
Praatcafé 
dementie

18 december 2017 

Zangnamiddag met De Broomsticks

Meer info? Nathalie Jochems

Albert Van Dyckstraat 18 

2300 Turnhout 

tel. + 32 14 47 46 00 

nathalie.jochems@zorggroep-orion.be 

www.zorggroep-orion.be

Bereikbaarheid

Het praatcafé dementie gaat door in ’t 

Kaffee, WZC De Wending, in de Albert 

Van Dyckstraat 18. Voor meer info kan 

je ter plekke terecht of op onze 

website www.zorggroep-orion.be. 
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Samenwerking

Praatcafé dementie is een initiatief van 

verschillende partners: Tandem vzw, 

Alzheimerliga, OCMW Turnhout, Stad 

Turnhout en vele woonzorgcentra, 

thuiszorgdiensten, ziekenhuizen, 

apothekers,… uit de regio Turnhout.



Hou zeker onze website in het oog om te 

weten wanneer het volgende praatcafé 

georganiseerd wordt en wat er op het 

programma staat.  De inkom is gratis en 

reserveren hoeft niet.

Ontmoetingsmoment

Het praatcafé dementie vindt 

driemaandelijks plaats. Vaak worden er 

mantelzorgers en deskundigen 

geïnterviewd, maar rond sommige thema’s 

kan er ook een film vertoond worden of is 

er ruimte voor andere activiteiten. Zo krijg 

je heel wat informatie mee. Er is tijd om

vragen te stellen, maar gewoon luisteren 

kan natuurlijk ook. 

Je kan er dus nuttige tips en 

achtergrondinformatie in verband met de 

ziekte opsteken, maar ook in een heel 

ontspannen sfeer kennismaken met 

lotgenoten. Bij een kopje koffie of frisdrank

ontmoet je andere familieleden en 

mantelzorgers van personen met dementie.

Tekst van het artikel komt hier te 

staan. Tekst van het artikel komt 

hier te staan.

18 december 2017
Om 14 uur  
 
't Kaffee - WZC De Wending

Met het praatcafé dementie willen we 

dementie bespreekbaar maken, door 

mantelzorgers en familie samen te 

brengen. Luisteren, ervaringen delen, 

informatie en tips uitwisselen en anderen 

ontmoeten zijn de ingrediënten voor het 

praatcafé. Iedereen is welkom, spreken is 

toegestaan, enkel luisteren ook. 
Zangnamiddag met 
De Broomsticks

Zingen is gezond en zorgt voor 

ontspanning. Daarnaast blijven liedjes lang 

in ons geheugen hangen. Hierdoor is 

muziek een ideaal middel om als 

mantelzorger en persoon met dementie 

samen te genieten van deze ontspanning. 

 

De Broomsticks verzorgen reeds jaren met

het nodige enthousiasme zangnamiddagen. 

Zij nemen liedjesboeken uit de oude doos 

mee. Je kunt je favoriete keuze ter plaatse 

doorgeven. Enkel luisteren en genieten is 

ook toegestaan. 

 

Welkom!

EHBD

EHBD staat voor Eerste Hulp Bij Dementie. 

De rugzak bevat verschillende materialen 

die je de gelegenheid geven om, op een 

rustige manier in uw vertrouwde omgeving, 

kennis te maken met zorgvuldig 

geselecteerde informatie over het thema. 

 

De EHBD rugzak is bestemd voor iedereen 

die van ver of dichtbij te maken krijgt met 

dementie: de persoon met dementie, de 

partner, (klein)kinderen, familie, buren, 

mantelzorgers, … 

 

Je kan twee rugzakken ontlenen in de 

bibliotheek van Turnhout en één in het 

Lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck. 

 

Meer info? 

Lokaal Dienstencentrum: T 014 47 46 00 

 

Heeft u telefonische vragen over dementie? 

Er is een gratis infolijn: Alzheimer Phone T 

0800 15 225 of Familiegroepen 

Alzheimerliga T 014 43 50 60. 


