
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzheimer Café Oldenzaal 
programma 2023  

 
Een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen, hun 
naasten en iedereen die meer wil weten over Alzheimer en 
andere vormen van dementie.  
 
 
Locatie: Willemien, 
Wilhelminastraat 5, 7571 CE Oldenzaal.  
tel.0541-571414      
info@impuls-oldenzaal.nl  
  
 
De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
Het programma start om 19.45 uur  
en eindigt om 21.00 uur.  
De toegang is gratis. 

 
 
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd i.s.m. Carintreggeland, 
Mediant GGZ, IMPULS - Oldenzaal, Zorgfederatie Oldenzaal en 
Zorggroep Sint Maarten. 
 
 
 



 

ALZHEIMER CAFE OLDENZAAL 
 Thema’s 

Donderdag 
26 januari 

Gewone vergeetachtigheid of dementie? 

Voor iedereen die zich zorgen maakt .... 

Donderdag 
30 maart 

Hoe wordt de diagnose gesteld 

De verschillende vormen van dementie.  

Donderdag 
25 mei 

Thuis wonen met dementie  

Welke ondersteuning is mogelijk om zelfstandig 
thuis te blijven wonen. 

Donderdag 
29 juni 

Levensvragen bij dementie 

“De emotionele kant van de diagnose Dementie” 
Hoe maak je wensen bespreekbaar en hoe leg je die 
vast. 

Donderdag 
28 september 

Onbegrepen gedrag 

Wat kunnen de oorzaken zijn van veranderd gedrag. 
Hoe kunt u ermee omgaan en welke handvatten 
kunt u gebruiken. 

Donderdag 
30 november 

Levenswensen 

Wat komt erbij kijken, de zakelijke kant bij Dementie. 

 

 
 
  

PROGRAMMA  2023 
 

 Het Deel je zorg café. 
Het doel van het “Deel je zorg café” is; 
gezellig samen met andere mantelzorgers lunchen 
met of zonder verzorgde met vrije inloop. De lunch is 
van 12.30 u. tot 14.00 u. De kosten hiervoor zijn € 2,- 
per persoon.(bij binnenkomst gepast betalen) 
Iedere 2e maandag van de maand, in de boerderij 
“Stakenboer”, aan de Burgemeester Wallerstraat 115, 
7574 ZM Oldenzaal. 

 Ga voor informatie over alzheimer en dementie naar; 
https://www.alzheimer-nederland.nl  

 Informatie video’s en/of filmpjes  
In de tussenliggende periodes zullen wij, als er infor-
merende video’s beschikbaar komen, deze via de 
email met daarin een (internet) link aan u toezenden. 
Mocht u daarvoor belangstelling hebben en nog niet 
bekend zijn bij ons kunt u zich hiervoor aanmelden 
via: 
b.grundel@alzheimervrijwilligers.nl 

 

 Dementheek  

Vanaf medio januari is in de bibliotheek van Oldenzaal 
een dementheek ingericht met boeken over dementie 
en spellen kunnen worden geleend. 

 


