Bijeenkomst Alzheimer Trefpunt Zuid op dinsdag 04-09-2018

Luistervoorstelling: Mijn Vader de Sterrenkijker
De vader van Maartje heeft Alzheimer. Nu zijn herinneringen
verdwijnen, komen bij haar de vragen. Wat deed hij in de jaren voor
haar geboorte, toen hij promoveerde als sterrenkundige? Samen
bezoeken ze de Oude Sterrewacht in Leiden.
Mijn Vader de Sterrenkijker is een korte
voorstelling waarbij Maartje Duin (radio/podcastmaker en journalist) het verhaal op
het podium vertelt, ondersteund door
audiofragmenten en animaties van All Things
Moving. Vanaf najaar 2017 maakt Maartje
een
tournee
langs
theaters,
verzorgingshuizen, Alzheimer Cafés en
sterrenwachten. Na afloop praat zij met het
publiek over het omgaan met dementie.
We nodigen u van harte uit om de bijeenkomst
van het Alzheimer Trefpunt op dinsdag 4
september 2018 bij te wonen.
Tijdens deze avond is er ruim de gelegenheid
voor het stellen van vragen en het uitwisselen
van ervaringen. Ook hulpverleners en andere
belangstellenden zijn van harte welkom. Je
ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in
gesprek gaan over de dingen je meemaakt of
bezighoudt: over dementie zelf en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening.
Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke ongedwongen sfeer.
Lukt het u niet om dan te komen?
Op dinsdagavond 2 oktober zal het thema de rol van de huisarts en
praktijkondersteuner bij dementie centraal staan. Dr. Verest (huisarts) en Sigrid van
Dijke (praktijkondersteuner) zullen u alles vertellen over dit thema.
De bijeenkomst vindt plaats in het Dienstencentrum de Berlage op de Lekstraat 13 a.
U bent welkom vanaf 18.45 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om
21.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.
Behalve in juli en augustus en op feestdagen is er op iedere eerste dinsdag van de
maand een Alzheimer Trefpunt in Zuid.
Voorafgaand aan het trefpunt is er een mogelijkheid om een drie gangen diner te
nuttigen voor €4,00 bij Buurzaam op bovengenoemde locatie (start 17.30 uur).
Voor meer informatie over het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Zuid kunt u bellen met:
Sanne van de Giessen: 06-83594271 alzheimertrefpuntamsterdamzuid@gmail.com

