
  

  

  

Alzheimer 
Café 
HENGELO 

Programma najaar 2022 
Elke laatste dinsdag van de maand. 19.00 uur zaal open, programma 
vanaf 19.30 tot 21.15 uur. 
De entree en koffie/thee zijn gratis. 
Huiskamer van Wijkracht, in het Kulturhus Hasselo 
Henry Woodstaat 62 in Hengelo. 
Voor informatie: zorgloket Hengelo: 074-2459131 



 

 Wat is het  

Het Alzheimer Café biedt gezelligheid, informatie en verrassende 

ontmoetingen rondom dementie. Een plek waar anderen uw situatie 

herkennen.   

 

Video 

In het eerste half jaar van 2022 hebben we van verschillende thema’s in 

ons Alzheimer Café, informatieve video’s gemaakt. Deze zijn te vinden op 

het YouTube kanaal van Wijkacht en op de website van Alzheimer 

Nederland/afdeling Twente, onder het kopje nieuws. 

De thema’s zijn: 

- het brein 

- twee mantelzorgers vertellen 

 

 
 

- samen de dag door 

- vergeetachtigheid of dementie 

- gedragsverandering bij dementie 

 



 

27 september: Samen op Pad, het thema van Wereld Alzheimer 
Dag. 
Onvergetelijk Natura Docet brengt een speciaal programma voor 
mensen met dementie en hun naasten. Tijdens deze avond een 
voorproefje. 
Twee Muziektherapeuten, werkzaam bij Triviummeulenbeltzorg, 
laten ons de kracht van muziek beleven. Fijn, vrolijk en 
herkenbaar. 
 
25 oktober:  Eten en drinken bij dementie. 
‘Samen koken en samen eten´, ´voedingsproblemen bij 

dementie´en´kwaliteit van leven´komen deze avond aan de orde.  

Aan de hand van praktijk voorbeeld en stellingen wordt praktische 

informtie gegeven en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.  

Twee diëtisten, werkzaam bij Carintreggeland, leggen uit wat 
gezonde voeding is en met je doet en wat je kunt doen om eten en 
drinken aantrekkelijk te maken. 
 
29 november: Intimiteit en Seksualiteit. 
Wanneer je partner dementie heeft, verandert vaak ook het 
intieme leven. Fysieke en mentale nabijheid is voor de meeste 

mensen onmisbaar. Het is dan ook erg ingrijpend wanneer je 

niet meer zo intiem kunt zijn met je naaste als je gewend was. 

Door de dementie lukt het je partner misschien niet meer om 

liefde te tonen en te ontvangen. Zowel het delen van emoties 

(geestelijke intimiteit) als vrijen (fysieke intimiteit) kan lastiger 

worden. Klaasje Voskuil van Alzheimer Nederland geeft deze 

avond informatie en maakt dit onderwerp bespreekbaar. 

 

In december komt er een verrassingsavond van het  Alzheimer Café. 

Let op onze berichtgevingen in de loop van het najaar. 

 



 

 

 


