
MAANDAG 20 sept
Een bordje vol | Hoe houd ik de  balans 
als mantelzorger
13:30 – 16:00 uur | Barneveld
Aanmelden via 
mantelzorg@welzijnbarneveld.nl 
of 0342-745850

Wandeling vanuit Vellerveste | 
Afsluitend met koffi e/thee
19:00 | Ds. E. Fransenlaan 3, 3772 TX 
 Barneveld
Aanmelden via 
ha.vandekieft@leliezorggroep.nl 
of 0610471425

DINSDAG 21 sept 
Opening expositie 
10:00 – 11:00             
Aanmelden / op uitnodiging voorstelling-
dementiebarneveld@gmail.com 

AlzheimerFluisteren | Stap in die 
 nieuwe wereld, waarin mensen met 
dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het 
worden zijn’. 
Op de dag | Bibliotheek Barneveld
info op de site van de bibliotheek 

Markt Kootwĳ kerbroek | zijn wij 
 aanwezig
10:00 – 12:00 | Parkeerplaats Essenburcht

Muzikale middag 
14:00 – 17:00 | Nieuw Avondrust, 
 Voorthuizen
info: g.denbraber@zorggroepena.nl 

Inloop Norschoten | foto expositie: 
kijkje in eigen keuken
13:00 – 17:00 | Klaverweide 1,  Barneveld 
welzijnswinkel, infomarkt  

Informatie over dementie | en 
 omgangstips in de kerk voor ouderen 
bezoekers 
19:00 | Rita van de Molen   
besloten bijeenkomst   

WOENSDAG  22 sept 
AlzheimerFluisteren | Stap in die 
 nieuwe wereld, waarin mensen met 
dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het 
worden zijn’. 
Op de dag | Bibliotheek Barneveld
info op de site van de bibliotheek 

Een bordje vol | Hoe houdt ik de 
 balans als mantelzorger           
13:30 – 16:00 | De Eng, Voorthuizen
aanmelden via 
mantelzorg@welzijnbarneveld.nl 
of 0342-745850

DONDERDAG 23 sept 
AlzheimerFluisteren | Stap in die 
 nieuwe wereld, waarin mensen met 
dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het 
worden zijn’. 
Op de dag | Bibliotheek Barneveld
info op de site van de bibliotheek 

Warenmarkt Barneveld | zijn wij 
 aanwezig 
10:00 – 12:00 | Gowthorpeplein

Wandeling vanaf Nebo | naar de 
 expositie
15:00 | Johan de Wittlaan 12 Barneveld 
Info: hbrugmans@neboplus.nl

Voorstelling | Je kunt me gerust een 
 geheim vertellen
15:30 | Schaffelaartheater
toegang afhankelijk van de corona 
 maatregelen 
aanmelden: voorstellingdementiebarne-
veld@gmail.com 

Voorstelling | Je kunt me gerust een 
geheim vertellen
19:30 | Schaffelaartheater
toegang afhankelijk van de corona 
 maatregelen
aanmelden: voorstellingdementiebarne-
veld@gmail.com 

VRIJDAG 24 sept
AlzheimerFluisteren | Stap in die 
 nieuwe wereld, waarin mensen met 
dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het 
worden zijn’. 
Op de dag | Bibliotheek Barneveld
info op de site van de bibliotheek 

activiteit Klein Essen | maak kennis 
met de verschillende werkplekken
10:00 – 12:00 | Essenerweg 156-B, 3774 
LD Kootwijkerbroek                                  
info@kleinessen.nl

Lezing Hugo Borst
20:00 – 21:30 | Bibliotheek Barneveld
aanmelden via bibliotheek | toegang 
€12,50 

ZATERDAG  25 sept 
AlzheimerFluisteren | Stap in die 
 nieuwe wereld, waarin mensen met 
dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het 
worden zijn’. 
Op de dag | Bibliotheek Barneveld
info op de site van de bibliotheek 

Warenmarkt Voorthuizen | zijn wij 
 aanwezig 
10:00 – 12:00 | Bunckmanplein

Open huis | Buitenplaats Boeschoten
10:00 – 13:00 | Traa 3, 3781 NS 
 Voorthuizen

Week van de dementie 
18 september tot en met 25 september

Deze week is gratis, mits anders vermeld. Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd  worden 
om de projecten binnen de keten dementie te ondersteunen

meer info via www.dementiebarneveld.nl of info@dementiebarneveld.nl


