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In gemeente De Bilt organiseren leden van het Netwerk Dementie 
allerlei activiteiten rondom het thema Dementie. Rode draad vormt 
een fietstocht langs een fototentoonstelling ‘De vele gezichten van 
Dementie’ die op verschillende locaties te bekijken is. 
De Amerikaanse fotografe Cathy Greenblat heeft een fototentoon-
stelling samengesteld met portretten van mensen met dementie  
en hun omgeving. Deze tentoonstelling gaat de hele wereld over  
en doet in september De Bilt en omgeving aan. Op verschillende 
locaties zijn een of meer foto’s te zien die een kijkje geven hoe het 
is om te leven met dementie, als persoon met dementie of als je 
partner, ouder of vriend of kennis dementie heeft. Cathy wil met 
deze tentoonstelling een bijdrage levert aan een beter begrip van 
mensen die leven met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm 
van dementie en hoe zij beter begrepen en verzorgd kunnen  
worden. De tentoonstelling is georganiseerd door de collega’s in 
Zeist.

(Fiets)route van 20 tot 27 september
Langs alle locaties in de hele regio van Bunnik, Zeist en De Bilt waar 
foto’s hangen van de tentoonstelling is een fietsroute gemaakt.  
De fietsroute is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl. Maar u 
kunt natuurlijk ook één of meer locaties uitzoeken om een deel van de 
foto’s te zien en tegelijkertijd kennis te maken met de organisatie waar 
de foto’s hangen. Hieronder vindt u de locaties die meedoen met de 
fototentoonstelling. 
    
De Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, 3722 GA Bilthoven
In de etalage staat een foto en er zijn boeken en materialen die gaan 
over dementie tentoongesteld. 15 - 27 september

Onvergetelijk Leven, Tolakkerweg 86, 3739 JR Hollandse Rading
Op de dagbestedingslocatie voor mensen met dementie van 
Onvergetelijk Leven in Hollandse Rading is een route gemaakt langs 
een grote collectie foto’s. De route is uitgezet op het buitenterrein en 
voor een klein deel binnen. 15 september - 15 oktober

Servicecentrum De Bilt, Molenkamp 60, 3732 EV De Bilt
In het servicecentrum hangen foto’s van de tentoonstelling.  
Ook zijn er spulletjes te zien uit grootmoeders tijd.
Maandag 20 september, 13.00 - 16.00  uur
Dinsdag 21 september, 13.00 - 16.00 uur 
Woensdag 22 september, 9.00 - 14.30 uur
Vrijdag 24 september, 9.00 - 12.00 uur

De Rinnebeek, Sint Laurensweg 11, 3732 BA De Bilt
Op deze locatie voor dagbesteding voor mensen met dementie  
kunt u deels binnen en deels buiten een aantal foto’s zien 

Biltse Hof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven
In de hal hangen enkele foto’s die bij de tentoonstelling horen 

Idea bibliotheek, Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven
In de bibliotheek zijn enkele foto’s te bezichtigen en er is een kast 
waarin allerlei materialen zijn verzameld rond het thema dementie, 
Tijdens openingstijden maandagmiddag, dinsdag - vrijdag de hele dag

D’Amandelboom, Noord Houdringelaan 82, 3722 BT Bilthoven
In de hal zijn enkele foto’s te vinden.

Netwerk dementie
De activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag 2021 in  
gemeente De Bilt worden gecoördineerd en merendeels uitgevoerd 
door leden van het Netwerk Dementie De Bilt. Hierin werken 
verschillende organisaties samen om van de gemeente De Bilt een 
dementievriendelijke samenleving te maken. Een gemeente waar het 
fijn is om te wonen voor mensen met dementie en voor hun naasten.

Tips
Meer weten over de invloed van bewegen op diverse vormen van   
dementie? Kijk eens op YouTube naar de masterclass dementie  
van Erik Scherder en Andrew Greenwood, opgenomen in  
september 2020 in het Rijksmuseum, Amsterdam  
www.youtube.com/watch?v=kGHyXT6pPN4 

Meer weten over de vele vormen van dementie? Kijk dan eens op 
de site van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl

De sites www.dementie.nl en www.ikleefmetdementie.nl zijn  
ook de moeite waard om te bekijken.

Op de site www.samendementievriendelijk.nl zijn ideeën te  
vinden wat iedereen zelf kan doen om het dagelijks leven van  
mensen met dementie en hun naasten wat leuker te maken.  
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met dementie zich thuis voelen 
in de buurt en de dingen kunnen (blijven) doen die ze altijd al graag 
deden.
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