
 
 
 
 

 
WERELDALZHEIMERWEEK HET GOOI 2016 IN GOOISE MEREN  

- programma en aanwijzing hoe in te schrijven - 
 
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2016 heeft de ‘Werkgroep dementievriendelijk 
Gooise Meren’ voor regio Het Gooi een aantrekkelijk programma samengesteld. Zowel voor 
mensen met dementie, als hun mantelzorgers, winkeliers, buren, beroepskrachten en andere 
geïnteresseerden. 
 
Hierbij nodigen wij u allen uit om één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen. 
Hieronder ziet u het programma en de wijze waarop u zich kunt aanmelden. Aan de 
activiteiten zijn geen kosten verbonden. 
 
OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN 
 
1) Openingsbijeenkomst op dinsdag 20 september van 15:00–ca.17:30 uur 
in ‘Stadzigt’, Meerkade 2, Naarden.  
 
Opening door wethouder Marleen Sanderse. 
Presentatie over “Een dementievriendelijke regio” door Saskia de Jonge en 
Cees Croes 
Gesprek met de zaal: wat is er / wat is nodig? vragen / ervaringen... 
Muzikale omlijsting wordt verzorgd door ‘EemJazz’. 
 
 
2) Keuze uit drie activiteiten op woensdag 21 september 
 
A. Naar Beeld en Geluid in Hilversum, Media Parkboulevard 1 te Hilversum, van 
10:00-12:00 uur. U ziet onder deskundige leiding onvergetelijke beelden van vroeger 
en ook voorwerpen en hulpmiddelen van toen.  
 
B. Dansmiddag o.l.v. enthousiaste, deskundige dansdocenten: in de 
Vernissage-Bussum, Dr. A. Kuyperlaan1A, Bussum, van 14:30-16:30. Samen 
genieten van bewegen en muziek… 
 
C. De Geheugenpoli komt naar u toe”: in de burgerzaal van het gemeentehuis van 
Hilversum (Dudokpark 1)  treedt de geheugenpoli van Ter Gooi Blaricum naar 
buiten. U wordt breed geïnformeerd over de aanpak en begeleiding door de 
geheugenpoli. Aanvang: 15:00 uur. 
 
 
3) Keuze uit twee activiteiten op donderdag 22 september 
 
A. Koken of bloemschikken in de Vernissage-Bussum, Dr. A. Kuyperlaan 1A, 
Bussum, van 10:30-12:30 uur. Eén groepje maakt één of enkele boeketten en een 
tweede groep bereidt een heerlijke high tea waar u vervolgens met de gehele groep 
samen van geniet. 
            
           z.o.z. 

  



B. Naar Museum Singer, Oude Drift 1, Laren: “Singer om niet te vergeten” van 
14:30-16:00 uur. In een kleine groep krijgt u aan de hand van een gekozen thema 
enkele kunstwerken te zien: wat is de betekenis; vindt u het mooi; welke muziek 
past erbij? 
 
4) Slotbijeenkomst op vr. 23 september van 15:00-17:00 uur in de Witte Kerk, Kon. 
Wilhelminalaan 15, Naarden 
Optreden van “De Juf, de Bakker en de Dominee, terugblik op de week en zingen met de 
“Meiden van de Kade”. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AANMELDEN KAN OP TWEE MANIEREN: 
 
1) STUUR EEN E-MAIL AAN: aanmeldingwad2016@gmail.com onder vermelding van: 

1) je naam 
2) je telefoonnummer en (zo mogelijk) e-mailadres 
3) je keuze(s) uit het programma 
4) in welke hoedanigheid je deelneemt (bv. mantelzorger of geïnteresseerde). Ik 

ben….. 
5) eventuele bijzonderheden (bijv. ‘ik heb vervoersproblemen’) 

 
2) VIA DE ALZHEIMER-GOOI-INFOLIJN: tel. 06-13033956; ook voor informatie! 
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