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Organisatie:
Alzheimer Liga Vlaanderen
Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout
T 014 43 50 60, F 014 43 76 54
secretariaat@alzheimerliga.be 
www.alzheimerliga.be
www.jongdementie.info
BE87 3101 0355 8094

Zaterdag 
28 november 2015

OOstende

0800 15 225
gratis luister- & infolijn

4e Ontmoetingsdag 
jongdementie 

Voor personen met jongdementie
en al hun naasten

In samenwerking met:

Met steun van:

Waar moet je zijn?

Vayamundo
De Kinkhoorn & Ravelingen
Zeedijk 290-330
8400 OOSTENDE

De locatie bevindt zicht op 4.3 km van het 
station van Oostende. Deelnemers die 
met de trein komen, kunnen dit melden 
aan de organisatie (telefonisch via 014 
43 50 60 of per mail naar secretariaat@ 
alzheimerliga.be). Er zullen medewerkers 
aan het station staan om u te begeleiden, 
per tram of gratis per busje, naar de locatie. 

Openbaar vervoer Station Oostende - 
Vayamundo (Zeedijk 290):

1.  tram (kusttram richting De Panne)  
20 minuutjes
Rijdt om de 20  minuten (winter)
8u47 // 9u07 // 9u27
 
2. Bus (lijn 6 = station – luchthaven 
raversijde) – 25 minuutjes
Rijdt om de 20 minuten
8u41 // 9u02 // 9u22



Programma

Gastheer: 
Jan Van Rompaey, bekend van TV & radio

Vanaf 9u30 Ontvangst met koffie & koekjes

10u Verwelkoming door Hilde Lamers,  
 directeur Alzheimer Liga Vlaanderen   
 vzw en door Vanessa Vens, voorzitter  
 Sociaal Huis Oostende

10u15 Presentaties van lokale initiatieven  
 rond jongdementie

10u45 Getuigenis van een koppel waarvan  
 de echtgenoot jongdementie heeft;  
 met Rick De Leeuw, zanger, dichter  
 en voorzitter van Het Ventiel.

11u20  Vorming door Prof. Dr. Catherine  
 Verfaillie – KU Leuven over de laatste  
 nieuwe inzichten rond frontotem- 
 porale dementie 

12u Middagpauze met warm en koud  
 buffet

13u30 Start ontmoetingsactiviteiten 

Vanaf 15u30 Receptie

16u Slotwoord door Johan Vande Lanotte,  
 burgemeester van de stad Oostende.  
 Dankwoord door François De Vlee- 
 schouwer, voorzitter Alzheimer Liga  
 Vlaanderen vzw

Doorlopend: ontmoetingscafé
Het  ontmoetingscafé” biedt een alternatief pro-
gramma voor deelnemers die niet aan het vaste 
programma kunnen en/of willen deelnemen. 
Zij kunnen daar ontspannen. De toegang is vrij 
en er worden begeleiders voorzien. 

“

“

Keuze ontmoetingsactiviteiten

U kan vooraf kiezen uit één ontmoetingsactiviteit 
tijdens uw inschrijving. Geeft u ook één reserve-
keuze door? Wij trachten zo goed als mogelijk  
rekening te houden met uw eerste keuze. 

1. Stadskernwandeling: 
 keuze 1 O keuze 2 O

2. Visserskaaiwandeling - maritiem Oostende: 
 keuze 1 O keuze 2 O

3. Koning Leopold II wandeling:
 keuze 1 O keuze 2 O

4. Kookworkshop:
  keuze 1 O keuze 2 O

5. SeaSens (relaxatiebeleving): 
 keuze 1 O keuze 2 O

6. Kunstatelier (schilderen): 
 keuze 1 O keuze 2 O

7. Geen activiteit
(optioneel gebruik van zwembad en speelruimte 
van Vayamundo)

Bij slecht weer wordt er een aangepast programma 
voorzien.

Praktische informatie

Deelnameprijs
•	 €	15	per	persoon	(max.	€	40	per	gezin)

inschrijven
•	 via	de	website:	www.alzheimerliga.be
•	 via	mail:	secretariaat@alzheimerliga.be
•	 telefonisch:	014	43	50	60
•	 per	post:	Alzheimer	Liga	Vlaanderen	vzw,	
 Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout

Uw inschrijving is geldig na betaling vóór 20  
november 2015 op IBAN BE87 3101 0355 8094  
(referentie: ‘Ontmoetingsdag JD 2015’ + aantal 
personen). We sturen u geen bevestiging.

Vergeet uw 1e en 2e keuze voor namiddagactivi-
teit niet door te geven.

Elke deelnemer ontvangt een goodiebag, met één
gratis ticket voor de ijspiste  Winterijs”!


