
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimer Trefpunten Midden-Kennemerland 

Programma najaar 2018 
 

De afdeling Midden-Kennemerland heeft Alzheimer Trefpunten in: 

Akersloot                        

Beverwijk                                         

Castricum 

Heemskerk                                      

Uitgeest                                                  

Velsen                                                  

 

Goede informatie en contact met lotgenoten, dat biedt het Alzheimer 

Trefpunt. De toegang is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 

U bent van harte welkom! 

 
 

Inlichtingen: 

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland, tel.: 06-51942684 

Email:     mkennemerland@alzheimer-nederland.nl 

Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland 

 

 

   Alzheimer-Nederland-afdeling-Midden-Kennemerland 

   @Alzheimer_mk        

 

mailto:mkennemerland@alzheimer-nederland.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland


Programma najaar 2018 
 

 
4 september Dementie en bewegen 
Beverwijk Wat is precies het belang van bewegen bij dementie?  

En hoe kun je dit op een leuke manier samen doen?  
 

  
18 september            Wie regelt de financiën als ik het niet meer kan? 
Velsen                        Wat zijn de mogelijkheden om de financiën van 

mensen met (beginnende) dementie goed te 
regelen? 

  

 

2 oktober De wondere wereld van dementie 
Castricum De verschillende uitingen van dementie zijn moeilijk 

te begrijpen, hoe blijven we in contact met elkaar?  
 

 

17 oktober  Ondersteuning voor jonge mensen met dementie  
Heemskerk Welke ondersteuning moet je geven aan mensen met 

een dementie, die nog vitaal en actief zijn, nog van 
alles willen en die nog vol in het leven staan? 

 
11 oktober Dementie en verandering in gedrag  
Uitgeest De verschillende uitingen van dementie zijn moeilijk 

te begrijpen, hoe blijven we dan toch in contact met 
elkaar?  

 
 
6 november Vraagstukken rond het levenseinde 
Beverwijk Hoe kom je tot het nemen van goede beslissingen? 

Waar moet je rekening mee houden? 
 
 

15 november            Mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten   
Akersloot  Hoe kan voorkomen worden dat de mantelzorger 

overbelast raakt? 
 

 
 
 
20 november Dementie, je hebt het samen 
Velsen Welke relatie je ook met elkaar hebt, deze zal 

onherroepelijk veranderen als er sprake is van 
dementie. 

 
4 december Dementie en de feestdagen 
Castricum  Op welke manier kan iemand met dementie en de 

naasten op een prettige manier de feestdagen 
meemaken? 

 
12 december  Dementie en thuis wonen, tips en tricks 
Heemskerk Op welke manier kan iemand met dementie op een 

veilige en prettige manier thuis wonen?  
 

 

Adressen en aanvangstijden van de Trefpunten: 

 

Alzheimer Trefpunt Beverwijk     Alzheimer Trefpunt Castricum 

Viva! Elsanta, Pres.Kennedyplein 225     Serviceflat Sans Souci, Sans Souci 113 

1945 SG  Beverwijk       1902 CR  Castricum 

Inloop: 19:00 uur, start: 19:30 uur     Aanbellen v.a.19:00 uur, start: 19:30 uur 

Gespreksleider: Audrey Raalte      Gespreksleider: Essy Ferares 

 

Alzheimer Trefpunt Heemskerk     Alzheimer Trefpunt Velsen 

Cultuurhuis Heemskerk                   Centrale Bibliotheek 

(ingang Gemeentehuis/bibliotheek)      Dudokplein 16 (boven AH) 

Maerten van Heemskerckplein 5     1971 EP  IJmuiden  

1964 EZ Heemskerk        Inloop: 19:00 uur, start: 19:30 uur 

Inloop: 19:00 uur, start: 19:30 uur               Gespreksleider: Mick Flieringa 

Gespreksleider: Elsbeth Holtz 

 

Alzheimer Trefpunt Uitgeest     Alzheimer Trefpunt Akersloot 

Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5       ’t Kruispunt, Mozartlaan 1a 

1911 EA  Uitgeest                                        1921 XC  Akersloot 

Inloop: 10:00 uur, start: 10:15 uur  Inloop: 14.00 uur, start: 14.30 uur 

Gespreksleider: Elsbeth Holtz       Gespreksleider: Essy Ferares 


