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Wanneer? 

Met een klinisch geriater als gespreksleider bespreken we 
elke tweede dinsdag van de maand een thema: 

 

12 oktober ‘vormen van dementie en gedragsverandering’ 
9 november ‘Financiën en belangenbehartiger’ 

14 december ‘Muziek en dementie’ 
 

Waar? 
Grand café ‘Groeskamp’ Koopmanslaan 3 in Doetinchem. 

 
Hoe laat? 

Inloop vanaf 19.00 uur. Start 19.30 tot 21.00 uur.  
 

Voor wie? 
Mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden. 

 

Toegang is gratis. 
 

 

Vragen over dementie? 
Bel de Alzheimer Telefoon 

0800 – 5088 
7 dagen per week een luisterend oor 
van 09.00 tot 23.00 uur 
 
www.alzheimer-nederland.nl 

 
 

Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt  voor mensen 
met dementie, hun partners, kinderen, familie, vrienden, 
hulpverleners en anderen belangstellenden. Tijdens de 
informele bijeenkomsten krijg je informatie over 
dementie en kun je ideeën en ervaringen uitwisselen.  
 



  

 

 
Programma 2021 
 
12 oktober: Vormen van dementie en 

gedragsverandering  

 

Er zijn veel verschillende vormen van dementie met specifieke 

eigenschappen en gedragsveranderingen. Een geriater geeft 

uitleg. Wat is het verschil tussen dementie en niet op een woord 

kunnen komen of twee keer hetzelfde vertellen? 

 

9 november: Financiën en belangenbehartiger 

 

Welke zaken moet je op tijd regelen als je weet dat je straks niet 

meer in staat bent om zelf te beslissen? 

Een kandidaat-notaris informeert ons over wet- en regelgeving, 

levenstestament en volmacht.  

 

14 december: Muziek en dementie  

 

We ontdekken de kracht van muziek, want muziek is belangrijk. 

Muziek roept herinneringen op, biedt een veilig gevoel en 

vermindert stress. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor mensen 

met dementie. Het belooft een gezellige avond te worden.  

 

 

 

 

 

 

Coronamaatregelen Alzheimer Trefpunt Doetinchem  

 

In verband met de coronamaatregelen is er een maximum aan 
het aantal bezoekers dat wij in ons Alzheimer Trefpunt kunnen 
ontvangen. U kunt zich op de avond zelf aan de deur aanmelden 
of vooraf via de mail.   

Door het beperkte aantal bezoekers dat we mogen ontvangen is 
ervoor gekozen om maximaal twee personen per gezin uit te 
nodigen. We geven voorrang aan de doelgroep, waardoor het 
kan zijn dat we geen plaatsen hebben voor professionals. 
 

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar:  
at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl    

Wij noteren de volgende gegevens: naam, telefoonnummer, e-
mailadres. Uw persoonsgegevens voor de aanmelding gebruiken 
wij alleen voor de verplichte registratie, opgelegd door de 
overheid i.v.m. Covid-19, aan te kunnen reiken aan de locatie én 
de aanmeldingen te coördineren.  

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen en de uitnodigingen voor het 
Trefpunt meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar: 
at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Vermeld dan in uw e-
mail dat u hier toestemming voor geeft. Wij vinden het prettig 
om naast uw naam, telefoonnummer en e-mailadres ook uw 
adres (straat, postcode en plaats) te ontvangen. U kunt zich op 
ieder moment weer per mail afmelden.  

Meer informatie over hoe Alzheimer Nederland omgaat met uw 
privacy kunt u lezen op onze website:  

www.alzheimer-nederland.nl/privacy. 
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