
 

Fototentoonstelling en kennismaken met de  
fotografe Cathy Greenblat
Maandag 20 september, 13.00 - 16.00 uur
Servicecentrum MENS De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt

Kennismaken met de fotografe Cathy Greenblat die de fototentoonstel-
ling heeft gemaakt. Bekijk gelijk de foto’s op de locatie de Molenkamp.
Opgeven mag maar hoeft niet: 030 744 05 955

Dinsdag 21 september
Kleuranalyse: welke kleur past bij u?
Dinsdag 21 september op afspraak
Brasserie Olivier, Emmaplein 2, Bilthoven
Passend binnen het thema ‘Het andere gezicht van dementie’ wil Senior 
Support u verrassen met een nieuwe look en wellicht een nieuwe style.
Daarom bieden wij mensen met geheugenproblemen en/of hun mantel-
zorgers een gratis persoonlijke kleuranalyse aan. 
Informatie en opgeven: contact@senior-support.nl

Tai Chi 
Dinsdag 21 september, 10.30, 11.30 of 13.30 uur
Rinnebeek, Sint Laurensweg 11, De Bilt
Tai Chi is een Chinese bewegingsleer waarbij je door ronde, vloeiende 
en harmonieuze bewegingen je bewust omgaat met je lichaam en
geest. Omdat je in Tai Chi met je energie werkt in plaats van spier-
kracht, ben je vele malen sneller en krachtiger dan iemand die louter 
spieren gebruikt. Met Tai Chi leer je jezelf verdedigen en weerbaar te 
worden tegen alle invloeden van buitenaf
De lessen duren een half uur.
Informatie en opgeven: Rinnebeek, 06 838 07 459

Op de koffie met een casemanager
Dinsdag 13.00 - 15.00 uur      
Servicecentrum MENS De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt
Op dinsdagmiddag hebben twee casemanagers de koffie klaar staan  
in Servicecentrum De Bilt. Vindt u het fijn om een keer met een profes-
sional te praten over wat dementie met u doet, als persoon met demen-
tie, als mantelzorger of omdat u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, 
kom dan op de koffie. U kunt ook met hen de foto’s bekijken en de spul-
len van vroeger die in Servicecentrum De Bilt tentoongesteld worden. 
Zijn er dingen die u herkent of had u vroeger heel andere spullen in 
huis?
Opgeven mag maar hoeft niet: MENS De Bilt, 030 744 05 95

Activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag 
Dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag  
wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor dementie, mensen 
met dementie en hun naasten. We staan die dag stil bij de impact 
die de ziekte dementie heeft op het leven van velen. Eén op de  
vijf mensen krijgt een vorm van dementie en daarmee is de ziekte 
hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. 

Dementie is van ons allemaal. Mensen met dementie staan mid-
den in de samenleving, zij zijn een onderdeel van de samenleving 
net als de mensen die om hen heen staan. In de Wereld Alzheimer 
Week organiseren we activiteiten voor mensen met dementie en 
hun naasten maar ook voor mensen die (nog) niets met dementie 
te maken hebben. Wat kun jij bijdragen aan een dementievriende-
lijke samenleving?

Activiteiten Agenda
In verband met de coronamaatregelen is het fijn als u zich vooraf  
opgeeft voor een activiteit. Dat geldt natuurlijk niet voor de fietsroute.

Dinsdag 14 september
Alzheimer café
Dinsdag 14 september,19.30 inloop 20.00 - 21.30 uur
Locatie nog niet bekend
Alzheimer Nederland organiseert in De Bilt elke tweede dinsdag in  
de maand het alzheimer café. Iedereen die met dementie te maken 
heeft is welkom. Er is altijd een spreker aanwezig en er is ruimte om  
ervaringen te delen. 
Informatie en opgeven: Alida Melkert Oosting, 030 656 29 77 of 
a.melkert-oosting@alzheimervrijwilligers.nl

Maandag 20 september
Omgaan met dementie voor mensen die  
in een winkel werken
Maandag 20 september, 9.30 - 11.30  uur 
Servicecentrum MENS De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt
Woensdag 22 september, 19.00 - 21.00 uur
MENS De Bilt Servicecentrum Maartensdijk,  
Maertensplein 96, Maartensdijk
Alzheimer Nederland biedt tegen gereduceerd tarief een training aan 
‘omgaan met dementie’  voor winkeliers en winkelpersoneel. Stel je 
voor... Een meneer komt voor de vierde keer die dag in jouw apotheek 
een zalfje halen. Zonder recept. Of je ziet in jouw supermarkt een 
keurige mevrouw die zomaar pakken koffie uit het rek op de grond laat 
vallen. Hoe reageer jij?
Informatie en opgeven: MENS De Bilt, 030 744 05 95
Kosten:  25 euro per persoon

