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Deze avond gaan
we in gesprek

over het thema
'Het is goed om te

horen hoe anderen
hiermee omgaan'
Greet schetst met haar boek 'Down Hill' een
helder beeld van de impact die de ziekte van
Alzheimer heeft op het leven van haar zoon
met het Syndroom van Down en zijn omgeving.
Vastleggen wat er met hem gebeurde en hoe dit
eruit zou zien. Wat dit proces met zijn directe
familie zou doen. Wat ze zag, om beter te
begrijpen wat ze zag. Misschien ook vastleggen
om niet te hoeven loslaten. Aan de hand van
fragmenten uit haar boek neemt Greet ons mee
in haar verhaal.
Het boek 'Down Hili' is deze avond verkrijgbaar.
Kosten zijn 15 euro (contant). Pinnen is niet mogelijk.

alzheimer en
mantelzorg
lezing van een ervaringsdeskundige
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Aveleijn en De Twentse Zorgcentra nodigen
familie en hulpverleners uit die te maken
hebben (of krijgen) met een kind, familielid,
bekende of cliënt waarbij sprake is van een
verstandelijke beperking en verschillende
vormen van ouderdomsproblemen, waaronder
dementie, van harte uit om deel te nemen aan
de Dementietafel bij:

het Kulturhus aan de
Marktstraat 23 in Borne op
woensdag 12 oktober 2022

Programma
19.00 uur
19.05 uur
19.15uur
20.00 uur
20.15 uur
21.00 uur

Start van de avond,
zaal open vanaf 18.45 uur
Opening en korte inleiding
Greet vertelt over haar boek
Pauze
Gespreksgroepen
Afsluiting

De Dementietafel is een plek waar u in een
ongedwongen en open sfeer elkaar kunt
ontmoeten en uw ervaringen kunt delen.
Ook kunt u antwoorden krijgen op vragen
die gaan over zorg, ondersteuning en omgang.
Dit onder het genot van een kopje koffie of
thee.

Aanmelden
U kunt zich, tot uiterlijks oktober, aanmelden
voor de Dementietafel bij Karin Pad berg,
ka.padberg@aveleijn.nl.

Meer informatie
U kunt zich richten tot Danielle Oosterling,
d.oosterling@aveleijn.nl

Parkeergelegenheid
Onder het Kulturhus bevindt zich een parkeergarage waar u
gratis uw auto kunt parkeren. Tevens bevindt zich rechts voor het
Kulturhus 'De Haven', een parkeerterrein waar u uw auto kunt
neerzetten. Voor het parkeerterrein moet u in het bezit zijn van
een parkeerschijf die u duidelijk zichtbaar achter de ruit neerlegt.

