
Uitnodiging voor het aankomende online Alzheimer café, 
donderdagavond 8 juli, 19.30 uur  

Thema: Thuis met dementie  
Als je thuis te maken hebt met dementie is het soms lastig te bepalen wat de juiste manier is om 
hiermee om te gaan. Zeker als je merkt dat normale dagelijkse activiteiten minder goed blijken te 
gaan. In dit online Alzheimer Café gaan we in op hoe je thuis het beste om kan gaan met iemand met 
iemand met dementie. Hoe hou je structuur in de dag? Wat zijn geschikte activiteiten om te doen? 
Eerst gaan we in gesprek met Jacqueline Sturkenboom die jaren ervaring heeft met 
activiteitenbegeleiding met mensen met dementie en vooral aandacht heeft voor welzijn.  
Tijd: het Online Café zal om 19:30 uur starten en wordt georganiseerd via ZOOM.   
Aanmelden voor dit Café is noodzakelijk! Stuur een mail 
naar alzheimercafe.utrechtbinnenstad@alzheimervrijwilligers.nl  
Als u zich heeft aangemeld ontvangt u een link naar de ZOOM meeting.  
 
Vooraankondiging: Fysiek Alzheimer Café op woensdagavond 15 september 
Vanwege de recente versoepelingen kijken wij er ook naar uit om weer een fysiek Alzheimer Café 
voor u te organiseren! Deze zal plaatsvinden op woensdag 15 september. 
Het thema van de avond zal zijn: Wat is dementie?  
Waar: Bartholomeus Gasthuis   
Lange Smeestraat 40, 3511 PZ, Utrecht   
Tijd: U bent welkom vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst start om 19.30.   
De bijeenkomst eindigt rond 21.00 uur.   
Meer informatie over dit eerste fysieke café volgt snel.  Geef u op voor onze mailinglijst om op de 
hoogte te blijven! 
De bijeenkomsten worden georganiseerd door Alzheimer Nederland afd. Stad Utrecht in 
samenwerking met AxionContinu, Careyn,  U Centraal en het Bartholomeus Gasthuis.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ontmoeting voor naasten van iemand met dementie, 
maandagmiddag  19 juli, 14.30 – 16.00 uur 
Locatie: Volkstuinenpark De Pioniers, Kogllaan, aan de rand van Voordorp, Utrecht 
  
Vieren dat het weer kan! 
Ontmoeting bij High Tea met mensen die zorgen voor iemand met dementie 
  
Heb jij ook behoefte om op ontspannen wijze uit te wisselen met lotgenoten? En verwend te worden 
met lekkere hapjes en een kop thee of koffie? 
We genieten samen op dit mooie tuinenpark (en bij slecht weer lekker warm binnen in de grote 
kantine). Er is plek voor 12 mensen. 
  
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Je krijgt van ons dan de routebeschrijving naar het tuinenpark. 
  
Je bent van harte welkom! Voor meer informatie of aanmelden: info@inloophuisandante.nl of 06-
19197810 
  
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Karin Meijer, coördinator van het Odensehuis en 
Andrea Lehr, consulent mantelzorg van U Centraal 
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