Beth Shamar en Wereld Alzheimer Dag
Maandag 20 tot en met donderdag 23 september
Beth Shamar, Grothelaan 1a, Groenekan
Op alle dagen worden activiteiten georganiseerd voor de huidige  
bezoekers van Beth Shamar en hun mantelzorgers. Wilt u aansluiten  
of een keer komen kijken neem dan contact op.
Informatie en opgeven: 0346-211755 of management@bethshamar.nl

Woensdag 22 september
Lekker bewegen
Woensdag 22 september, 14.30 - 16.30 uur    
D’Amandeboom, Noord Houdringelaan 82, Bilthoven
Zin in koffie en bewegen? Op woensdagmiddag gaan we na een kop-
je koffie bewegen met Hans. Deze fysiotherapeut geeft een gezellige 
groepsles. Ook hebben we een loop- en spelparcours uitgezet wat u 
uit kunt proberen. De duo fiets en de Riksja staan ook klaar voor een 
proefrit. Genoeg te doen dus! En neem vooral uw rollator mee dan  
kijken we even of alles goed is afgesteld en u hem veilig kunt gebrui-
ken.
Informatie en opgeven: 06 124 07 745 of 030 229 56 00
Opgeven mag wel, hoeft niet 

Vrijwilligerswerk en dementie
Woensdag 22 september, 10.00 - 12.00 uur 
MENS De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt
Hoe kunt u buitenshuis zo lang mogelijk de dingen blijven doen die u  
altijd al deed? Hoe kunt u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk blijven doen op 
de plek waar u zich altijd thuis hebt gevoeld? Is er een manier of plek 
waar ik lekker bezig kan blijven ook al gaat mijn geheugen achteruit? 
Op deze ochtend bent u welkom als u eens wilt praten hoe u vrijwilli-
gerswerk kunt blijven doen. Ook zijn mensen welkom die als maatje 
samen met iemand met dementie vrijwilligerswerk willen gaan doen. 
Maaike Drok denkt graag met u mee over mogelijkheden.
Informatie en opgeven: MENS De Bilt,  030 744 05 95

Vrijdag 24 september
Schilderen met ecoline
Vrijdag 24 september, 10.00 - 12.00 uur
MENS De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt
Op deze ochtend geeft Maartje Roos een speciale workshop voor 
mensen met dementie en hun naasten. Heeft u zin om de kwast te 
pakken en te kijken wat voor kleuren u op het doek tevoorschijn kunt 
toveren? Kom dan vooral deze ochtend. De workshop is zowel voor 
mensen die al ervaring hebben en voor mensen die geen ervaring 
hebben.
Informatie en opgeven: MENS De Bilt, 030 744 05 95

Zaterdag 25 september
Mantelzorgers lunch
Zaterdag 25 september, 12.30 - 14.00 uur
Buro Lou, Leyenseweg 38, Bilthoven
Wij zijn Saskia en Myrthe en samen runnen wij het Verlies Atelier.  
Een plek waar we met vele vormen van verlies werken, voor alle  
betrokkenen. Tijdens deze lunch worden mantelzorgers even in het 
zonnetje gezet. Het wordt smullen en ontspannen, en de deelnemers 
ontvangen een kleinigheidje mee als aandenken aan deze bijeen-
komst. Mantelzorgers zijn zeer belangrijk en onmisbaar, en ook zij 
hebben te maken met verlies, of ze nou mantelzorger zijn van een 
familielid of als “maatje” het is belangrijk dat zij ook worden gezien, 
gekend en gevoed, letterlijk en figuurlijk. Onze ervaring is dat dit vaak 
onvoldoende gebeurt, simpelweg omdat er soms de ruimte en  
gelegenheid niet voor is. Wees dus welkom om een heerlijke bond- 
genoten-lunch te hebben met plezier en een hart onder de riem.  
We hebben van alle “markten” iets. Vlees, vis, vegetarisch vegan, 
smakelijke broodjes, soep en andere lekkernijen. 
Bijdrage: € 6,- per persoon 
Informatie en opgeven: Saskia Looyen en Myrthe Terranea  
06 215 42 622 / 06 113 18 318 of www.verliesatelier.nl
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