Hoofdvol
Dromen

Praktische hulp!
Graag bieden we aan iedereen de
mogelijkheid om aan deze bijeenkomsten deel te nemen door vervoer
en/of oppas aan te reiken.

Ocmw
Aartselaar

Indien u vervoersproblemen zou
hebben, kan u contact opnemen met

Boom

Minder Mobielen Centrale Rupelstreek

Niel

03/880.81.25
Rolkar Rivierenland
03/843.39.12

Hemiksem

Deelnemende woon-en zorgcentra:
Den Beuk, Boom

20.09.2018
Een belevingsnamiddag voor
personen met dementie en hun
mantelzorgers

Rumst
Schelle

De Vaeren, Reet
De Wijtshage, Reet
Familiehof, Schelle

Andere vragen?

Hoge Cluyse, Hemiksem

Voor alle andere vragen

Maria Boodschap, Niel

kan u terecht op de welzijnscampus

St. Jozef, Rumst
Zonnetij, Aartselaar
Zonnewende, Aartselaar

Een gratis initiatief georganiseerd door
praatcafé DeMens.
Uur: 13.30u tot 17u
Locatie: De Schorre, Congrescentrum De
Pitte Boom
Parking: Braxgata (ingang Kapelstraat,
Boom)

03/880.58.00
Het dienstencentrum
Hof Van Créqui, Rumst

Ziekenhuis AZ Heilige Familie Reet

Inschrijven is verplicht voor
10/09/2018 op events@vlotter.be of
tel. 03/880.58.00

Hoofdvol
Dromen

Programma




Onthaal met welkomstwoord
Activiteit
Pauze met verrassing



Theater Veder

Met als thema ‘een zinvolle dagbesteding’. Gegeven door Nadia
Hainaut (dementie-expert, ECD Orion
ism PGN)

Vanwege het vijfjarig bestaan van
het praatcafé DeMens organiseren
we een belevingsnamiddag voor
personen met
dementie en hun
mantelzorger.
Door middel van
deze namiddag
willen we de band tussen de persoon met
dementie en hun mantelzorger versterken/
verbeteren of onderhouden.
Iedereen is van harte welkom om op deze
bijzondere dag mee te genieten van leuke
verbindende activiteiten. Het is een gratis
initiatief waarmee we dementie op een aangename, leuke manier in een positiever daglicht proberen te krijgen.
Inschrijven is verplicht voor 10/09/2018 op
events@vlotter.be of tel. 03/880.58.00

Op dinsdag 13/11/2018 organiseert
het praatcafé DeMens een informatieve namiddag (van 13u30-15u30)
voor mantelzorgers.

De locatie:
WZC Zonnewende,
Activiteiten :


Aromatherapie met initiatie tot handmassage (inschrijven gevraagd, er is plaats
voor 20 personen).



Initiatie Tai-Chi (inschrijven gevraagd, er is
plaats voor 25 personen).



Belevingswandeling



Fietsen en waterfietsen



Luister moment met accordeon



Voorstelling van de
CRDL (via aanraking
verbinding maken)

Boomsesteenweg 15
2630 Aartselaar
Zonder inschrijving

