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Alzheimer Café Amersfoort/Leusden 
Programma augustus 2021 – december 2021 

 

We hebben onze bezoekers zeer gemist en zijn heel blij u weer te mogen 
ontvangen in ons Alzheimer Café. We willen graag weten hoe het met u gaat.  
 
 

U bent weer van harte welkom !   
Locatie: Het Klokhuis Weberstraat 2 , 3816 VC Amersfoort 
Welkom:  vanaf 19.00 uur 
Programma: van 19.30 uur tot 21.00 uur 
Toegang: gratis en wij vragen u zich vooraf, bij voorkeur via mail, aan te melden  
 

26 augustus 2021: Inloopavond 
Omdat we elkaar lange tijd niet hebben kunnen ontmoeten, draait deze avond om u. Hoe gaat het met 
u, waar loopt u tegenaan. Tijdens deze gezellige avond kunt u ervaringen, ideeën en tips met elkaar 
delen. De afgelopen jaren is gebleken dat bezoekers van het Alzheimer Café de inloop erg waarderen 
vanwege het vrije karakter er van.   
 
30 september 2021: Wereld Alzheimer Dag – thema: gezichten van dementie  
Elk jaar in de week van 21 september wordt aandacht besteed aan Wereld Alzheimer Dag.  
Dit jaar is het thema: gezichten van dementie. Wij zijn zeer verheugd dat Gijs Wanders, journalist, 
schrijver en oud-verslaggever van het NOS,  onze gastspreker zal zijn. Hij heeft in samenwerking met 
kunstenaar Herman van Hoogdalem een serie portretten gemaakt van mensen met dementie en hun 
geliefden, waaronder zijn vader.  
LET OP: Dit Alzheimer Café zal i.v.m. de grotere ontvangstcapaciteit plaatsvinden in verzorgingshuis  
De Koperhorst, Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort.  
 

28 oktober 2021: Foutloos leren bij dementie 
Bij foutloos leren wordt gebruik gemaakt van ‘automatische’ vormen van leren, het impliciete geheugen. 
Dit is een instructiemethode waarbij fouten tijdens het leren van nieuwe kennis of vaardigheden zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Het gaat er om dat alleen de goede respons opgeslagen en dus onthouden 
wordt. Yvonne en René van der Leest hebben er veel ervaring mee. Zij werken dagelijks met mensen 
met dementie.   
 

25 november 2021: Deelname aan het verkeer en dementie 
Mag iemand met de diagnose dementie autorijden? Is daarover wettelijk iets vastgelegd? Wat kun je 
doen als je denkt dat het niet meer verantwoord is? Wiebo Brouwer is onze gastspreker.  
 

30 december 2021: Inloopavond 
Deze laatste avond van het jaar staat u, als bezoeker, centraal. Hoe gaat het met u, waar loopt u 
tegenaan. Tijdens deze gezellige avond kunt u ervaringen, ideeën en tips met elkaar delen.  
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