
Wereld Alzheimer Dag

Activiteiten in 
Horst aan de MaasDinsdag 21 september 2021 is het

Één op de vijf mensen krijgt te maken met dementie. De komende 
jaren zal het aantal mensen met dementie in Horst aan de Maas 
verdubbelen. Help jij mee om dementie bespreekbaar te maken? We 
willen je graag uitnodigen voor de volgende activiteiten: 

De film ‘Wei’ van Ruud Lenssen zal getoond worden 
op 18 september om 14.00u in MFC de Meulewiek in 
Meterik. Na de film vindt er een nabespreking plaats 
met deskundigen.  
 
Aanmelden kan via dorpsverbindermeterik@gmail.com 
of door te bellen naar 06 38230621.

18 september - 14.00u

Film: ‘Wei’ 

Op maandag 20 september om 19.00u 
gaat het Alzheimercafé weer van start in 
de grote zaal van ‘t Gasthoes. Het thema is 
‘Muziek helpt mensen met dementie!’. 

Gastspreker Rob van Soest zal de avond 
verzorgen. Mensen met dementie en hun 
familie maar ook hulpverleners zijn van 
harte welkom!

20 september - 19.00u

Heropening Alzheimercafé in ’t Gasthoes

mantelzorghorst@synthese.nl



Op 22 september van 10.00u tot 12.00u vindt er een 
voorlichtingsochtend plaats over dementie; Hoe herken 
je dementie? Wat zijn tips in de omgang? 

De bijeenkomst vindt plaats in gezondheidscentrum 
Hof te Berkel, Hof te Berkel 1 in Horst. Er is ruimte voor 
maximaal 16 deelnemers. 

Aanmelden kan via mantelzorghorst@synthese.nl of 
door te bellen naar 06 36164919.

22 september - 10.00u tot 12.00u

Voorlichting over dementie

De Bibliotheek, Het FilmTheater en Synthese nodigen 
(groot)ouders en hun (klein)kinderen op maandag 
25 oktober om 15.00u voor de film ‘Kapsalon Romy’.  

Een hartverwarmende film die ontroert en amuseert. 
Het gaat over de band tussen de 10-jarige Romy en 
haar oma Stine die steeds vergeetachtiger wordt. 

De entree bedraagt € 3,50. Aanmelden kan via de 
website biblionu.nl onder het kopje ‘activiteiten. Tickets 
kunnen ook gekocht worden aan de balie van BiblioNu.

25 oktober - 15.00u

Film: ‘Kapsalon Romy’ 

17 september - 25 oktober

Informatiehoek in bibliotheek
Vanaf 17 september t/m 25 oktober is er in de bibliotheek in  
‘t Gasthoes een informatiehoek over dementie. 


