Alzheimer
Afdeling Parkstad Limburg
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag nodigen wij u uit voor:

een cultureel en gezellig samenzijn
Dit evenement wordt gehouden op zondag 23 september 2018
in De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL te Voerendaal.
U bent welkom vanaf 14.15 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
o

14.15 uur:

ontvangst met koffie/thee

o

15.00 uur:

toneelstuk “Helderman” door Thomas Borggrefe
over de gevoels- en belevingswereld van een musicus met dementie

o

16.00 uur:

pauze met koffie/thee en Limburgse vlaai

o

16.30 uur:

gedachtewisseling n.a.v. het toneelstuk met Thomas Borggrefe

o

17.15 uur:

aperitief en gezamenlijk senioren-menu

Aanmelding:
Het cultureel en gezellig samen zijn wordt georganiseerd voor mensen met dementie in
de thuissituatie, hun partners en mantelzorgers, bezoekers en vrijwilligers van het
Alzheimer Café Parkstad Limburg en voor mensen die werkzaam/betrokken zijn in de
dementiezorg, mede als blijk van erkenning en waardering, maar ook van solidariteit en
samenwerking.
U kunt zich aanmelden door het invullen van het bijgesloten aanmeldingsformulier, dat u
per mail of per post kunt sturen naar:
Dhr. Thijs Peeters, Johannes XXIII-singel 47, 6416 GG Heerlen:
mshpeeters@home.nl of 045-5416248.
De sluitingsdatum voor aanmelding is 15 september 2018.
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is uiteraard mogelijk.
Namens het bestuur van Alzheimer afdeling Parkstad Limburg,
voorzitter dhr. C.A.M. Rozeman
secretaris dhr. L.S.G. Pieters

gesponsord door:

Parkstad

AANMELDINGSFORMULIER
voor Wereld Alzheimer Dag Alzheimer Parkstad Limburg
23 september 2018

Ondergetekende, Dhr. / Mevr.(1) ……………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………tel.: …………………
neemt deel aan Wereld Alzheimer Dag in De Borenburg te Voerendaal.
neemt deel met: Dhr. / Mevr. (2)…………………………………..

hij / zij heeft wel / geen eigen vervoer.

relatie: persoon met dementie / partner, mantelzorger , bezoeker/vrijwilliger Alzheimer Café,
en/of werkzaam in dementiezorg
(aangeven wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk )
dieetwensen: vegetarisch / dieet: ………..
menukeuze:

persoon 1
groentesoep / tomatensoep
zalm / varkenshaas
ijs / koffie
( menukeuze omcirkelen per persoon )

persoon 2
groentesoep / tomatensoep
zalm / varkenshaas
ijs / koffie

Het aanmeldingsformulier insturen vóór 15 september naar:
Dhr. Thijs Peeters, Johannes XXIII-singel 47, 6416 GG Heerlen
email: mshpeeters@home.nl
tel. 045-5416248.

Indien U onverhoopt verhinderd bent,
graag afmelden bij bovenstaande adres !
gesponsord door:

Parkstad

