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1 OP DE 5
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een
vorm van dementie, waarvan de ziekte
van Alzheimer de meest voorkomende
is. Hoe ouder je wordt, hoe groter je
risico op dementie. Door gezond te
leven kun je het risico op dementie
verkleinen. Dementievriendelijk
Ridderkerk vraagt regelmatig aandacht
voor de ziekte dementie.

WIST U DAT?
Wilt u de wereld van iemand met dementie ontdekken met
een VR-bril? Kom naar de VR experience op 28 oktober.
Aanmelden kan na de herinneringsroute in Wijkcentrum West
of via dementievriendelijkridderkerk.nl.
U kunt uw brein prikkelen door een andere route te nemen
met uw fiets.
U kunt door het bouwen van een geheugenpaleis uw
geheugen trainen. Een geheugenpaleis is een plek of een
aantal plekken in uw hoofd waar u informatie op kunt bergen
die u wilt onthouden. Benieuwd naar hoe dit werkt? Vraag
een stappenplan op via info@dementievriendelijkridderkerk.nl.

WEET U NOG...

Door een nieuw recept uit te proberen wordt uw brein al
geprikkeld.

Heeft u ook warme herinneringen
aan vroeger? Herinnert u zich nog
het ‘oude’ Ridderkerk?

U kunt een gratis training volgen om beter te leren omgaan
met mensen met dementie via SamenDementievriendelijk.nl.

Reis terug in de tijd en kom naar de
Herinneringsroute op woensdag 21
september. De route wordt om 13.00
uur geopend door wethouder Edward
Piena onder het genot van koffie
en thee bij de Zorgboerderij in het
Lohmanpark. Daarna kunt u de route
die is uitgezet in het park vrij lopen.

U kunt zich met uw bedrijf of organisatie aanmelden
voor gratis trainingen voor medewerkers via
info@dementievriendelijkridderkerk.nl.

Na afloop bent u van harte welkom
in Wijkcentrum West voor een hapje
en drankje. Shantykoor Rotterdam
verzorgt gezellige muziek.

HERINNERINGSROUTE
RIDDERKERK
Woensdag 21 september vanaf
13.00 uur bij de Zorgboerderij
in het Lohmanpark.
Aanmelden is niet verplicht, maar wij
stellen het wel op prijs als u laat weten
of u komt. Aanmelden kan via
info@dementievriendelijkridderkerk.nl
of 0180 - 432 350.
Geef hierbij aan wat
uw naam is en met
hoeveel personen u
wenst te komen.

HARTENKRETEN VAN
MENSEN MET DEMENTIE

“Denk met mij mee”

PARTNERS
De gemeente Ridderkerk wil zich samen met diverse organisaties
in Ridderkerk inzetten voor een dementievriendelijk Ridderkerk. De
volgende partners onderschrijven de doelstellingen van Dementievriendelijk Ridderkerk:
Gemeente Ridderkerk
Alzheimer Nederland
Karaat Mantelzorg
Salem
Facet Ridderkerk

Home Instead
Riederborgh
Aafje
Internos
Wooncompas

Zorgmies Regio BAR
Samendementievriendelijk.nl
Ridderkerk Langer Gezond
Schinkelshoek Communicatie

Wil jij ook een steentje bijdragen aan een Dementievriendelijk Ridderkerk en meedoen?
Neem contact op via info@dementievriendelijkridderkerk.nl.

Het leven van iemand met dementie wordt
geleidelijk heel anders. De verschijnselen
verschillen per persoon. Vaak zijn er
terugkerende problemen, zoals geheugenklachten en verandering in karakter.
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voor een dementievriendelijk Ridderkerk.
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
(0180) 432 350
info@dementievriendelijkridderkerk.nl

Ga naar:
dementievriendelijkridderkerk.nl
of scan de QR-code.

maak dementie
bespreekbaar

Reageren? Mail naar info@dementievriendelijkridderkerk.nl

