Dementievriendelijk Mechelen: nieuwe activiteiten!
Vanaf juni 2017: maandelijks zangmoment voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers in ldc De Schijf | ’t moNUment
VOOR WIE?
Mensen met dementie samen met hun mantelzorger/hulpverlener.
WAAROM?
Samen zingen = samen genieten - doet mensen openbloeien – brengt herinneringen terug
Meer info op: http://zingenmetdementie.be/zingen-met-dementie/
HOE?
Onder begeleiding van Filip Zutterman en een muzikant worden samen liedjes gezongen uit het repertoire van De
stem van ons Geheugen.
WANNEER?
Telkens van 14.30 tot 15.30u op:
- Donderdag 15 juni
- Donderdag 20 juli
- Donderdag 17 augustus
- Donderdag 21 september
- Donderdag 19 oktober
- Donderdag 16 november
- Donderdag 21 december
Deelnemers worden in het lokaal verwacht om 14.15u. Er is een pauze voorzien van +/- 15 minuten
WAAR?
In lokaal dienstencentrum De Schijf | Lijsterstraat 2 – 2800 Mechelen
Deelname is gratis – gratis parkeren in de directe omgeving
Inschrijven is verplicht en kan tot 2 dagen voor het zangmoment. Je kan inschrijven via
dementie@mechelen.be of 0477 96 99 37

Dementievriendelijk Mechelen zomert!
VOOR WIE?
Mensen met dementie samen met hun mantelzorger/hulpverlener. Telkens max. 20 deelnemers per activiteit –
inschrijven verplicht.
WAAROM en HOE?
We verkennen enkele activiteiten uit het toeristisch aanbod van Mechelen en bekijken samen in hoeverre deze
dementievriendelijk zijn. Onze bevindingen koppelen we tijdens DEMENTIE XL op 18/9 terug naar het beleid.
WANNEER – WAT - WAAR?
- Donderdag 8 juni: horen, zien & Mechelen
Samenkomst om 13.45u aan Opsinjoorke – Grote Markt – 14u vertrek – kostprijs 5 euro p.p.
- Vrijdag 23 juni: geleide Rozenwandeling – Vrijbroekpark
Samenkomst 13.45u aan het bezoekerscentrum v.h. Vrijbroekpark – geleid bezoek start om 14u
Aangeboden door Sociaal Huis Mechelen ter gelegenheid van Dag van de Mantelzorger
- Donderdag 6 juli: horen, zien & Mechelen
Samenkomst om 13.45u aan Opsinjoorke – Grote Markt – 14u vertrek – kostprijs 5 euro p.p.
- Dinsdag 25 juli: bezoek aan het Tvolipark
Samenkomst om 13.30u aan ldc De Schijf | Lijsterstraat 2, 2800 Mechelen – kostprijs 5 euro p.p.
- Dinsdag 1 augustus: bezoek aan … suggesties voor 10 juni a.u.b.
- Donderdag 24 augustus: bezoek aan ’t Grom, groentemuseum St-Katelijne Waver | Midzelen 25A
Samenkomst om 13.45u op de parking van ’t Grom – kostprijs 5 euro p.p.
Voor wie wenst sluiten we die dag ons zomerprogramma af in de nabijgelegen brasserie Midzeelhoeve
Wens je meer info over een bepaalde activiteit of wil je in te schrijven voor een activiteit?
dementie@mechelen.be of 0477 96 99 37

