
DEMENTIEVRIENDELIJKE STAD GEEL

    ACTIVITEITENAANBOD
                NAJAAR 2018

avondvoorstelling
 ‘U bent mijn 

moeder’ 
met  

Assunta Geens

met o.a.

live liedjesprogramma 
door
Martine Dams

live  
liedjesprogramma 

 
door

Martine Dams

5 jaar praatcafé

 dementie



September
    Dementie in de kijker in onze Geelse bib en 
     in het dienstencentrum Luysterbos
21 september 2018  Bib Geel: Lancering eerste hulp bij dementie 
    rugzak (EHBD) voor kinderen en jongeren
Oktober 
5 oktober 2018   Avondvoorstelling: ‘U bent mijn moeder’   
    met o.a Assunta Geens
17 oktober 2018  Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen
    Thema: Financiële en materiële ondersteuning
November
14 november 2018  Praatcafé dementie:  Live liedjesprogramma
    ‘Vergeet de mooie dagen niet’ 
    met de Geelse zangeres Martine Dams 
December
12 december 2018  Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen
    Thema: Zinvolle dagbesteding in de thuissituatie

Reeds gekende datums voor 2019

13 maart 2019   Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen
    Thema: 
    wat iedereen moet weten over dementie
8 mei 2019   Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen
    Thema: communicatie: 
    begrijpen en begrepen worden

Activiteitenaanbod i.v.m dementie te Geel

Overzicht najaar 2018

Vragen i.v.m. de praatcafés?

May Luyckx 
Deskundige senioren
Sociaal Huis
J.B. Stessensstraat 69
2440 Geel

 
014 56 71 31 
may.luyckx@geel.be



PRAATCAFES DEMENTIE – NAJAAR 2018

Ontmoetingsmoment
Tijdens het praatcafé licht een deskundige een bepaald aspect van  
dementie toe. Daarna laten we een ervaringsdeskundige aan het woord.  
Bij sommige thema’s wordt een film getoond of is er ruimte voor andere  
activiteiten. Je krijgt heel wat achtergrondinformatie en nuttige tips.
Tijdens de pauze kan je bij een drankje van gedachten wisselen en vragen 
stellen. Gewoon luisteren, kan natuurlijk ook.

Voor wie
Iedereen is van harte welkom!
Familieleden, mantelzorgers, vrienden en kennissen van personen met  
dementie, senioren en andere geïnteresseerden.

Vervoer of oppas nodig?
Bij de gezelschapsdienst kan je tegen een kleine vergoeding oppas aan 
huis vragen. Zo kan je zelf met een gerust hart naar het praatcafé gaan. 
Vraag tijdig vervoer en/of oppas aan want er zijn maar een beperkt aantal  
vrijwilligers beschikbaar.

Sociaal Huis | Dienst Sociale Zorg
J.B.Stessensstraat 69, 2440 Geel
014 56 71 25

In het praatcafé dementie brengen we
mensen samen die - in meerdere of in  
mindere mate - zorg dragen voor een persoon  
met dementie. Dit kan familie zijn maar ook 
vrienden, kennissen, buren,… 
In een ontspannen sfeer maak je kennis
met anderen en krijg je nuttige informatie
over het thema.
Je kan luisteren, ervaringen delen en tips
uitwisselen. Zo leer je het dagelijks ‘leven
met dementie’ beter begrijpen en leer je er
beter mee omgaan.

Activiteitenaanbod i.v.m dementie te Geel

Overzicht najaar 2018

Vragen i.v.m. de praatcafés?



September & oktober 2018

September
•	 Dementie in de kijker in onze Geelse bibliotheek en in het dienstencentrum 

Luysterbos

•	 21/9/2018 Bib. Geel: Lancering eerste hulp bij dementie rugzak (EHBD) voor 
kinderen en jongeren

Oktober

5 oktober 2018

Avondvoorstelling: ‘U bent mijn moeder’ 
Met o.a Assunta Geens in de rol van moeder, Peter Smolders in de rol van 
zoon, in een regie van Dirk Couvent door tejater Aventoe

Locatie: Forumzaal OPZ, Dr. Sanodreef 4, Geel 
Aanvang: 19u deuren open, start 19:30u – einde voorzien rond 21u
Kostprijs: € 3 p.p/ Geelse vrijetijdspas € 1,5 p.p 

Inschrijven vanaf maandag 3 september in het dienstencentrum Luysterbos, 
014 56 70 70

Natuurlijk weet ik dat! 
Ik heb dat ergens op een briefke geschreven… 
Maar waar ben ik? En wie bent u? 
U bent mijn moeder! 
Twee mensen, moeder en zoon klampen zich liefdevol vast aan elkaar. 
Terwijl de storm in haar hoofd hen onverbiddelijk uit elkaar drijft. 
Jas aan, jas uit, jas toch maar aan… 
 
U bent mijn moeder!

Een herkenbare, aangrijpende voorstelling met een vleugje humor over weten en 
vergeten, over vasthouden en loslaten, over dementie en er mee omgaan. 

