
20 september Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.        

 

Tijdens deze besloten bijeenkomst in de Mand in Vlijmen zullen diverse organisaties die in de 

gemeente Heusden werkzaam zijn een samenwerkingsovereenkomst tekenen. In deze 

overeenkomst staat dat zij er alles aan doen om te komen tot een Dementie Vriendelijke 

Gemeenschap in Heusden te komen. Hoe? Door diverse activiteiten zal dat dit jaar duidelijk worden 

binnen Heusden. Hiervan zullen we u op de hoogte houden! 

 

 

21 september Vera Snels  

 

Van 14.00 tot ± 15.30 uur komt Vera Snels, projectleider technologie bij dementie thuis, informatie 

geven over “domotica thuis” (huisautomatisering) in de Mand in Vlijmen. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst, aanmelden is wel verplicht. 

Aanmelden kan via het aanmeldpunt van de gemeente Heusden 073-7820178 of 

info@bijeenheusden.nl  onder vermelding van: aanmelding informatiebijeenkomst Vera Snels, 21 

september. 

 

 

21 september Judith de Laat 

 

Judith de Laat is schrijfster van het boek: “Vergeet me”, zij komt 21 september in de Bibliotheek in 

Drunen, Rooseveltstraat 32 in Drunen vanaf 19.30 tot ± 21.00 uur vertellen over haar boek en over 

Alzheimer. 

Recensie: Vergeet me schetst een reëel en indringend beeld van de invloed van alzheimer zowel op de 

patiënt als de mantelzorger. 

Aanmelden kan via  https://bibliotheekheusden.op-shop.nl 

Let op: maximaal 40 personen. 

 

          

 

22 september Film “The leisure seeker”  

De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap(DVG) organiseert met de Seniorenraad Heusden 

(SRGH) en de Seniorenschool Heusden een romantische tragikomedie. Een bejaard koppel vlucht 

weg van hun betuttelende kinderen die zich- niet onterecht- zorgen maken over hun vader met 

dementie en hun fysiek zwakke moeder. Na de film is er gelegenheid om vragen te stellen en 

drinken we samen een kopje koffie. In Cultureel Centrum de Voorste Venne in Drunen van 13.30-
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16.00 uur. Deelname is gratis: aanmelden verplicht. Aanmelden via: info@seniorenschoolheusden.nl 

of bellen naar Ria de Folter: 06-11760048 

 

23 september Alzheimercafé Heusden 

 

Zoals we gewoon waren gaan we er van uit dat we op 23 september om 20.00 tot 21.30 uur terecht 

kunnen in de "Hop: onderdeel van het St. Janshof.  Mocht dit onverhoopt niet kunnen dan zullen wij 

ons best doen een alternatieve locatie te vinden, en u op tijd te informeren. 

Omdat we al zo'n lange periode geen Alzheimercafé hebben kunnen organiseren willen we samen 

even stil staan bij de Carona tijd. Omdat het 21 september Wereld Alzheimer dag was hebben we dit 

jaar Niels Kollenburg uitgenodigd voor een optreden. 

. 

 

Met Niels haal je een leuke zanger voor feestje in huis! 

Het is natuurlijk pas écht feest, als zanger Niels is geweest..! 

 

 

Basisschoolleerlingen in de gemeente Heusden: 

Wie van jullie kan een gedicht schrijven? 

Een gedicht over “dementie” van minimaal 4 regels?  

Als je dichten leuk vindt, daag ik je uit om dit te doen. En je geschreven gedicht in de brievenbus te 

doen bij het gebouw van Bijeen aan het Raadhuisplein 16, 5151 JH in Drunen. 

Opsturen mag natuurlijk ook. Vermeld op de enveloppe even: gedichtenwedstrijd. 

Vergeet niet je naam en je telefoonnummer te vermelden! 

De wedstrijd sluit op 20 september. 
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