DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENTE
In het kader van Wereld Alzheimerdag zijn er van 18 tot en met
22 september diverse activiteiten in Etten-Leur.*
Themahoek Dementie
In de bibliotheek is een hoek ingericht met informatie over Dementie en een
expositie van werkstukken van de Creatieve Werkplaats.
Locatie: Bibliotheek in de Nieuwe Nobelaer
Datum en tijd: maandag 18 t/m vrijdag 22 september, doorlopend.

Theatervoorstelling ‘Het leven in 3 dagdelen’
Het is niet wat het lijkt, en soms lijkt het nergens op. En het is nu, maar ook
gisteren of toch niet. Zo verward is het in je hoofd als dementie er zich in
nestelt. In ‘Leven in 3 dagdelen’ maak je even van dichtbij mee wat dementie
met mensen en hun omgeving doet.
Locatie: het Turfschip
Datum en tijd: maandag 18 september van 14.00 – 17.00 uur

Creatieve workshop
In een gezellige ontspannen sfeer met elkaar schilderen, tekenen of werken
met andere materialen. Een ontmoetingsplek voor mensen
die in een soortgelijke situatie beland zijn, waar men even zijn hart kan
luchten en ervaringen en tips kan uitwisselen.
Locatie: de bibliotheek in de Nieuwe Nobelaer
Datum en tijd: woensdag 20 september van 14.00 – 16.00 uur.

Sportief wandelen
Bewegen is goed voor iedereen. Door “letterlijk” te bewegen breng je de
hersenen in beweging. Tijdens deze les zal in spelvorm meer over dementie
verteld worden.
Locatie: start bij Atletiekvereniging Achilles
Datum en tijd: Donderdag 21 september van 9.30 – 10.30 uur

Lezing over dementie door Huub Buijssen
Bekend van ‘De heldere eenvoud van dementie’ en ‘De magische wereld van
dementie’.
Locatie: de bibliotheek in de Nieuwe Nobelaer
Datum en tijd: Donderdag 21 september van 19.30 – 21.30 uur

Meer informatie?
Voor meer informatie over het project dementievriendelijke gemeente EttenLeur, kijkt u op www.etten-leur.nl. Of neem contact op met de gemeente
Etten-Leur, mevrouw Ria Pluk: ria.pluk@etten-leur.nl of telefoonnummer
(076) 502 42 73.

*Wijzigingen in het programma voorbehouden. De definitieve planning vindt u op
www.etten-leur.nl of op de KBO locaties.

