Speciale
nieuwsbrief

Voor mantelzorgers, mensen met dementie en
betrokkenen bij dementie.
Niet alleen het Alzheimercafé van april gaat niet door, maar
ook dat van mei en juni wordt afgelast. Zo dragen we samen
verantwoordelijkheid om besmetting te minimaliseren.
Maar we hoeven niet zonder contact te blijven al die tijd.

In verband met Corona
26 maart 2020

Er is géén
Alzheimercafé vóór
het eerstvolgende op:
maandag
7 september 2020
in de Graasj,
Knevelsgraafstraat 21
6041 GP Roermond
Zaal open om 19 uur

Gratis entree
Geen aanmelding
nodig

Nadere informatie:
Kees Spapens
Mailen naar:
Alzheimerroermond@icloud.
com

Bellen naar:
0475 327432

Wanneer je even je verhaal kwijt wilt en vragen wilt stellen
over dementie bieden we je gelegenheid om deel te nemen
aan een videogesprek.
Die gesprekken van ongeveer een uur vinden plaats op:
6 april,
11 mei en
8 juni, steeds om 19:30 uur
Het videogesprek vindt plaats via Skype. Wanneer je aan het
videogesprek wilt deelnemen kun je je aanmelden door een
mailtje te sturen naar Alzheimerroermond@icloud.com
Ik stuur je dan een link, waarmee je Skype zo nodig gratis
kunt installeren. Je kunt deelnemen aan het gesprek vanaf de
PC, de laptop of de tablet, welke dan ook. Je hoeft geen
(gratis) skype-account te hebben. Via de toegezonden link
kun je tijdens de duur van het gesprek zo lang deelnemen als
je wilt.
Gewoon per mail een vraag stellen kan ook.
Vind je deze werkwijze niet prettig, dan kun je je vraag gewoon
stellen per mail of met dat mailtje vragen of je teruggebeld kunt
worden, wanneer dan ook tot september.
Het team van experts, die steeds aan de videogesprekken zullen
meedoen zijn ook verantwoordelijk voor de antwoorden op de
mailtjes, die de hele periode beantwoord zullen worden.

Het team van experts:
• drs. Anjes Verheggen, klinisch geriater;
• dr. Lizzy Boots, psycholoog / onderzoeker ;
• Hulp bij Dementie ML, praktijkervaringsdeskundige;
• drs. Kees Spapens, gz psycholoog niet praktiserend.

Goede gezondheid gewenst deze maanden!
Wil je nu al klaar zijn voor het videogesprek, dan kun je Skype hier
downloaden: https://www.skype.com/nl/get-skype/ Voor telefoon of
tablet kan dat natuurlijk ook rechtstreeks in de App Store (Apple) of Play
Store (gratis). In Windows 10 is Skype al geïnstalleerd. Een account is
gratis, maar als je geen account wilt aanmaken dan kan je met het
videogesprek op de maandagavonden ook als gast inloggen via deze link :
https://join.skype.com/fmvAktTieNEX.
Je moet dan je naam typen en kunt dan zonder inloggen toch meedoen

