Leek, 23 januari 2020

Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor de tiende bijeenkomst van het Alzheimercafé
Westerkwartier, seizoen 2019-2020. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 11
februari vanaf 19.30 uur in locatie Dienstencentrum ‘de Schutse’, Oldenoert 32 te
Leek. De zaal is vanaf 19.00 uur open. Het thema van deze avond is: ‘’Welke zorg
is mogelijk bij dementie in het Westerkwartier’’ Met deze keer vier gasten die
allen professioneel werkzaam zijn in het Westerkwartier. Over dit onderwerp gaan zij
in gesprek met Ton Colenberg.
WELKE ZORG IS MOGELIJK BIJ DEMENTIE IN HET WESTERKWARTIER
Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun nabije
omgeving. Na de diagnose kunnen de meeste mensen, vaak met de nodige aanpassingen, nog
goed thuis wonen. Naarmate het ziekteproces vordert worden ze steeds afhankelijker van hun
omgeving. Ook voor de mantelzorger is het proces ingrijpend. Een groot deel van de zorg en
ondersteuning komt bij hen terecht. In de gemeente Westerkwartier zijn er allerlei
mogelijkheden van begeleiding, ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Tijdens dit cafe zijn er vier gastsprekers die vanuit hun eigen professie het
gehele veld overzien. Zij zijn op de hoogte van alle mogelijkheden en zullen deze avond een
helder beeld schetsen van deze mogelijkheden. En uiteraard is er voldoende gelegenheid om
vragen te stellen. De vier gasten zijn:
-Ina Brouwer: consulent WMO bij het team mens & gezin Westerkwartier
-Jolique Luscuere: sociaal werker en coördinator mantelzorg Westerkwartier
-Nicolien de Poel: casemanager Dementie
-Anet Katuin; Praktijk Ondersteuner Huisartsen
Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheden van (aangepast) vervoer waarmee wij u
van huis kunnen halen voor een vaste prijs van € 2,-- per keer (halen en brengen).
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het informatieloket van ‘de Schutse’ tel.
0594 – 512334.
Het Alzheimercafe is vrij toegankelijk met een gratis kop koffie/thee met iets lekkers.
Graag begroeten wij u op dinsdagavond 11 februari 2020.
Namens de werkgroep
Alzheimercafé Westerkwartier
Gerard Kosse
(secretariaat)
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Op 19 maart behandelen we dit onderwerp nog een keer in het Alzheimercafé in Zuidhorn.

