
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
 

Op maandag 23 september 2019 begint het seizoen 
van het Alzheimer café van de gemeenten Kaag en 

Braassem en Nieuwkoop. 
Dit is een ‘reizend’ café dat de ene maand in de 

gemeente Kaag en Braassem en de 
andere maand in de gemeente Nieuwkoop zal zijn. 

 
Het Alzheimer café is een maandelijkse 

ontmoetingsplaats 
voor mensen met (-een vorm van-) dementie, 

mantelzorgers, 
hulpverleners en belangstellenden. 

Bezoekers krijgen informatie over dementie en er is 
ruimte om vragen te stellen en te praten met 

lotgenoten. 
 

Aanmelden hoeft niet, de toegang is gratis! 
 

Aanvangstijd 19.30 uur en de zaal gaat om 19.00 uur 
open. 

 
 

Het Alzheimer Café is een activiteit van 
Alzheimer Nederland, de Driemaster,  

Gemeente Nieuwkoop, Activite, Buurtzorg en 
WIJdezorg. 

 
Contact over het Alzheimer Café: 
Kaag en Braassem Rettie Bentvelsen  06 51103212 
Nieuwkoop Anja Heemskerk                088 2091000 
zhollandnoord@alzheimer-nederland.nl  

 



Programma Kaag en Braassem & Nieuwkoop 2019-2020 
 

Datum: Thema:  Datum: Thema: 
 
23 september 2019 
De Stal Hoogmade 
Kerkstraat 51a 
2355 AG  Hoogmade 
 
28 oktober 2019 
Kaleidoskoop 
De Verbinding 2 
2421 EX Nieuwkoop  

 
Help! Waar kan ik terecht 
voor hulp? 

 
Een deskundige zal u de weg 
wijzen naar mogelijkheden bij  de 
WMO 
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. 
 

  
23 maart 2020 
Woudsoord 
Weteringpad 3 
2481 AS Woubrugge 
 
20 april 2020 
De Rank 
Regthuysplein 19 
2421 BE Nieuwkoop 
 

 
Onbegrepen gedrag 

 
Een psycholoog geeft nuttige tips 
en handvatten hoe u kunt omgaan 
met mensen met 
gedragsverandering.  

 
25 november 2019 
Aarhoeve 
JM Halkesstraat 33 
2461 RT Langeraar  
 

 
Ontdek hulpmiddelen voor 
een stimulerende 
leefomgeving bij dementie 
 
Een deskundige van de 
dementiewinkel vertelt wat voor 
aanpassingen er zijn voor 
mensen met een dementie  

  
25 mei 2020 
‘t Schoolhuis 
Herenweg 22 
2465 AC Rijnsaterwoude 
 
22 juni 2020 
Gemeentehuis 
Teylersplein 1 
2441 LE Nieuwveen 
 

 
Rijvaardigheid en dementie 
 
Hoe zit het met de rijvaardigheid bij 
mensen met dementie? Een 
deskundige neemt u hier  in mee. 

 
27 januari 2020 
Gogherweide 
R. van Rijnsingel 104 
2371 RG Roelofarendsveen 
 
24 februari 2020 
De Aarhoeve 
JM Halkesstraat 33 
2461 RT Langeraar  
 

 
Hoe herken ik dementie 

 
Een huisarts vertelt hoe u 
dementie kan herkennen, en 
vervolgens welke stappen u kunt 
nemen  
 
 
 
 

   



 
 


	Café Kaag en Braassem en Nieuwkoop Op maandag 23 september 2019 begint het seizoen van het Alzheimer café van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop.Dit is een ‘reizend’ café dat de ene maand in de gemeente Kaag en Braassem en de andere maand in de gemeente Nieuwkoop zal zijn.Het Alzheimer café is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met (-een vorm van-) dementie,mantelzorgers,hulpverleners en belangstellenden.Bezoekers krijgen informatie over dementie en er is ruimte om vragen te stellen en te praten met lotgenoten.Aanmelden hoeft niet, de toegang is gratis!Aanvangstijd 19.30 uur en de zaal gaat om 19.00 uur open.



