Alzheimer café
Omschrijving
Dementie, in welke vorm dan ook, treft enkele honderdduizenden mensen in Nederland. Een
schrikbarend ziektebeeld waar de meesten van ons niet bij stil willen of durven staan. Want
dementie houdt in dat een geliefde langzamerhand verandert in een ander persoon. En dus
dat men gedurende een lange periode voortdurend afscheid neemt van zijn partner, ouder,
broer of zus.
Het Alzheimer Café
Het Alzheimer café is een ontmoetingsplaats voor mensen die dementie hebben, hun
partner, familie, mantelzorgers, hulpverleners en andere belangstellenden.
Tijdens een bijeenkomst van het Alzheimer Café krijgt u meer informatie over dementie, kunt
u uw vragen stellen aan deskundigen en kunt u lotgenoten ontmoeten.
Onderwerpen
Tijdens een bijeenkomst van het Alzheimer Café staat telkens één thema centraal.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: ‘Wat is Dementie?’, ‘Welke vormen van
dementie zijn er?’, ‘Wat betekent dementie voor de naaste omgeving?’, ‘Hoe communiceer je
met iemand met dementie?’, ‘psychische pijn bij de patiënt’, ‘Is er medicatie voor dementie’,
etc.
Wanneer zijn de bijeenkomsten?
Bij onderstaande leveranciers staan de tijden vermeld.

Voor wie is het Alzheimer Café
Voor iedereen die geïnteresseerd is in dementie of mensen die zelf dementie hebben. Of
partners/familieleden/vrienden/hulpverleners van dementerende mensen.

Indicatie nodig
Nee, iedereen is vrij om te komen.

Aanvraag
Nee, er is ook geen aanvraag nodig voor het Alzheimer Café. Wel kunt u altijd terecht bij
Startpunt Elz voor informatie over dit project.

Eigen Bijdrage
De toegang van het Alzheimer Café is gratis evenals het eerste kopje koffie of thee. Daarna
moet u betalen voor een drankje.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Alzheimer Café Etten-Leur
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. De derde donderdag van de
maand van 19:30 - 21:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur
Adres:
Woonzorgcomplex Kloostergaard
Bisschopsmolenstraat 272
4876 AS Etten-Leur
Contactpersoon:
Wendy Brugman
Email:
w.brugman@avoord.nl

Alzheimer Café Breda
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke eerste maandag van de
maand, 19:30 - 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Adres:
Woonzorgcentrum De Breedonk
Willem van Oranjelaan 17
4837 AJ Breda
Contact:
Truus Varekamp (Stichting Elisabeth, Breda)
Telefoon:
076-5270200
Alzheimer Café Zundert
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede donderdag van
de maand tussen 19.00 en 21.30 uur geopend.
Adres:
Woonzorgcentrum De Willaert
Burger meester Manderslaan 53
4881 EH Zundert
Contact:
Angela van den Broek
Telefoon:
06-23790163
Email
a.van.de.broek@avoord.nl
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