
 
 

  

regio Lummen 

FAMILIEGROEP DEMENTIE 

 

De eerste tekenen. Is het gewoon 

vergeetachtigheid of dementie? De 

confrontatie met de ziekte van Alzheimer of 

een andere vorm van dementie brengt veel 

teweeg.  

 

Naast de vloedgolf van emoties moet je ook 

praktische zaken regelen. In elke fase van 

dementie komen er nieuwe vragen en 

gevoelens. 

 

In de Familiegroep Dementie komen 

mantelzorgers en familieleden samen om 

informatie, ervaringen en steun met elkaar te 

delen. Je zorgen delen met lotgenoten? Dat 

kan bijzonder veel deugd doen! 

 

 

“In de Familiegroep Dementie vond ik  

eindelijk mensen die me écht 

begrepen.” 

 

 

GRATIS LUISTER- EN INFOLIJN 

 

Nood aan info of een luisterend oor?  

Bel dan naar onze gratis luister- & infolijn  

0800 15 225. Dat kan elke dag!  

Een team van (ervarings)deskundigen zit klaar 

om naar jouw vragen en verhaal te luisteren.  

 

Ook via mail kan je je vraag stellen:  

hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be. 

Alzheimer Liga Vlaanderen is hét 

aanspreekpunt voor mensen met dementie, 

hun mantelzorgers en iedereen die geraakt 

wordt door dementie. 

 

We geven jou een stem en pleiten voor een 

maatschappij waarin iedereen recht heeft op 

zijn eigen plek en dementie bespreekbaar is.  

Met oog voor wat er wél kan, zorg op maat en 

een kwaliteitsvol leven. Zonder taboe! 

 

Help ons helpen! Word voor € 15 lid van onze 

Liga en maak zo dementie mee draagbaar. 

Alle giften vanaf 40 euro per jaar (lidgeld 15 

euro niet inbegrepen) geven recht op een 

fiscaal attest.  

 

 Dank je wel voor je steun!

Familiegroep Dementie 

PROGRAMMA 2022 

Van en voor mantelzorgers &  
familieleden van personen  

met dementie 



 
 

PROGRAMMA 

 

Hiermee een overzicht van de geplande 
activiteiten voor 2022: 
 

 Bijeenkomsten in het LDC Klavertje 
vanaf 19u30 

o Ma 21/3/2022: Veranderende 
sexualiteitsbeleving bij personen 
met dementie 

o Ma 16/5/2022: In dialoog met 
een expert 

o Ma 19/9/2022: rouw en 
dementie 

o Ma 21/11/2022:  vastleggen 
jaarprogramma 2023, Een 
medewerker van het ECD op 
bezoek en eindejaarsetentje 
 

 Dementievriendelijke wandelingen vanaf  
13u30: 

o Za 16/4/2022:  startpunt: 
Thiewinkel Kerk 

o Za 18/6/22: startpunt: 
Schallebroek Gildezaal 

o Za 15/10/2022: ’t Vloot Parking 

 

 

 
Voor wie? 
Familieleden en vrienden van personen met 
dementie.  
Wat?: 
Praten, ervaringen uitwisselen, informatie 
opdoen bij koffie en koek 
Prijs? 
De activiteiten zijn meestal gratis, of mits een 
kleine bijdrage.  
 
Wij vragen om tot 2 dagen voor de activiteit in te 
schrijven via de contactpersoon of mailadres 
hierlangs. Zo weten wij wat we moeten voorzien 
voor deelnemers. Graag vermelden voor welke 
activiteit u zich inschrijft. 
 
Deze Familiegroep Lummen wordt 
georganiseerd in samenwerking met: 
Lummen, dementievriendelijke gemeente 
   
 
 

      

PRAKTISCH 

 

Lummen LDC ‘t Klavertje 
Dr Vanderhoeydonckstraat 56 
3560 Lummen 
Bij verbouwingen verhuizen we naar lokaal 5 
 

 
 

Contactpersoon:  Manuela Vandenboer 
013/521354 
 
Informatie en inschrijven via: 
lummen@alzheimerliga.be of 
dementievriendelijk@lummen.be 
 

Aansluiten kan op elk moment! Deelname is 

gratis. 

 

NOG VRAGEN? 

 

Wil je graag deelnemen, maar heb je nog een 

aantal vragen? We zoeken graag samen met jou 

naar een oplossing.  

 

Want je staat er niet alleen voor! 

 

mailto:lummen@alzheimerliga.be

