
DEMENTIE JOURNAAL

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

Reis terug in de tijd en kom naar de
reizende expositie ‘Herinneringsroute 
Ridderkerk’ op vrijdag 17 maart. De route 
wordt om 13.30 uur geopend. Daarna kunt 
u de route met verschillende expositiefoto’s, 
die is uitgezet in de Reyerheem, vrij lopen. 
Na afloop bent u van harte welkom op het 
ontmoetingsplein voor een hapje en drankje.

Vanaf 15.00 uur verzorgt Shantykoor 
Rotterdam gezellige muziek. Het belooft 
een gezellige middag te worden.

Aanmelden
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.

EERSTE EDITIE 2023, EEN UITGAVE VAN DEMENTIEVRIENDELIJK RIDDERKERK

HERINNERINGSROUTE RIDDERKERK IN REYERHEEM

1 OP DE 5

PARTNERS

CONTACT

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

Neem voor meer informatie of een persoonlijk 
gesprek contact op met Lilian Sprong,  
projectleider Dementievriendelijk Ridderkerk.

Geef jij 
niet thuis

als iemand 
de weG

naar huis 
vraaGt?

maak dementie  
bespreekbaar

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:

Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
(0180) 432 350
info@dementievriendelijkridderkerk.nlGemeente Ridderkerk

Alzheimer Nederland
Karaat Mantelzorg
Salem 
Facet Ridderkerk

Home Instead
Riederborgh
Aafje
Internos
Wooncompas

Stichting de Toekomst
Zorgmies Regio BAR
Samendementievriendelijk.nl
Ridderkerk Langer Gezond

Wil jij ook een steentje bijdragen aan een Dementievriendelijk Ridderkerk en meedoen? Neem contact op.

De weg vinden in alle wetten, zorgmogelijkheden 
en regels rondom dementie is best ingewikkeld. Een 
casemanager dementie helpt hierbij. In de video geven 
de Ridderkerkse casemanagers Mariska van den Heuvel, 
Ida van der Heijden, Elly Monster, Nettie Kooiman en 
Linda Nijhuis antwoord op veelgestelde vragen. 

WAT DOET EEN CASEMANAGER DEMENTIE?

HERKEN JIJ IEMAND MET DEMENTIE?
Mensen met dementie kunnen in situaties komen 
waarin wij hun hulp kunnen bieden. Daarom biedt 
Dementievriendelijk Ridderkerk alle inwoners van 
Ridderkerk de training ‘Samen Dementievriendelijk’ 
aan. Na de training weet jij wat dementie is, hoe je 
met iemand met dementie omgaat en wat je voor 
iemand met dementie kunt betekenen. 

De gratis training is op verschillende locaties en 
momenten in Ridderkerk te volgen. 

Waar en wanneer?
Wijkcentrum West: 21 maart en 13 juni 
van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur
Pretoriakerk Bolnes: 18 april van 
13.30 tot 15.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.
Wijkcentrum Bolnes: 6 juni 
van 13.30 tot 15.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

Aanmelden
Meld je aan via 0180 - 432 350 of 06 - 38 55 54 53 
of info@dementievriendelijkridderkerk.nl.

TIP: 12 MAART 2023 HERINNERINGEN 
TOP 50 CONCERT IN ZIGGO DOME

Een onvergetelijke avond met de mooiste 
Nederlandse muziekherinneringen, gezongen 
door bekende artiesten. Met het concert wordt 
betekenis gegeven aan de waarde en kracht 
van herinneringen, want herinneringen zijn 
misschien wel ons kostbaarste bezit. 
De opbrengst gaat naar Alzheimer Nederland. 

Meer informatie of een ticket kopen? 
Bekijk alzheimer-nederland.nl of 
scan de QR-code. 

HARTENKRETEN VAN 
MENSEN MET DEMENTIE

“Kijk naar wat ik 
nog wél kan”

In samenwerking met:

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


