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        Dementie in de kijker 

 September 2021 

 

 

Baarle-Hertog 

Tentoonstelling:  

dinsdag 21 september 2021 om 16u; doorlopend te bezoeken tot 30 september 2021 

            Kunst gemaakt door mensen met geheugenproblemen, in samenwerking met  

dagbestedingen uit de buurt. 

            Plaats: cultuurcentrum, Pastoor de Katerstraat 7,5111 Baarle-Nassau 
  
Theater: Jet en Harrie (Theatergroep Ervarea) 

Zaterdag 25 september 2021 om 20u. 
Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beiden met pensioen gaan. Alles gaat 

goed tot er dingen raar worden. Jet blijkt te lijden aan dementie.  

De voorstelling laat je lachen en huilen 

Plaats: cultuurcentrum Baarle  
  
Boeken; doorlopend diverse materialen over dementie in bibliotheek Theek5, 
                  Pastoor de katerstraat 7, 5111 Baarle-Nassau. 
  
Alle activiteiten zijn gratis maar wel te reserveren via info@cultuurcentrumbaarle.eu 
 
 
 

Balen  

Het praatcafé ‘Bewegen is gezond ‘ zal doorgaan op dinsdag 21 september 2021 14u,  

in de tuin van Woonzorgcentrum Ter Vest (Rozenstraat 11, Balen). 

 
Onder het motto ‘bewegen is gezond’ worden volgende activiteiten aangeboden: 

• Doorlopend praatcafé; 

• Dementievriendelijke wandeling doorheen het centrum van Balen; 

• Beweegmomenten, aangepast aan ieders mogelijkheden; 

• Dementievriendelijke oefeningen met de exergames; 

• Infomarktje met info over dementie, het lokaal dienstencentrum, VIA-mobiel,… 

Contactpersoon: karlien.berghmans@ocmwbalen.be 

 
 
 

mailto:info@cultuurcentrumbaarle.eu
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Hoogstraten  

Er is iets aan de hand, maar wat?  

Je hebt het vage gevoel dat er iets niet klopt maar je kan niet precies zeggen wat. De persoon 

die je goed kent reageert anders dan anders en is niet in zijn normale doen. Zijn het eerste 

tekenen van dementie?  

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het niet-pluis-gevoel want het is belangrijk om dit gevoel 

ernstig te nemen.  

 

Donderdag 23 september 2021 19u – 21u  

WZC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 2 

2320 Hoogstraten 

Contactpersoon: Kim Michielsen Informatie en inschrijven via: Tel. 03 340 16 00  

E-mail: hoogstraten@alzheimerligavlaanderen.be 
 

Kasterlee   

Theatervoorstelling : Grijs gedraaid  

       Dinsdag 21 september 2021- 19u. 

       Over hoe kinderen met goede bedoelingen het leven van hun ouders overnemen. 

       Bibliotheek Lichtaart,Schoolstraat 25  

       Prijs:  gratis Beperkt aantal plaatsen.Kom dus op tijd. 

       Info: Dienst Welzijn – 014 55 83 22   welzijn@Kasterlee.be  

 

Laakdal  

Themakast dementie in de bib van ma 20/9  tot 6/10  

Info: franka.dierckx@laakdal.be] 

Dinsdag 21 september 2021  avond (19u00u)  

“Va is koning is een monoloog gebracht door Dhr. Willy De Jaeghere. Hij vertelt het verhaal van 

Jef die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. In de monoloog word je meegezogen in het leven van 

Jef. We volgen Jef thuis, in het ziekenhuis en laten in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde 

verblijft. De monoloog maakt ook gebruik van een vleugje humor om het verhaal verteerbaar te 

maken. Doorheen de monoloog wordt dementie en de ziekte van Alzheimer op een bijzondere 

wijze in het daglicht gesteld. “ 

Gratis tickets : inschrijven verplicht. 

