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Een Alzheimer Café biedt informatie, gezelligheid, muziek (soms 

live) en verrassende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te 

treffen. Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee.  

Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of 

familielid. Er is altijd een Alzheimer Café bij u in de buurt.  

Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios voor meer informatie. 

 

Meer informatie 
 

Het Alzheimer Café voor Amsterdam Oost, Diemen en Ouder -

Amstel is elke 2e donderdag van de maand geopend, de toegang 

is gratis. 

U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 en 

duurt tot ongeveer 21.30. 

 

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij  

Femke Schuiling van Dynamo 

Tel  06 38 77 75 78   

Email  fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

Adresgegevens 
 

Grand Café Frankendael 

Middenweg 116  Amsterdam 

 

 
 



 

Programma 
 

9 februari: Dementie en Mantelzorg 
19.30 deur open 20.00 start 21.30 einde 

Zorgen voor een geliefde met dementie is een intens proces. 

Vanavond is Sjef van Bommel, schrijver en voormalig mantelzorger te 

gast. Sjef van Bommel schreef het boek: 'Ik Ben Niet Kwijt'. In dit boek 

schrijft hij over zijn levenspartner, die leed aan dementie. 

Tijdens het Alzheimer Café vertelt Van Bommel over het emotionele 

proces voor hem en zijn partner. Een verhaal over liefde, verdriet, 

frustraties en de mogelijkheden om ondanks alles samen te genieten. 

 
 
9 maart: Dementie en Voeding 
19.30 deur open 20.00 start 21.30 einde 

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk en ook zeker voor 

mensen met geheugenproblemen. Door de dementie vergeten 

mensen wel eens te eten, of vergeten juist dat ze gegeten hebben. 

Dat kan over- of ondervoeding veroorzaken. Vanavond komt Ellen 

Sikkes, voedingsdeskundige en docent voedingsleer, ons alles 

vertellen over het belang van voeding voor mensen met 

geheugenproblemen en geeft ze tips over wat en hoe je het beste wel 

of juist niet kunt eten.  

 

 

 

 

 



 

13 april: Dementie en Onderzoek 

19.30 deur open 20.00 start 21.30 einde 

Vanavond komt Rik Ossekoppele, onderzoeker bij Alzheimer Centrum 

Amsterdam UMC, ons vertellen over de meest recente uitkomsten 

van zijn onderzoek naar hoe dementie zich klinisch en biologisch 

manifesteert bij verschillende mensen. Door beter te begrijpen hoe 

dit werkt, kan men de biologische mechanismen die mensen 

weerbaarder maken tegen de gevolgen van hersenschade mogelijk 

inzetten om minder weerbare mensen in de toekomst beter te 

beschermen en zo dementie te voorkomen of uit te stellen.  

 

11 mei: Dementie en Communicatie 

19.30 deur open 20.00 start 21.30 einde 

Communiceren met mensen met dementie kan ingewikkeld zijn: 

iemand kan zomaar veranderd zijn; niet langer je vaste sparring 

partner, of niet langer de moeder die je om raad kunt vragen. 

Annemarie Bolder, ergotherapeut en trainer, heeft ervaring met het 

werken met mensen met dementie, geeft al jaren trainingen over hoe 

je toch op een fijne manier in contact kunt blijven met elkaar. 

 

8 juni: Een Koffer vol Muziek 

19.30 deur open 20.00 start 21.30 einde 

We sluiten het seizoen af met een feestelijke voorstelling vol muzikale 

herinneringen. Kiki Heessels neemt ons mee op een onvergetelijke 

reis langs mooie verhalen, mooie herinneringen en mooie muziek. 

Een interactieve avond waarin iedereen die wil mag meezingen.  

 

 


