Activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag 21 september 2021
Thema: De vele gezichten van dementie
Datum, tijd en locatie
Maandag
13 t/m vrijdag
24 september
Bibliorura Neerstraat
Maandag
6, 13, 20, 27
september 11:15 uur
Sportservice
Roermond
Jo Gerrishal

Naam
Boekenopstelling

Toelichting
Presentatietafel met een boekenopstelling over
dementie.

Deelnemen

Alzheimer Gym

Iedereen beweegt op zijn of haar eigen niveau,
eventueel samen met een mantelzorger.
Door samen te bewegen wordt ontdekt wat
mensen met een beginnende dementie nog wel
kunnen. Door samen te bewegen op muziek blijven
hoofd en lijf langer fit en heb je samen plezier.

Opgeven bij Susanne Drijsten:
06-40799608 of drijsten@ziggo.nl

Maandag
6 september 19:30
De Graasj
Knevelsgraafstraat 21

Alzheimer Café Roermond

Ontmoeting en voorlichting in een gezellige sfeer
van mensen met dementie, hun mantelzorgers en
andere belangstellenden.
Thema: Iedere dag zinvol.
Met Lyan Kuijpers (Hulp bij Dementie)

Meld u aan (naam, mailadres en
telefoonnummer) via
Alzheimerroermond@icloud.com of op
(0475) 327432

Dinsdag
7, 14 , 21 en 28
september 13:15 –
14:15 uur
De Schuur
Hoofdstraat 2 Herten

Dancing Spirits,
Onvergetelijk dansen voor
mensen met dementie

Dansen, bewegen en genieten van de muziek, dat
kan ook met dementie.
Tijdens het wekelijkse uurtje zullen wij zitdansen,
staande dansen, kringdansen en vaste dansen de
revue laten passeren. Alles op zijn gemak.

Gratis toegang tijdens openingsuren van
de bibliotheek

Maandag 20 september open inloop

Geen kosten.
Op Wereld Alzheimer Dag (21
september) gratis inloop.
Info en opgave: 06-23708185 (MarieLouise) of mail naar
info@dansschoolmarie-paul.nl
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Datum, tijd en locatie
Zaterdag
11 september 20 uur
Oranjerie

Naam
Theatervoorstelling
Alzheimer

Toelichting
'Alzheimer' is een muziekdramatische productie
om het 20-jarig bestaan van Alzheimer Centrum
Limburg te vieren. M.m.v. Rob Reyners, Suzan
Seegers, Fenna Ograjensek. Tekst: Jos Frusch,
Regie: Sybrand van der Werf

Deelnemen

Donderdag
16 september tot en
met woensdag 6
oktober
Diverse
voorstellingen
ECI Cultuurfabriek

The Father
film (2020)

Een man weigert alle hulp van zijn dochter
naarmate hij ouder wordt. Terwijl hij probeert zijn
veranderende omstandigheden te begrijpen,
begint hij te twijfelen aan zijn dierbaren, zijn eigen
geest en zelfs de structuur van de realiteit. Met
Anthony Hopkins (Best Actor Academy Award
2020) en Olivia Colman.

Tickets (€9,-) via
https://www.ecicultuurfabriek.nl/ticketi
nfo/

Vrijdag
24 september 20 uur
ECI Cultuurfabriek

Imperfect Dancers
Empty Floor

Kaarten zijn € 20 per persoon en te
bestellen door een mail te sturen naar
Paula Snijders van Alzheimer
onderzoekend Limburg:
p.snijders@hfl.nl. Vermeld s.v.p.
“Roermond”, uw naam, adresgegevens
en het aantal tickets.
Tickets zijn ook bij de Oranjerie
verkrijgbaar.

Op Wereld Alzheimer Dag (21
september) met inleiding en
nagesprek.

Tickets (€19,50) via
Empty Floor is gegroeid uit het verlangen om de
verborgen belevingswereld te verkennen van al wie https://www.ecicultuurfabriek.nl/ticketi
nfo/
dagelijks geconfronteerd wordt met de ziekte van
Alzheimer. Het stuk wil het taboe doorbreken en
het publiek bewust maken van de verschillende
aspecten van de ziekte. Door zowel de pijnlijkste
als de grappigste te belichten toont Empty Floor de
kracht en de vreugde van het leven dat schuilgaat
achter de onbehaaglijke schaamte van mensen met
dementie en hun naasten.
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Coördinatie: Alzheimer Nederland afd. Midden-Limburg; Kees Spapens, info@dementievriendelijkroermond.nl, 06 1610 6069.
De activiteiten rondom de Wereld Alzheimer Dag werden georganiseerd door of met medewerking van:
Gemeente Roermond
Dementievriendelijk Roermond
Alzheimer Centrum Limburg / Alzheimer Onderzoekfonds Limburg
Alzheimer Nederland - afdeling Midden-Limburg
Hulp bij Dementie
De Graasj
ECI Cultuurfabriek
Theaterhotel De Oranjerie
Bibliotheek Bibliorura
Sportservice Roermond
Nooit te oud
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