Contact/inschrijven: www.dewinde.be  

 

Lille  

http://www.dewinde.be/
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Theatermonoloog over dementie: Mist, mijn moeder en ik 

Dinsdag 21 september 2021 

WZC Lindelo van 19u30-21:30 

Inschrijven is verplicht via welzijn@lille.be—014/75.14.11of via elke.keepers@lindelo.be—

014/88.99.20 

 

 

Geel 

Familiegroep Dementie Geel  

Donderdag 23 september 2021 om 14.30u    

dienstencentrum Luysterbos, zaal polymaxi,  

Thema in het daglicht van wereld dag Dementie: Dichter bij elkaar. 

Wat mag je verwachten: 

De gevoelens en ervaring van de mantelzorger, delen met elkaar, brengt ons dicht bijeen door 

een interactief gesprek. Wat is een klein geluk voor de Mantelzorger? 

Aansluitend  even stil staan bij een mooi gedicht. 

Contactpersoon:may.luyckx@geel.be -014 56 71 31 
 

Klein Veldekens stapt tegen dementie: (dementievriendelijke wandeling (+/- 5km)) 

Dinsdag 21 september 2021 

13.30 uur verzamelen 14.00 uur vertrek aan Bistro Louisa, Klein-Veldekensstraat 3/7, 2440 Geel 

Je kan inschrijven via het onthaal van Klein Veldekens of info@astorvzw.be  

Wenst u één van de bewoners een aangename namiddag te bezorgen door hen te begeleiden 

tijdens deze wandeling? Vermeld het zeker bij uw inschrijving!  

Per deelnemer doneert vzw Astor € 1 voor onderzoek naar dementie 

 

Grobbendonk  

 

Inhuldiging dementievriendelijke wandeling ‘Het Godshuis’  

Dinsdag 21 september 2021 

Vertrek: 13u45u woonzorgcentrum de Wijngaard  

Kostprijs: gratis   Afstand: 5,5 km 

De wandeling staat bewegwijzerd met een vergeet-me-nietje. Je kan deze op een later tijdstip 

ook op eigen initiatief wandelen. 

Contactpersoon: karen.anthonis@grobbendonk.be -tel: 014/50 81 20 

 

 

Herentals 
  

Film “The Leisure seeker”  

Dinsdag 21 september 2021 

 

een Italiaans-Franse film van Paolo Virzi (2017) 

John en Ella Spencer hebben al ruim 50 jaar een gelukkig huwelijksleven. Op een morgen vertrekt 

het bejaarde koppel stiekem op reis zonder hun kinderen in te lichten. Ze wensen hun 

betuttelende omgeving te ontvluchten en nog een laatste plezierreis ondernemen. Vanuit hun 

mailto:welzijn@lille.be
mailto:elke.keepers@lindelo.be
mailto:may.luyckx@geel.be
mailto:info@astorvzw.be
mailto:karen.anthonis@grobbendonk.be
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woonplaats gaan ze er vandoor in hun oude vertrouwde kampeerauto, die ze ‘The Leisure 

Seeker’ hebben gedoopt. 

Spoedig blijkt dat John meer dan verstrooid is : hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en Ella heeft 

een ongeneeslijke kanker. Af en toe telefoneren ze hun kinderen. Ze verklappen echter nooit 

waar ze zich bevinden noch wat het doel is van hun reis. Onderweg beleven ze hun passie voor 

het leven en voor elkaar tijdens een reis vol emotie en verrassingen. 

  

Plaats : cultuurcentrum ’t Schaliken om 19u30 

Kostprijs: 5 euro, vrijetijdspastarief : 2,50 euro 

Vooraf inschrijven 

  

Fototentoonstelling ‘Als je niet meer weet dat je vergeet’ 

Foyer van cultuurcentrum ‘t Schaliken 

Vrij te bezoeken 

  

 

Tentoonstelling kunstwerken van kunstproject ‘Kunst om niet te vergeten’ in samenwerking met de 

Stedelijke tekenacademie 

Lokaal dienstencentrum Convent2 

Vrij te bezoeken 

Contactpersoon: kristien.uytterhoeven@herentals.be- 014/28.20.03 

 

  

Merksplas:  

Start DementieVriendelijkeGemeente - voorstelling Va is koning 

Woensdag 15 september 2021  namiddag (13u30u) en avond (18u45u), Standen in de gang waar 

mensen informatie kunnen vragen. Gemeenschapscentrum de Marc/kt (Markt 1, 2330 Merksplas). 

