
 WE ZETTEN 
 DEMENTIE IN DE KIJKER 
 DEMENTIE, PRAAT EROVER 

 WIST JE DAT? 

Je met al je vragen over dementie terecht kan in een van de vier
 infopunten dementie in Wevelgem?

Er een fotoboek bestaat met de winnende foto’s van de wedstrijd
 ‘Lens op demensie’.

Er in elke Wevelgemse deelgemeente een dementievriendelijke
wandeling is?

• Heeft je moeder, vader, partner of iemand uit je nabije omgeving de ziekte 
dementie? Dan heb je wellicht heel wat vragen. Personen met dementie en/
of hun mantelzorgers kunnen er op een laagdrempelige manier terecht voor 
informatie, advies, steun en begeleiding. Wanneer het moeilijk is om zelf 
langs te komen, dan komen wij ook bij jou langs.

• Deze maand lees je in de infokrant een getuigenis van een mantelzorger. 

• Langs het parcours kom je langs betekenisvolle bezienswaardigheden in de 
gemeente, krijg je heel wat tips over dementie en bieden verschillende vragen 
en foto’s de deelnemers de mogelijkheid om herinneringen op te halen.

• De wandelbrochure is gratis verkrijgbaar in elk infopunt dementie 
(startplaats van de route).

• Je kunt een gratis brochure verkrijgen in elk infopunt dementie. 

Infopunten Wevelgem
» Elckerlyc
Elckerlycplein 1
056 43 55 10
dementie.elckerlyc@wevelgem.be

Infopunt Moorsele
» Sint Jozef
Herenhuis, Sint-Maartensplein 15
056 41 51 68
infopuntdementie.moorsele@gvo.be

» Sint Camillus
Kloosterstraat 21
0499 90 49 22 | infopuntdementie.wevelgem
@wzcsintcamillus.be

Infopunt Gullegem
» Het Gulle Heem
Gulleheemlaan 20
056 43 20 80
dementie.hetgulleheem@wevelgem.be 

Openingsuren infopunten
Open ma tot vr: 9 - 12 uur en 14 - 17 uur
Voor een persoonlijk gesprek graag op afspraak.



Op woensdag 21 september is het werelddag dementie.
Als dementievriendelijke gemeente willen we deze dag niet zomaar voorbij 
laten gaan. We vragen extra aandacht voor dementie, om het taboe te 
doorbreken. Een samenwerking tussen de woonzorgcentra, de lokale 
dienstencentra en de dienst thuiszorg van Wevelgem.

Heel veel mensen worden geconfronteerd met dementie. In de gemeente 
zijn er verschillende infopunten dementie opgericht. Daar kunnen mensen 
terecht om te praten en hun verhaal te doen. Maar ook zeker en vast om hun 
bezorgdheden te delen, vragen te stellen en informatie te verzamelen over 
hoe je er best mee kan omgaan.

Alle infopunten vinden jullie terug op  www.wevelgem.be/dementie   

 GEPLANDE INITIATIEVEN 
1. Infostand wekelijkse markten 
In september vind je ons enkele keren terug op de lokale markten. Je krijgt 
er informatie over dementie en over de verschillende activiteiten rond het 
thema in de gemeente. Je kunt ervaren wat dementie is, deelnemen aan een 
wedstrijd en nog veel meer. We voorzien ook verse soep. 

Praktisch:
• op de lokale markten in de verschillende deelgemeentes: 14 september in 
Wevelgem, 15 september in Moorsele en 16 september in Wevelgem
• telkens van 9 tot 12 uur

2. Praatcafé dementie: ‘Ongewoon gewoon’ over aanpassingen thuis 
Katleen Vandenbroucke van expertisecentrum dementie Sophia, neemt 
ons mee in het dagelijks leven van personen met dementie en hun 
mantelzorgers. 

Hoe kan het leven voor hen allemaal zo comfortabel mogelijk verlopen? 
Welke tips en aanpassingen kunnen hiertoe bijdragen? Aan de hand van 
praktische voorbeelden geven we tips om thuis toe te passen. 
Na de uiteenzetting is er ruimte voor vragen en kan er nagepraat worden. 

Praktisch:
• dinsdag 20 september om 19.30 uur
• Sint-Camillus, Kloosterstraat 21, Wevelgem
• Inschrijven is gratis en doe je via 056 41 15 70 of dementie@wevelgem.be

3. Lessen over dementie in de Wevelgemse basisscholen 
Samen met Joop, de zakdoekknoop, gaan we op bezoek in alle vierde 
leerjaren van de Wevelgemse basisscholen.

4. Infostand Bib in het park 
Van 19 tot 30 september staat een infostandje over dementie in Bib in het 
Park opgesteld. Je vindt er ook heel wat boeken en spelen over dementie. 
Een bezoekje waard!

praktisch:
• 19 tot 30 september binnen de openingsuren van Bib in het Park
• Bib in het Park, Wevelgem

5. Film ‘The Father’ in CC Wevelgem 
Een prachtige film met ontzettend sterke acteurs. De film neemt je mee in 
de verwarring die dementie vaak met zich meebrengt. Deze film won niet 
voor niets een Oscar.  

Praktisch:
• vrijdag 28 oktober om 20.15 uur 
• CC Guldenberg, Guldenbergplein 1, Wevelgem
• 7 euro of 24 uitpaspunten 
• Tickets: www.wevelgem.be/webshop of aan de infobalie van het cc

6. Tentoonstelling ‘Lens op Demensie’
In 2019-2020 werd een fotowedstrijd georganiseerd in samenwerking met 
Fotogroep EOS Wevelgem met als thema ‘Focus op de mens(en) achter 
dementie’. De vijftien mooiste foto’s worden tentoongesteld in de vier 
Wevelgemse woonzorgcentra.

locaties:
September: Sint-Camillus  Februari: Sint Jozef
Oktober: WZC elckerlyc   Maart: WZC Het Gulle Heem

 MEER INFORMATIE OVER DEMENTIE:  
 WWW.WEVELGEM.BE/DEMENTIE 


