotheek. Heeft u ook mooie
boeken thuis die u wilt laten zien?

Aandacht voor dementie
10.00 – 12.00 uur
In het kader van de Wereld Alzheimer dag (21-9) spelen we
het spel: Een steekje los? Samen in gesprek over het
veranderende brein met een positieve blik.

Boekenclub
10.00 – 12.00 uur
We bespreken en bekijken een stapel mooie, leuke
boeken van de bibliotheek. Heeft u ook mooie
boeken thuis die u wilt laten zien?
Nostalgische ochtend
10.00 – 12.00 uur
De melkboer, wasdag, spelen op straat…
Een ochtend vol herinneringen op het grote scherm!

26 sept..
Donderdag

Voor ieder wat wils
10.00 – 12.00 uur
Sjoelen, een spelletje, een goed gesprek…
De keuze is aan u!

Voorlichtingen over dementie 2019
Het Geheugensteunpunt organiseert diverse openbare
voorlichtingen per jaar in de verschillende kernen van de
gemeente Brummen:
Donderdag 5 september Vergeetachtigheid en dementie.
op de Mollenhof in Oeken > 19.00 – 21.00 uur
Donderdag 28 november Dementie en taal
op Plein 5 te Brummen
> 14.30 – 16.30 uur
U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig!

Op onze boekenplank
We hebben een mooie collectie onvergetelijke boeken om aan u
uit te lenen. In de maanden september en oktober liggen deze
boeken in Eerbeek. Daarnaast hebben we veel informatieve
boekjes van Alzheimer Nederland. Kom binnen en informeer gerust!

Alzheimer Café’s
Alzheimercafé Apeldoorn: Dinsdag 10 -9 van
19.30 uur tot 21.30 uur “ Optreden Backsound”
De Loohof, Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn
Alzheimercafé Zutphen: Woensdag 18-9 van
19.30-21.00 uur: “ Wereld Alzheimerdag”
De Uitwijk, Brink 116, 7206 KD Zutphen

In deze folder vindt u het activiteitenprogramma van de
ontmoetingsochtenden op Het Geheugensteunpunt in
Brummen en Eerbeek van de maand september 2019.
U bent van harte welkom. Wij zijn er voor mensen met
vergeetachtigheid of dementie en voor mantelzorgers. Komt u een kijkje
nemen bij ons?
De vrijwilligers en ik staan graag voor u klaar!






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
- Mantelzorggroep; voor partners, naasten en kindere
Wilt u een voorlichting bijwonen? (Zie achterzijde)
Cursus Omgaan met dementie, voor mantelzorgers

Neem dan contact met mij op, dan maken we even een aparte afspraak.
Graag tot ziens!
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