“Va is koning is een monoloog gebracht door Dhr. Willy De Jaeghere. Hij vertelt het verhaal van 

Jef die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. In de monoloog word je meegezogen in het leven van 

Jef. We volgen Jef thuis, in het ziekenhuis en laten in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde 

verblijft. De monoloog maakt ook gebruik van een vleugje humor om het verhaal verteerbaar te 

maken. Doorheen de monoloog wordt dementie en de ziekte van Alzheimer op een bijzondere 

wijze in het daglicht gesteld. “ 

Gratis tickets : inschrijven verplicht. 

Contactpersoon: sociaalhuis@merksplas.be – 014/63.94.80 

Olen 

 
Verrassend muzikale namiddag 
Wat er juist te doen staat blijft nog een verrassing maar dat je zal kunnen genieten van een 
namiddag vol muziek, dat staat vast. 

Maandag 20 september 2021  om 14.30 uur in ’t Zilverhof van WZC Zilverlinde 
Inschrijven is niet nodig - gratis 
Organisatie van WZC Zilverlinde en LDC Komie Geire 

   

mailto:kristien.uytterhoeven@herentals.be-
mailto:sociaalhuis@merksplas.be
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Bezoek Gasthuismuseum Geel met gids 

Woensdag 22 september 2021 

Kom samen met een persoon met dementie de nostalgische sfeer in het museum opsnuiven.  

Een speciaal opgeleide gids laat je voelen, ruiken, tasten,… aan voorwerpen van vroeger om 

samen herinneringen op te halen. Een rondleiding duurt één uur en per groep kunnen er 

maximaal tien personen deelnemen. Schrijf je dus tijdig in. Geraak je zelf niet in Geel? Neem 

contact op met Komie Geire en we zoeken mee naar een oplossing. 

-  Woensdag 22 september 2021 van 14.00 tot 15.00 uur, Gasthuisstraat 1, Geel 
-  Woensdag 22 september 2021 van 15.15 tot 16.15 uur, Gasthuisstraat 1, Geel 
-  Inschrijven tot 14 september bij LDC Komie Geire via 014 26 41 14 of komie.geire@olen.be 
-  Gratis 

  

Voorstelling “KWIJT” door Koen Dewulf: 

Vrijdag 24 september 2021om 20.00 uur 

Een tikje comedy, een teentje cabaret en een scheutje theater, het is het recept van ‘Kwijt’, een 

hartverwarmende en ontroerende liedjesvoorstelling over dementie. Van humor en gedichten tot 

liedjes onder begeleiding van een gitarist, zo wat alles dat je voorgeschoteld krijgt werd speciaal 

voor deze voorstelling gecomponeerd. ‘Kwijt’ is herkenbaar en brengt dementie onder de 

aandacht op een manier die je aan de betere kleinkunst doet denken. 
Sint-Martinuskerk, Processieweg 2 
Gratis Inschrijven tot 20 september bij LDC Komie Geire, 014 26 41 14, komie.geire@olen.be 
Organisatie van LDC Komie Geire en Parochieteam Olen Sint-Martinus 
 

Turnhout  

Praatcafé dementie: Dementie en muziek  
Maandag 20 september 2021 
Muziek is iets wat iedereen apprecieert in het leven. Dit is zeker niet anders bij personen met 

dementie. Onze referentiepersoon dementie Carine Steemans vertelt er graag meer over. Zij 

deelt haar kennis en ervaring over wat muziek kan betekenen voor personen met dementie.  

