
  

  

  

Alzheimer 
Café Hengelo 
 

Programma najaar 2021 
 

Elke laatste dinsdag van de maand. 

19.30 tot 21.15 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 7558 CP 

Hengelo. Gratis toegang en koffie/thee. 

Informatie: Zorgloket Hengelo 074-2459131 

 

Voor  mensen met dementie, partners en familie en 

belangstellenden. 
 

 



 

  
Wat is het  

Het Alzheimer Café biedt gezelligheid, informatie en verrassende 

ontmoetingen, rondom dementie. Een plek om anderen te 

ontmoeten die uw situatie herkennen.   

 

Verhuizing 

We zijn blij dat we eindelijk weer van start kunnen met het Alzheimer 

Café Hengelo! Enigszins aangepast vanwege de anderhalve meter 

maatregel i.v.m. met het coronavirus.  Bovendien zijn we verhuisd 

van de Klokstee naar het Kulturhus Hasselo. 

 

Aanmelden nodig 

We willen je vragen je voorafgaand aan de bijeenkomst aan te 

melden. Aanmelden kan via: a.kleingebbink@wijkracht.nl of 06-

51467709. Met de huidige maatregelen en versoepelingen wordt er 

om een QR-code van een vaccinatiebewijs, bewijs van herstel of 

negatieve testuitslag gevraagd. 

 

Video 

Vanaf oktober kunt u bovendien een informatieve video van ons 

café verwachten, zodat u onze informatie niet hoeft te missen als u 

niet aanwezig kunt zijn tijdens de bijeenkomst. Daarover meer in 

onze uitnodiging van oktober 
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28 september: De vele gezichten van Dementie  

In het kader van Wereld Alzheimer Dag starten we met het 

thema: de vele gezichten van dementie. Het theater duo 

Poeder & Plusj presenteert verschillende gezichten van 

dementie en hoe je daarmee om kunt gaan. Ook nemen we 

de tijd om bij te praten en de ervaring van de afgelopen 

maanden met elkaar te bespreken. 

 

26 oktober: Hoe werkt een brein met dementie? 

Catharina Volkering vertelt over de werking van het brein en wat er 

verandert als er een dementie optreedt. Waarom wordt iemand 

angstig of werkt het geheugen niet meer zoals voorheen. Een 

informatieve avond die helpt om elkaar beter te kunnen begrijpen 

en aanvoelen. 

 

30 november: Mantelzorg, een hele ervaring 

Twee mantelzorgers vertellen hun ervaring: de één als partner, 

de ander als zoon van een echtgenoot/vader van iemand met 

dementie. Indringende en mooie ervaringen waarvan we 

kunnen genieten en leren. Daarnaast vertelt een 

mantelzorgconsulent, hoe zij ondersteuning kan bieden.  

 

 

28 december: geen bijeenkomst ivm de feestdagen 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 


