
Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en 

een betere kwaliteit van leven voor iedereen die met dementie te maken 

heeft. Wij zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt. Op alle terreinen. 

Van wetenschappelijk onderzoek tot de manier waarop de maatschappij 

omgaat met mensen met dementie. 

Alzheimer Nederland heeft 48 regionale afdelingen en ruim 245 

Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen verspreid over het hele 

land. Circa 3.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. 

Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen. 

Locatie Alzheimer Café: 
Woon- en Zorgcentrum Maarsheerd 
Maarsdreef 1 
9501 AM Stadskanaal 

Contactpersoon: 
Ilse Hilde de Jager 
Tel: 0599-635999 
E-mail: ih.dejager@welstad.nl 

Word donateur 
alzheimer-nederland.nl/donatie 
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Programma najaar 2021 

Alzheimer Café 
De werkgroep is een samenwerkingsverband van Stichting Welstad, 
Zorggroep Meander, TSN, Team 290 en 5 vrijwilligers 

Vragen over dementie? 
Bel de AlzheimerTelefoon 
0800 - 5088 
7 dagen per week bereikbaar 
van 09.00 tot 23.00 uur 

Kanaalstreek 
Postbus 2077 
3800 CB Amersfoort 
033 - 303 25 02 
www.alzheimer-nederland.nl 
info@alzheimer-nederland.nl 

GOED DOEL 

alzheimer-nederland.n1/regios 
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Waarom een Alzheimer Café? 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor dementerenden, hun 
familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen die samen komen op 
een plek waar gepraat kan worden over de thuissituatie zonder meteen in 
het hulpverleningscircuit te geraken. Steun van lotgenoten kan zowel 
ondersteuning bieden, als de weg wijzen naar hulpverlening die past 
binnen deze specifieke situatie. Het Alzheimer Café is hiermee een 
aanvulling op het bestaande zorgaanbod in de regio. 

Het Alzheimer Café is elke 2e dinsdagavond van de maand 
(met uitzondering van juli, augustus en december) 
19.00 - 19.30 uur inloop 
19.30 - 21.00 uur programma inclusief 30 minuten pauze 

Het Alzheimer Café vindt plaats in Woon- en Zorgcentrum Maarsheerd, 
Maarsdreef 1, 9501 AM STADSKANAAL 

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. 

Mocht u vervoersproblemen hebben, laat ons dat weten, zodat we naar 
een oplossing kunnen zoeken 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM i.v.m. Corona! 
* Schud geen handen. 
* Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
* Was vaak je handen met water en zeep, 
daarna handen goed drogen. 

* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
* Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten 
en gooi deze daarna weg 

Programma Alzheimer Café Kanaalstreek 
Najaar 2021 

8 september 2020 
Dementie en bewegen door Jessica Jager, Geriatriefysiotherapeut 
Fysiotherapie Centrum ( FTC ) Noord 
Dementie, met als voornaamste oorzaak de ziekte van Alzheimer, wordt in 
het algemeen gezien als een ziekte waarbij cognitieve problemen 
optreden. Dat er in een vroeg stadium ook fysieke problemen kunnen zijn, 
is minder bekend. Inge zal middels een presentatie inzicht proberen te 
geven wat fysiotherapie kan betekenen bij mensen met dementie. 

13 oktober 2020 
Dementie een ziekte. Hoever zijn we met onderzoek? Wat kunnen we eraan 
doen? 
Jeroen de Vries, Neurologist in UMCG en manager van Alzheimer Centrum 
Groningen komt langs. In dit centrum komen onderzoek, behandeling en 
begeleiding samen. Hiermee wil het expertisecentrum helpen om oplossingen 
te bieden voor iedereen die met dementie te maken krijgt, nu en in de 
toekomst. 

10 november 2020 
Mantelzorg 
Op deze speciale avond zetten we u even in het zonnetje met diverse 
activiteiten. Laat u verrassen. 

December is er geen Alzheimer Café, we starten weer op 12 januari 2021 


