
Programma Week van de Dementie 17 - 25 september 2018
Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, Wijkracht en Steunpunt Mantelzorg Borne 
hebben de krachten gebundeld en organiseren activiteiten in Borne en Hengelo, 
tijdens de Week van de Dementie. 
 
DATUM PROGRAMMA LOCATIE
Maandag 17 sept. Opening van de week en  Kulturhus Borne
19.30 uur ‘Dementietheater’ door Ervarea

Dinsdag 18 sept. Mantelzorgavond Thiems Inn Hengelo
19.30 uur

Donderdag 20 sept. ‘Memorywalk centrum Borne’ Start vanaf Kulturhus Borne
13.30 uur Een wandeling voor mensen met  
 dementie en hun mantelzorgers

Vrijdag 21 sept. ‘Memorywalk Tuindorp ‘t Lansink’  Tuindorp ’t Lansink in Hengelo
13.30 uur Een wandeling voor mensen met  Start vanaf buurthuis Lansink
 dementie en hun mantelzorgers

Vrijdag 21 sept. Filmavond ‘Garden of Life’ Kulturhus Hasselo
19.30 uur

Zondag 23 sept. Theatervoorstelling ‘Dag mama’  Schouwburg Hengelo
14.00 uur voor medewerkers en vrijwilligers

Dinsdag 25 sept. Vijftien jaar Alzheimer Café Hengelo,  Waterstaatskerk Hengelo
19.00 uur met een lezing van Paulus Jansen. 
 Tevens de afsluiting van de Week van 
 de Dementie door wethouder
 van Wakeren

Met elkaar dementievriendelijk
in Borne en Hengelo
Week van de Dementie, 17 - 25 september 2018
Eén op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie is een ziekte van de hersenen, 
waarbij de zieke steeds meer moeite krijgt om zelfstandig te functioneren en steeds meer 
afhankelijk wordt van anderen. Met elkaar kunnen we veel doen om mensen met dementie 
te ondersteunen in een zelfstandig en waardig leven.

Voor bewoners medewerkers van de woonlocaties van CR en TMZ worden in deze week 
onstpannende mindfullness- en muziektherapiebijeenkomsten  georganiseerd.



‘De Baliebus’ in de Week van de Dementie
In de Week van Dementie komen we met ‘de Baliebus’ naar de inwoners van Borne en Henge-
lo toe. Een bus gevuld met voorlichtingsmateriaal, de test ‘Hoe dementievriendelijk ben ik?’ 
en meer. Er zijn mensen aanwezig aan wie u al uw vragen over dementie kunt stellen.
 
DATUM LOCATIE TIJD
Woensdag 19 sept. Centrum Borne, De Markt Tijdens ochtend warenmarkt
Donderdag 20 sept. Winkelcentrum Groot Driene, Hengelo 11.00 - 15.00 uur
Vrijdag 21 sept. Winkelcentrum Oelerweg, Hengelo 10.00 - 14.00 uur
Zaterdag 22 sept. Wemenstraat, binnenstad Hengelo 11.00 - 15.00 uur
 

Voor meer informatie over de Week van de Dementie, aanmelding en reserveringen 
voor de activiteiten, kunt u contact opnemen met Meldzorg Centrale van Carintreggeland 
via telefoonnummer 088 - 367 7000.
 
Wijkracht ondersteunt mensen met dementie (die thuis wonen) en hun mantelzorgers 
om zo lang mogelijk het gewone leven door te kunnen leven. Daarvoor worden trainingen 
Omgaan met dementie gegeven voor vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld politie, 
Welbions en De Zonnebloem. Mensen met dementie zijn van harte welkom bij bewegings- 
en ontmoetingsactiviteiten van Wijkracht. Wijkracht ondersteunt in de vorm van dementie-
maatje, de Ouderen Adviseur, de dienst DemenTalent, Mantelzorgondersteuning, de Cursus 
Kracht van Herinneringen en natuurlijk is er het Alzheimer Café Hengelo.
 
Carintreggeland ondersteunt zowel cliënten met dementie als hun omgeving.
Thuis in de vertrouwde omgeving, maar ook in onze Carintreggeland verpleeghuizen. 
Vaak zijn onze casemanagers dementie betrokken. Zij zoeken samen met cliënten en man-
telzorgers naar passende ondersteuning. Zij coördineren de noodzakelijke zorg en/of bege-
leiding en regelen wijkverpleging of thuisbegeleiding. Ook is het mogelijk één of meerdere 
dagen een dagvoorziening te bezoeken wat de mantelzorger ontlast.
 
TriviumMeulenbeltZorg Casemanagers dementie van TMZ kunnen begeleiding 
bieden wanneer u denkt dat er sprake is van dementie. Zij wijzen cliënten met dementie 
en mantelzorgers de weg en kunnen hen in contact brengen met de juiste zorgverleners. 
Wijkverplegingteams van TMZ komen ook graag thuis om te helpen in het alledaagse leven. 
Daarnaast biedt TMZ professionele hulp en begeleiding op het gebied van dementie in haar 
moderne en duurzame woonzorgcomplexen.
 
Met elkaar dementievriendelijk in Borne en Hengelo!

www.carintreggeland.nl www.triviummeulenbeltzorg.nl www.wijkracht.nl


