
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma         
Voorjaar 2020  
 
Alzheimer Café  
Diemen en Ouder-Amstel en  
Amsterdam Oost  
 
Elke 2e dinsdag van de maand 

Toegang is gratis 

Inloop 19.30 uur 
Start programma 20.00 uur 
 

Locatie:  
Grand Café Frankendael  
Middenweg 116, Amsterdam 

 

  



2020 
11 februari – Kunst Verbindt 

Vanavond staat in het teken van de kracht van kunst. Wij zullen eerst 

luisteren naar een gastspreker die ons meeneemt in de wereld van de 

Beeldende Kunst en wat kunst voor mensen kan betekenen. Aanslui-

tend gaan wij zelf aan de slag. Deze editie organiseren wij samen met 

Diversiteitsland en het Alzheimer Theehuis uit de Indische Buurt. 

 

10 maart  – De verschillende verschijningsvormen van  

de ziekte van Alzheimer 

Alzheimer uit zich bij iedereen op een andere manier, want mensen 

zijn uniek. Vanavond komt Nienke Scheltens, neuroloog en als onder-

zoeker verbonden aan het Alzheimercentrum Amsterdam UMC locatie 

VUmc, ons vertellen over de onderzoeken die zij de afgelopen jaren 

heeft gedaan naar deze verschijningsvormen. 

 

14 april – Dementie en “Out of the Box” – gespreksonderwerpen 

die verbinden. 

Vanavond komt Lisette de Groot vertellen over Project 1330. Voor jong 

en oud biedt 1330 een gesprek met inhoud. In de 1330 box zitten 

101 kaartjes met uitdagende vragen over allerhande onderwerpen, In 

dit spel is er ruimte voor het delen van persoonlijke verhalen én weten-

schappelijke bevindingen en feiten, zo worden generaties verbonden 

door middel van gesprekken. 

 

12 mei – Dementie en de Wet Zorg en Dwang 

De nieuwe wet Zorg en Dwang, die per januari 2020 van kracht zal 

gaan, neemt veel vragen met zich mee. Inge Note, specialist ouderen-

geneeskunde en WZD-functionaris bij Magentazorg, komt er vanavond 

over spreken. Onder meer over hoe deze wet stimuleert te denken in 

mogelijkheden en het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen 

ontmoedigt. 

 

9 juni – Muziek beweegt en verstilt – de werking van  

muziektherapie 

Dat muziek een bijzonder helend vermogen heeft bij mensen met de-

mentie, is ons inmiddels bekend. En natuurlijk niet alleen voor mensen 

met dementie. Vanavond gaan wij dit allemaal ervaren. Muziekthera-

peute Cornelia Wiemers van Crescenda, neemt ons mee in een inter-

actieve avond waarin we met elkaar zowel de verstillende als de acti-

verende werking van muziek ervaren. 

 

 

 

 Meer informatie? 

 Amsterdam-Oost 

Femke Schuiling van Dynamo  

Tel.:  06 38 77 75 78 

E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

 Ouder-Amstel 

Ans Baard 

Tel: 020 69 94 097 

E-mail: ansbaard@hotmail.com 

 

 
Diemen 

Janina Poppes van MaDi  

Tel.: 020 31 44 700 

(ma, woe, do om 8.30-12.30 uur) 

E-mail: J.poppes@madizo.nl 
 

  

Het Alzheimer Café Diemen, Ouder-Amstel,  

Amsterdam-Oost is een activiteit van: Buurtzorg, 

Cordaan, Dynamo, PCOB afdeling Diemen, MaDi, 

Zonnehuisgroep Amstelland en de gemeenten 

Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam. 
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