
 

Op dinsdag 21 september 2021 is het Wereld Alzheimer Dag. Rondom 

deze dag hebben de (dementievriendelijke) Gemeente Waalwijk en 

Theater De Leest de handen ineen geslagen en een mooi programma 

samengesteld voor iedereen die hart heeft voor dementie. 

 

Programma Dementieweken in De Leest: 

Zondag 19 september 15.00 uur - Wei (film) 

Filmmaker Ruud Lenssen, die deze middag ook aanwezig zal zijn voor een 

nagesprek, maakte met 'Wei' een film over zijn dementerende vader en zijn 

mantelzorg verlenende moeder. Het werd een persoonlijk, eerlijk en intiem 

verhaal over de aftakeling die hoort bij dementie, over familiebanden, zorg en 

een naderend afscheid. Kaarten à € 5,- te koop via deze link. 

Het nagesprek wordt aangeboden door Thebe Thuiszorg. 

 

Maandag 20 september 19.30 uur - Je kunt me gerust een geheim 

vertellen door Matzer Theaterproducties (theater). 

Met deze hoopvolle voorstelling gaat theatermaker Madeleine Matzer op zoek 

naar antwoorden op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met 

dementie. Een voorstelling voor theaterliefhebbers maar ook voor 

mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals en iedereen die ooit met 

dementie in aanraking zal komen. Na afloop is er een nagesprek, bedoeld als 

een interactieve verdieping op de voorstelling. Kaarten te koop via deze link.  

 

Dementie informatiemarkt 

Op zondag 19 en maandag 20 september is er een rondom de voorstelling en 

de film ook een dementie-informatiemarkt te bezoeken in De Leest. Hier zullen 

verschillende aanbieders van dementie-gerelateerde diensten en producten 

zichzelf presenteren. De Leest is hiervoor vanaf een uur voor aanvang tot een 

uur na afloop van de voorstelling/film geopend. 

  

https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=a42582aca2&e=8585359ebe
https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=79fb87dcd0&e=8585359ebe
https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=10cb551f3d&e=8585359ebe
https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=10cb551f3d&e=8585359ebe
https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=71e747e3ab&e=8585359ebe


 

Naast een voorstelling en film van eigen bodem, draaien er gedurende 

de dementieweken nog twee internationale films in De Leest met het 

thema dementie.  

Dinsdag 21 september en donderdag 23 september 19.30 uur – 

Supernova, met in de hoofdrollen Colin Firth en Stanley Tucci. Firth en Tucci 

zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die samen hun weg moeten vinden in een 

leven dat langzaam uit hun handen glijdt. Regisseur en schrijver Harry 

Macqueen weet perfect de juiste toon te treffen in dit ingetogen drama waarin 

liefde en verlies samen komen. 

Woensdag 22, zondag 26 en dinsdag 28 september 19.30 uur - The 

Father, met in de hoofdrol Anthony Hopkins. Fascinerend portret van een man 

die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van 

Anthony Hopkins (The Silence of the Lambs, The Two Popes) laat je geen 

moment los. 

 

https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=21d4b4a52a&e=8585359ebe
https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=e5daf3308b&e=8585359ebe
https://deleest.us17.list-manage.com/track/click?u=92e1ad35674010e7613a13a5d&id=e5daf3308b&e=8585359ebe

