
                                 

 

 

 

                                 

 

              

                     Alzheimer Café Bulletin Bergen op Zoom 

Mei 2021- Nr. 5 

Beste mensen, 

Alweer ons 5e bulletin dit jaar, want we willen hoe dan ook betrokken blijven bij “onze mensen”, u, 
bezoekers en contacten van het Alzheimer Café. Naar aanleiding van onze oproep in ons vorige 
bulletin hebben we een aantal positieve en leuke reacties mogen ontvangen (het mogen ook 
vragen zijn). Blijf ze insturen op het e-mailadres p.corstanje@alzheimervrijwilligers.nl        

Terwijl ik dit nu opmaak is het een frisse en druilerige 2e Pinksterdag in de laatste week van mei. 
We gaan weer een rustigere periode in nu alle feest- en herinneringsdagen achter de rug zijn. We 
gaan de lente en het voorjaar afsluiten en op naar de zomermaand juni. Zoals het gezegde zegt 
“in mei leggen alle vogels een ei” geniet ik van een druk aan-en afvliegende merel achter in de 
tuin, die onder het prieel een fors nest gebouwd heeft en nu de jonge merels aan het voeden is. 
Kijk eens wat meer in uw directe omgeving en geniet van deze kleine dingen. Pak eens een 
vogelgidsje of koop eens de Enkhuizer Almanak die vol wetenswaardigheden, tips en oude 
gebruiken staat. Prachtig om invulling te geven in het contact met uw naaste met dementie. 

Automatisering: Zoals ik vorige keer aangaf worden we steeds meer gedwongen mee te gaan in 
de ontwikkelingen van de dag en slaan we een “digitale” weg in met onze telefoon, tablet en 
computer. Ook wij verwijzen in ons bulletin naar bepaalde zaken die u na kunt kijken of door kunt 
lezen door de link (lichtblauw gekleurde tekst) aan te klikken. Laat u zich niet afschrikken en 
vraag gerust uw kinderen en-of kleinkinderen hierbij hulp te bieden en eventueel de weg te 
zoeken naar de Bibliotheek West-Brabant, die weer geopend is en u ook wegwijs kunnen maken 
in de digitale wereld. 

Geheugenhuis Bibliotheek (https://www.bibliotheekwb.nl) is een 
laagdrempelige en uitnodigende informatie- en ontmoetingsplek binnen de 
bibliotheek waar u diverse (activerings) materialen kunt vinden. Rondom 
dementie is er veel informatie te vinden en bij de bibliotheek West-Brabant is 
er een plaats ingericht waar alle informatie en organisaties samenkomen in 
het Geheugenhuis. Het heeft al een fysieke plaats in de bibliotheken 
Oudenbosch, Hoogerheide, Roosendaal en Zevenbergen. Naast de 
geheugenkoffers tref je er ook de Belevenistafels aan (niet in Roosendaal). Bekijk de 
openingstijden. U bent er welkom en de medewerkers staan u graag te woord. 

Alzheimer Nederland afd. West-Brabant 
Achter de schermen wordt druk overlegd en afgestemd hoe we eventueel alternatieve Alzheimer 
Cafés kunnen organiseren. Voorlopig blijven de grootschalige cafés qua organisatie nog 
gesloten. Mogelijk dat we voor de zomervakantie nog een Inloop Alzheimer Café Odensehuis en 
het Alzheimer Café kleinschalig van opzet kunnen organiseren.                                                                                                    
Het aanbod om het inloop Alzheimer Café Odenhuishuis op te starten blijft staan. Dit zouden wij 
op de maandagochtend of -middag kunnen organiseren mits er voldoende aanmeldingen zijn. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Raymond van Oosterbos, e-mail: 
r.vanoosterbos@alzheimervrijwilligers.nl  of per telefoonnummer 06 21971470. 
 



 
 
Odensehuis: Wilt u het Odensehuis in de Korenaere op andere dagdelen bezoeken? Zomaar 
voor een bakkie troost, een gesprekje of een activiteit? Neem eens contact op met de coördinator 
Hanny Vos, telefoonnummer 06 49791334. Voor informatie mailt u naar: odensehuis@svwboz.nl 
of bekijk de Facebookpagina Odensehuis Bergen op Zoom. 
 
Tips ter ondersteuning: 
-Nieuwsbrief Alzheimer Nederland  
De gratis nieuwsbrief van Alzheimer Nederland, waarvoor u zich kunt aanmelden en die u dan 
1-2 per maand ontvangt, bevat altijd veel goede informatie.  
Ga hiervoor naar de website www.alzheimer-nederland.nl  
Graag verwijzen we naar de diverse themabrochures. Ook kunnen we niet vroeg genoeg 
beginnen onze kinderen en kleinkinderen te informeren en te betrekken in het proces. Toevallig 
heb ik deze week nog een aantal studenten Social Work gewezen op de link; 
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/spreekbeurt Stapsgewijs wordt de jeugd begeleid 
bij de voorbereiding van de spreekbeurt, aangevuld met materialen en documentatie, waaronder 
filmpjes en ook begrijpelijke informatie over diverse onderwerpen.  
  
-Dementie.nl: Ga hiervoor naar de website: www.dementie.nl  
Deze is compleet vernieuwd, verfrissend en sluit veel beter aan bij uw behoeften. Er is ook een 
pagina met informatie voor als je zelf dementie hebt. Veel praktische tips en informatie. Dus 
zeker een bezoekje waard. 
 
-Dementienetwerk West-Brabant. 
De Wegwijzer: Er is een zeer klantvriendelijke Online Dementie wegwijzer voor de inwoners van 
de regio West-Brabant ontwikkeld. Bent u mantelzorger, zoekt u hulp of heeft u een vraag? 
Bezoek dan de website www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer 
 
Apps:  
- www.Myinlife.nl – Voor mensen met dementie en hun naasten waarbij je samen de zorg voor je 
naaste regelt. Een soort steunkring. 
- www.dementie.nl/dat-ben-ik - Een digitaal levensalbum om het sociaal contact in stand te 
houden of te verbeteren. U vult de app zelf met foto’s, video’s, herinneringen en gebeurtenissen. 
- www.dekrachtvanherinneringen.com 
 
YouTube: bent u het lezen even moe en kijkt u liever naar een ondersteunend filmpje, kijk dan 
naar het Alzheimer Nederland -2020 in het kort op YouTube. 
 https://youtu.be/uZSAcaojv0E met andere korte documentaires. 
 
- Dementielijn (voorheen Alzheimer telefoon) is een hulplijn: dagelijks van 9.00-23.00 uur 
voor een contact of gesprek. Te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 5088. 
 
Wereld Alzheimer Dag 2021 - 21 september 2021. In de bijlage de oproep die in de pers 
verschijnt. Wilt U ook meedoen? Reageer dan. 

 
Wij zien uw reacties n.a.v. dit bulletin graag tegemoet op: p.corstanje@alzheimervrijwilligers.nl of 
wilt u telefonische informatie, dan kunt u bellen naar: 
 

 
06 21971470 - (Raymond van Oosterbos, Coördinator) 
06 34540835 - (Martien van Leeuwen, belangenbehartiger)  

  

Het volgende bulletin verschijnt eind juni 2021.                                                                                                                
Alzheimer Café Bergen op Zoom 

                