't Kaffee, WZC De Wending, Albert Van Dyckstraat 18, Turnhout 

 onthaal vanaf 19u - start 19u30 

Meer info? Dorien Bevers, Dienstencentrum Albert Van Dyck Albert Van Dyckstraat 10 • 2300 

Turnhout • tel. + 32 14 28 40 70 dorien.bevers@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be 

 

Voorlezen XL - LIEVE MEID - AN SWERTS 

Woensdag 22 september 2021 

Opa herinnert zich veel dingen van zijn kindertijd nog goed. Maar verder vergeet hij steeds meer. 

Ook woorden en wat ze betekenen. Dat komt door opa’s ziekte, legt oma aan Katrientje uit. 

Samen genieten ze nog zo veel mogelijk. En Katrientje helpt haar opa zo goed als ze kan. Ze is 

dan ook zijn lieve meid … 

An Swerts maakt met haar warme boek Lieve Meid dementie bevattelijk en bespreekbaar voor 

kinderen. Vandaag komt ze er uit voorlezen, achteraf is er tijd voor een praatje op niveau van de 

kinderen met leuke teken-, schrijf of zoekopdrachtjes! 

Voorlezen – in het teken van Wereld Alzheimer Dag 

Voor kinderen vanaf de 3de kleuterklas 

mailto:komie.geire@olen.be
mailto:komie.geire@olen.be
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14u30 tot 16u30 

gratis 

inschrijven niet nodig samen met Literatuur Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen,  

Regionaal expertisecentrum Tandem, seniorenadviesraad Turnhout 

    

 

 

 

 

 

 

Lezing 

HET GEHEUGENLABYRINT – prof. Dr. Rik Vandenberghe 

Woensdag 22 september 2021 om 19u30 tot 21u30u 

 

Bijna 1 op 5 mensen krijgt te maken met dementie. 

Van alle vrouwen van 60 jaar zal één op vijf in hun verdere leven dement worden en één op zeven 

mannen. 

In zijn pas verschenen boek ‘Het geheugenlabyrint’ vertelt prof. Dr. Rik Vandenberghe (UZ Leuven) 

het verhaal van de 4 oorzaken van dementie, diep verbonden met wat de neurowetenschappen 

ons leren over het geheugen, de taal, emotie en sociale omgang. 

Naast de klinisch-wetenschappelijke benadering gaat hij ook in op het diep-menselijke aspect: wat 

doet het met een mens om de ziekte te hebben? Wat doet het met een gezin om afscheid te 

moeten nemen? Maar ook hoe de confrontatie met deze tragische aandoeningen bij de persoon 

met de ziekte en zijn naasten ook soms het mooiste naar boven brengt van wat we aan elkaar 

kunnen geven.  

Na de lezing geven Regionaal Expertisecentrum Tandem en Alzheimerliga Vlaanderen nog een 

beknopte toelichting over hun werking. En uiteraard is er ruimte voor vragen. 

 

Bibliotheek Turnhout, Warandestraat 42, 

2300 Turnhout 

2 euro. Koop vooraf je ticket via: https://turnhout.bibliotheek.be/uit-agenda of betaal ter plaatse. 

Inschrijven: turnhout.bibliotheek.be/uit-agenda 

Westerlo 

Volg de stem van het geheugen – Muzikale wandeling   

Dinsdag 21 september 2021 

De Familiegroep Dementie Zuiderkempen organiseert een deugddoende wandeling voor de 

mantelzorger met of zonder persoon met dementie. Deze muzikale wandeling is gratis en ook 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Starten doen we dinsdag 21 september aan het Lokaal 

Dienstencentrum TerHarte (Verlorenkost 22, 2260 Westerlo) om 14.00u. 

Info-avond “Omgaan met onaangepast gedrag”  

Maandag 20 september 2021   

met als gastspreker Ria Caers van ECD Tandem.  
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LDC TerHarte – Verlorenkost 22 – Westerlo. Deuren open vanaf 18.30u – aanvang 19.00u. 