Luk is een man van middelbare leeftijd die sinds enkele jaren wekelijks op bezoek 
gaat bij zijn moeder. Zij verblijft in een woonzorgcentrum en vertoont al enige tijd de 
symptomen van dementie.



Oktober 2018

17 oktober 2018

Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen 
Thema: Financiële en materiële ondersteuning 
Woe 17 oktober 2018 van 14u tot 16u 
Locatie: NOAH Geel, Stelenseweg 66, Geel 
Gratis deelname. 

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiënten- en vrijwilligersvereniging VAN, 
VOOR en DOOR mantelzorgers en familieleden van personen met ( jong) demen-
tie. (Dit kan zijn zowel voor Alzheimerdementie, Vasculaire dementie, Lewy-Body  
dementie, Parkinson-dementie en minder voorkomende vormen van dementie.)

Onze familiegroepen ( jong)dementie brengen familieleden en mantelzorgers 
van personen met ( jong)dementie samen in een gemoedelijke sfeer waar ze 
informatie,ervaringen en steun uitwisselen. Ze kunnen hun zorgen delen met lot-
genoten. 

Week na week ziet Luk zijn moeder achteruit gaan. Het begon bij kleine vergetel-
heidjes. Nu zijn het heelder flarden herinneringen en kennis die uitgevaagd zijn. 

Voor Luk wordt het steeds moeilijker om met zijn moeder te communiceren, tot een 
echt gesprek te komen. Ondanks deze ervaringen zijn er heel wat mooie momenten 
waarop humor de pijn verzacht. Want ‘zij is nog één van de beste’. 

Het theaterstuk ‘U bent mijn moeder’ wordt gebracht door 2 acteurs. Moeder en 
zoon. Ze scheppen een beeld van hoe het is om met dementie om te gaan. Vandaag 
of morgen komen we allemaal van ver of dichtbij in aanraking met dementie. Hoe 
gaan we er mee om? 

‘U bent mijn moeder’ pretendeert niet dé kijk op dementie maar wil wel, zonder een 
oordeel te vellen, een zo ruim mogelijk publiek confronteren met een mogelijke 
voorbeeldsituatie. ‘U bent mijn moeder’ is een intimistische voorstelling die op luch-
tige wijze wil doen nadenken over dementie. 



November 2018

14 november 2018

Vergeet de mooie dagen niet!
Een live liedjesprogramma over dementie 
in samenwerking met Tandem, Expertisecentrum Dementie Turnhout 
Overbekende liedjes uit het kleinkunstgenre, onder muzikale begeleiding 
van pianist Dagmar Feyen, illustreren haar verhaal.

om 14u in dienstencentrum Luysterbos Geel
Zonder voorafgaande inschrijvingen, gratis deelname.

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Martine Dams wil met dit liedjesprogramma 
dementie onder de aandacht brengen. Zij vertelt en zingt over de diepste gevoe-
lens en kwetsbaarheid van de persoon met dementie en hoe humor steeds weer 
een belangrijke rol speelt. Tijdens stagebegeleidingen komt Martine regelmatig in 
contact met ouderen in woon -en zorgcentra, die dementie hebben. Zij heeft hierbij 
ervaren dat er vaak angst en negatieve gevoelens heersen.  Door de gevolgen van 
dementie kunnen mooie herinneringen vervagen of vergeten worden. Martine haalt 
ze van onder het stof vandaan. 

Dit liedjesprogramma wordt gebracht 
door de Geelse zangeres Martine Dams. 

Zij is afgestudeerd als verpleegkundige 
en geeft les aan leerlingen, die later een 
zorgberoep willen uitoefenen.  Zij vond het 
nodig om rond dementie een creatieve bij-
drage te leveren. Als Geelse zangeres wil 
ze het negatieve stigma rond dementie 
doorbreken en pleiten om de mooie dagen 
niet te vergeten en terug boven te halen. 
Martine Dams was vorig jaar nog te gast op 
Houden van Griffelrock 2017 in het Sport- 
paleis van Antwerpen. 



12 december 2018

Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen:
Thema: Zinvolle dagbesteding in de thuissituatie.

van 19:30u tot 21:30u
Locatie: Huis Perrekes, Zammelseweg 1, Geel - Oosterlo 
Gratis deelname.

December 2018

Reeds gekende datums voor 2019
 
Maart 2019  
Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen  
Thema: wat iedereen moet weten over dementie
woensdag 13 maart 2019 van 14 uur tot 16 uur
locatie: bibliotheek Geel, zaal de Madelief
Gratis deelname.

Mei 2019  
Familiegroep Geel - Alzheimerliga Vlaanderen
Thema: communicatie: begrijpen en begrepen worden
woensdag 8 mei 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur
locatie: WZC Zusterhof, Gerststraat 67, Geel
Gratis deelname.



 

 

De praatcafés dementie komen tot stand door een samenwerking van volgende partners:


