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Deze extra uitgave van ons nieuwsblad gaat over een lezing die over de ziekte 

Alzheimer ,       

Deze ziekte kan iedereen krijgen en daarom vonden wij, dat wil zeggen het 

bestuur van de Stichting Veteranen De Liemers en niet te vergeten de Stich-

ting  Alzheimer Nederland het eigenlijk wel een goed idee om jullie daar iets 

meer over te vertellen. Na afloop van de lezing kan en mag men vragen stel-

len die beantwoord worden door” Greet Roelofs ( ervaringsdeskundige ),  Jan-

neke van Marwijk ( coördinator van de collecte in Zevenaar ) en mij zelf:  Re-

nate Buitenhuis (  Collectepromotor Gelderland en Overijssel ). 

Verder op in dit extra nummer  meer over deze lezing. 

 

Dan hebben we een aantal uitstapjes gepland waar jullie je voor op kunt ge-

ven. Ook dat lees je in dit nummer. 

 

Het normale nummer komt wat later i.v.m verschillende oorzaken. 

 

Nou wij hope dat jullie er allemaal zeg als het even kan  met nog meer Vetera-

nen naar de  

Hooge bongert komen op 21-02-2015 tijd 13.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Tot ziens op zaterdag 

 

Paul, Rien , Bert , Theo , William , Marco 
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Ik ben werkzaam als collecte promotor bij de stichting Alzheimer Nederland en benaderd door dhr. Thuis met het verzoek om iets te 

vertellen over onze stichting en dementie in het algemeen. Ik neem Greet Roelofs mee, een actieve vrijwilliger en ervaringsdeskun-

dige, die haar man heeft verloren aan de ziekte van Alzheimer. Zij kan mijn verhaal goed aanvullen met praktische tips en voorbeel-

den uit de praktijk. Ook de coördinator van de collecte in Zevenaar, Janneke van Marwijk, zal aansluiten deze middag, om eventue-

le vragen over de lokale situatie te beantwoorden. 

In de bijlage vindt u onze bijlage die we gebruiken bij het werven van collectanten. Kort staat daarin genoemd wat we o.a. doen 

voor mensen met dementie en hun naasten. 

Ik begreep van de heer Thuis dat ook bij een aantal van uw leden dementie bekend is en dat men graag wil weten hoe hiermee om 

te gaan. Graag willen we op jullie vragen hierover ingaan, dus een interactieve middag houden, waarin iedereen algemene (basis) 

informatie over dementie krijgt en na afloop begrijpt hoe lastig deze ziekte is voor zowel de patiënt als zijn omgeving. 

De heer Thuis stelde voor om straks in november, wanneer we onze jaarlijkse collecteweek houden, met een groep oud-strijders te 

gaan collecteren in Zevenaar en omgeving. Op deze manier wil hij bijdragen in onze strijd om dementie te stoppen en jullie organi-

satie positief in de publiciteit brengen. Dat lijkt me een prima idee, aangezien we altijd vrijwilligers kunnen gebruiken die onze strijd 

steunen, zowel financieel als met hand- en spandiensten. 

Mocht u meer informatie willen hebben voor uw nieuwsbrief, dan verwijs ik u graag naar onze website: www.alzheimer-

nederland.nl. 

Graag spreek ik u en uw collega’s volgende week zaterdag en neem 

ik foldermateriaal mee, waarin alles uitgebreid beschreven staat. 

Dank voor uw belangstelling, 

Met warme groet, 

 

Renate Buitenhuis 

Collectepromotor Gelderland en Overijssel 

Aanwezig: maandagmiddag 13.00-17.00, 

dinsdag en donderdag 08.30-17.00 

 

Renate: 06-57590363 

Collectebureau: 033-303266 

De Alzheimer Assistent: nu ook op de smartphone 

Download de gratis app in de App Store                                  Bijeenkomsten in Zevenaar 
 
of in Google Play. 
 

                                                                                                

 

Alzheimer Café Zevenaar 
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.  

Elke 4e dinsdag van de maand (behalve juli, augustus en decem-

ber).  

De deuren gaan om 19:00 open en wij sluiten om 21:30 

Contact 
Zorgbemiddelingsbureau Diafaan  

0316 - 28 47 00 

Mail ons 

Adres 
Dienstencentrum De Hooge Bongert  

Hooge Bongert 3  

6903 DA Zevenaar 

24 feb : Rol van de huisarts bij dementie: 19.30 - 21.30    

uur, inloop vanaf 19.00 uur 

24 mrt: Wat betekent de overgang van de AWBZ naar  de 

WMO voor mij:  19.30 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

21 apr: Vragen over wetenschappelijk onderzoek19.30 - 

21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

26 mei :Als thuis wonen niet meer gaat19.30 - 21.30 uur, 

inloop vanaf 19.00 uur 

23 jun : Beslissingen rondom het levenseinde (1) 19.30 - 

21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

22 sep : Bezoekers gaan met elkaar in gesprek Mogelijk een 

interview vorm? 19.30 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

27 okt : Intimiteit en dementie19.30 - 21.30 uur, inloop 

vanaf 19.00 uur 

24 nov : Fragmenten uit film ‘Ontregeld’ 19.30-21.30 

Inloop vanaf 19.00 uur 
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Uitstapje naar het Nationaal Militair Museum Soesterberg:  Op datum 28 maart, vertrek 09.00 uur van de 

Hooge Bongert, kosten voor benzine, 5 euro pp en 5 eurovan de subsidie. Theo zal een intekenlijst neerleggen bij het 

volgende Veteranen Café op  21-02-2015. 

 

 

 

 

 

 

Het Omniversum, Den Haag  film over D-Day, Hier kunnen we met de trein naar toe gaan, elke veteraan kan 

bij de V.I. gratis trein kaartjes bestellen, deze kun je daar voor gebruiken. ( dit zijn de vrijkaartjes die elke vete-

raan ieder jaar krijgt.  Max 2 per veteraan ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstapje naar het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45:  Paul geeft aan dat er nog een datum geprikt zal worden in 

juni of juli over een optreden van de West Veluwse Brass Ensemble in het 

museum u hoort hier nog meer van  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

      Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


