
Aandacht voor dementie  

Filmvoorstelling “De Liefhebbers”  

met informatie over dementie 

Op dinsdag 24 november en donderdag 26 november telkens om 20.00 uur organiseert DVG Heusden i.s.m. De 
Voorste Venne voor de tweede maal een filmvoorstelling / informatiebijeenkomst over wat een Dementie 
Vriendelijke Gemeenschap (DVG) kan betekenen voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun familie. 
DVG-voorzitter Conny Engelenburg zal vooraf vertellen wat de kerngroep DVG in onze gemeente doet en 
hoe u zelf kunt meehelpen om onze gemeente dementievriendelijk te maken. Deze Nederlandstalige film 
duurt 90 minuten en wordt zonder pauze vertoond. Na afloop is er informatie en gelegenheid tot vragen. 
 

Filmvoorstelling “De Liefhebbers” 
Deze Nederlands gesproken dramafilm met onder meer Jeroen Krabbé, gaat over het gezin Liefhebber, bestaande 
uit vader Jan (Jeroen Krabbé), moeder Lea en hun vier volwassen kinderen. Jan en Lea zijn ouders van een 
ogenschijnlijk stabiel en liefdevol gezin. Zij hebben hun vier kinderen opgevoed met de overtuiging dat ze hen op 
het echte leven konden voorbereiden door hen te leren hoe ze moeten doorzetten, nooit moeten opgeven en sterk 
moeten zijn. De kinderen konden daarmee in hun eigen leven een eind op weg komen maar de onderlinge relaties 
komen onder druk te staan als de familie wordt geconfronteerd met de ziekte van vader Jan. 
 
Bij de strenge vader van het gezin, die het beste met zijn kinderen voor heeft, is het begin van Alzheimer 
geconstateerd. Vader wil de regie in eigen hand houden en heeft ervoor gekozen zijn kinderen niet meteen te 
informeren maar gaat eerst zelf uitzoeken wat de ziekte voor gevolgen kan hebben. Als hij het na een tijdje vertelt 
aan zijn kinderen zet dat de familieverhoudingen onder druk. De film gaat niet alleen over de ziekte maar ook over 
de impact ervan op de familie. 
 

Deelname is gratis, aanmelden verplicht bij Cultureel Centrum De Voorste Venne, per mail: 

info@devoorstevenne.nl of tel. 0416 – 374478.  

Deze informatiebijeeenkomst wordt voor opnieuw aangeboden, omdat we op 22 september jl.  mensen 
moesten teleurstellen. De personen die op de reservelijst staan krijgen voorrang bij aanmelding) 

Bij deze bijeenkomst worden flyers uitgereikt. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de 
theaterzaal beperkt tot 30 personen..  
 
Wilt u meer informatie of heeft u problemen met vervoer?  

Bel Marion Arends (06 2260 5676) of Ria de Folter (06 1176 0048) . 

 
Regie:   Anna van der Heide  
Acteurs:   Jeroen Krabbé, Hadewych Minis, Theo Maassen, Beppie Melissen, Sanne Samina Hanssen, Rebecca de Nooijer,  

Jelka van Houten, Guy Clemens, Linde van der Storm, Aiko Beemsterboer, Bas Keizer  

 

https://www.moviemeter.nl/director/31361

