Weesp Dementievriendelijk
NIEUWSBRIEF, augustus 2019, jaargang 4

De Watermelody, Wereld Alzheimerdag 2019, zie punt 4

1. Wereld Alzheimerdag in Weesp.
Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Een dag waarop
wereldwijd aandacht wordt besteed aan dementie.
Weesp heeft dit jaar de eer het programma te organiseren voor de hele
Gooi- en Vechtstreek. De werkgroep die dit organiseert heeft er maar
direct een hele week van gemaakt. Zo starten wij op 14 september met
een prachtig toneelstuk, zijn er verschillende vaartochten in de prachtige
boot de Watermelody (met de mogelijkheid om al varend kunst te
maken) en is er een dansmiddag. Geef u nu op! Er zijn maar een beperkt

aantal plekken. Bent u benieuwd of wilt u zich inschrijven? Kijk naar
punt 4 van deze nieuwsbrief.

2. Programma van het Alzheimercafé Weesp van 5 september 2019.

Het onderwerp is vanavond spraakstoornissen en dementie.
Gastspreker is Anneke Tromp, logopediste en directrice van SpreekTaal
logopedisten.
Zij schrijft: “Bij dementie raakt vaak het taalvermogen en het
spraakvermogen aangetast. Het kan zo lastig worden om te
communiceren. Het is belangrijk om voor uzelf of uw naaste te weten op
welk terrein de problemen liggen en of er misschien toch verbetering
mogelijk is. Vanavond een avond over de mogelijkheden die logopedie
biedt bij mensen met dementie.”
Locatie is zoals altijd weer Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35.
De zaal gaat open om 19.00 uur en het programma start om 19.30 en
eindigt om 21.00 uur. Natuurlijk staat er weer een kopje koffie of thee
voor u klaar.

3. Verslag van het Alzheimer café van 4 juli.
Gastspreker was Wyke van Nigtevecht, Begeleider PG Dagcentrum
Vivium Oversingel in Weesp
Wyke ging met name in op vragen van de zaal. Vragen als ‘Hoe kom je in
aanmerking?’, ‘Hoe vinden mensen het om te doen?’, ‘Wat doen de
gasten zoal?’ en andere brandende vragen. De zaal was met 50 mensen
goed gevuld. De reacties na afloop waren erg lovend. Voor herhaling
vatbaar!

4. Het programma van de Wereld Alzheimerdag in Weesp en inschrijven.

21 september: Rose 7 Rouge treedt op
Thema is dit jaar ‘Samen bewegen’. Wij hebben dit thema wat ruim
geïnterpreteerd. Zo kunt u in een bootje bewegen in het water, kunt u
uw gevoelens in beweging zetten tijdens het kijken naar een
toneelvoorstelling en kunt u met uw lichaam bewegen tijdens een
dansmiddag.
Schrijf u nu in. Hoe? Kijk naar het eind van deze paragraaf.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 14 september 2019.
Feestelijke opening: Toneelgroep ‘City Speelt’ speelt het toneelstuk
‘Over Alzheimer, wat ik nog wilde vragen’.
Isa van Dam heeft het toneelstuk samen met de acteurs geschreven. Het
stuk is gebaseerd op interviews die de acteurs hebben gevoerd met
mensen met dementie.
Het toneelstuk wordt twee keer opgevoerd. Van 13.00 uur tot 14.30 uur
en van 15.30 uur tot 17.00 uur. Het adres is: Papelaan 99 in Weesp.

Dinsdag 17 september.
De presentatie van het kunstwerk ‘Wie ben ik?’
In 2018 en 2019 heeft er in Weesp een bijzonder project plaatsgevonden
met en door mensen met dementie, getiteld ‘Wie ben ik?’. Mensen met
dementie tekenden of schilderden, met behulp van kunstenares Eric
Hage en Lia Hagen van Alzheimer Nederland, een portret van zichzelf.
Al deze portretten zijn gebundeld in een groot kunstwerk. Vandaag
presenteren Eric Hage en Lia Hagen dit grote kunstwerk aan de inwoners
van Weesp en andere geïnteresseerden. Wethouder Astrid Heijstee
neemt het kunstwerk in ontvangst. De feestelijke presentatie is in het
stadskantoor van de gemeente Weesp, Nieuwstraat 70A in Weesp om
16.30 uur.
Data 19 en 20 september.
Kunst en varen: ’Wie ben ik?’
U kunt zelf ook ervaren hoe het is om kunst te maken op het thema ‘Wie
ben ik?’ Dit tijdens een boottochtje van 2 uur over onze mooie Vecht.
Op beide dagen zijn er twee tochten. De eerste is van 10.00 uur tot 12.00
uur en de tweede is van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Datum 21 september 2019.
Rose en Rouge is een koor dat zich heeft gespecialiseerd in het
Nederlandse levenslied.
Het belooft een mooie middag te worden! Natuurlijk mag er gedanst
worden. Het programma start om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Er zijn hapjes. Deze zijn gemaakt door leerlingen van het Casparus
College.
Locatie is de Wintertuin, Wintertuin 24 in Weesp. Ingang is aan de Jan
Gortersteeg.
Inschrijven en aanmelden:

U kunt zich voor deze activiteiten aanmelden via email
wad2019gooi@gmail.com of telefonisch bij Lia Hagen: 06 1287 4455.
Als u zich via de email aanmeldt, wilt u dan de volgende vragen
beantwoorden?
Uw naam?
Uw telefoonnummer?
Uw emailadres?
Met hoeveel personen wilt u komen, inclusief uzelf?
Welke activiteiten en op welk tijdstip wilt u meedoen?
Wat uw relatie is met dementie is (Heeft u zelf dementie, bent u
mantelzorger, bent u professional?
Heeft vervoer nodig? En zo ja, van waar?

5. Dementie in de buurt.
Het project Samen dementievriendelijk (u weet wel, van die
reclamefilmpjes op televisie) heeft dit najaar een leuke campagne. In
deze campagne gaat het om wat u kunt je doen om uw buurt een beetje
dementievriendelijk te maken. Daarvoor is de organisatie van het project
op zoek naar een aantal mooie voorbeeldverhalen. Heeft u zo’n verhaal
en zoekt u een podium om uw verhaal te publiceren, schrijf dan naar de
redactie:
redactie@samendementievriendelijk.nl onder vermelding van 'Dementie
in je buurt'.
Wilt u meedoen of bent u gewoon nieuwsgierig? Kijk eens op:
https://content.mailplus.nl/m9/links/alzheimernederland/txt4249175/Vv
x6kvJ98CB83vb

Deze nieuwsbrief
Wilt u reageren op deze mail, heeft u een tip of idee of wilt u zomaar iets
kwijt? Schroom niet en laat het ons alstublieft weten. Ons emailadres is:

weespdementievriendelijk@gmail.com.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u de nieuwsbrief van Weesp
Dementievriendelijk te sturen en u te informeren over onze en andere
mogelijk voor u belangrijke activiteiten.
Als u zich wilt uitschrijven, dan kunt u dat op ieder moment doen door een
e-mail te sturen naar weespdementievriendelijk@gmail.com. Als u meer
wilt weten over hoe Alzheimer Nederland omgaat met persoonsgegevens,
raadpleeg dan de privacyverklaring: www.alzheimer-nederland.nl/privacy

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2019.
Namens de werkgroep Weesp Dementievriendelijk,
Ton Koot

