
 

 

Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé is een maandelijkse 
bijeenkomst voor mensen met dementie, hun 
naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen 
bezoekers in alle openheid met elkaar praten over 
het leven met dementie onder leiding van een 
deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten 
starten meestal met een inleiding van een 
deskundige of de vertoning van een film, waarna 
de bezoekers ideeën, informatie en ervaring 
kunnen uitwisselen. Elke bijeenkomst staat er een 
bepaald thema centraal.  
 

Locatie Uden - Veghel 

Elke derde dinsdag van de maand. Het    
Alzheimercafé wordt in de even maanden 
gehouden in De Eigen Herd in Uden, in de 
oneven maanden in Het PieterBrueghelHuis in 
Veghel. 
19.30 uur – 21.30 uur 
Inloop vanaf 19.00 uur 
Het PieterBrueghelHuis 

       Middegaal 25 Veghel 
       De Eigen Herd, Rooijsestraat 32 Uden 
       Deelname is gratis  
 
 
Meer informatie: 
       088 374 25 25, Esther de Bie 

       esther.debie@ons-welzijn.nl  

 

Interessante websites: 
 
www.dementie.nl 
www.alzheimernederland.nl 

Cursus omgaan met dementie  
Cursus voor naasten en familieleden van mensen 
met dementie waarin o.a. vaardigheden worden 
aangeleerd om beter om te gaan met de persoon 
met dementie. Deze cursus (6 bijeenkomsten en 
een terugkombijeenkomst) wordt door Indigo en 
Welzijn De Meierij verzorgd. De cursus is 
afwisselend in Schijndel en Sint-Oedenrode.  
 
      Afhankelijk van start cursus.  
      Afhankelijk van start cursus.  
      Schijndel of St. Oedenrode 
      Deelname is gratis  
 
Meer informatie en/of aanmelden:  
       06-20587089 

       l.heijden@welzijndemeierij.nl   

 

Muziek op maat  
Ga samen met elkaar in gesprek over muziek van 
vroeger. Stel een persoonlijke afspeellijst samen 
van 20 nummers (a.d.h.v. een vragenlijst) en de 
bibliotheek zet deze op een MP3-speler. Deze 
MP3- speler met koptelefoon wordt uitgeleend 
voor max 3 maanden.  
 
      Openingstijden Bibliotheek St. Oedenrode  
     Bibliotheek St. Oedenrode, Deken van     
     Erpstraat 1 Sint-Oedenrode 
     Deelname is gratis.  
 
Meer informatie en/of aanmelden:  
      0413-342705  
      jayplaat@nobb.nl  
      https://www.nobb.nl/ 

Activiteiten  
Sint-Oedenrode e.o.  
 

 
 
In deze brochure vindt u informatie over de 
verschillende activiteiten rondom dementie die in 
Sint-Oedenrode en omgeving te doen zijn. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen via de 
contactgegevens behorende bij de activiteit.  
 
Heeft u na het lezen nog vragen rondom het 
welzijn van u of uw naaste, bijvoorbeeld over 
dementie of mantelzorgondersteuning?  
Neem gerust contact met ons op! 
Welzijn De Meierij 
      073-5441400  
      mantelzorg@welzijndemeierij.nl  
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Huiskamer De Stek 
Huiskamer De Stek is een plek waar zelfstandig 
wonende ouderen terecht kunnen, die behoefte 
hebben aan meer sociale contacten of een dag-
invulling zoeken. Ook is de huiskamer voor 
partners of familie een goede oplossing; zij 
hebben dan even tijd voor zichzelf, in de 
wetenschap dat hun partner of familielid een 
goede daginvulling heeft. De Stek is bedoeld voor 
mensen die nog niet in aanmerking komen voor 
een indicatie voor dagopvang, maar wel graag 
deel willen nemen aan een ontmoetingsactiviteit. 
Gedurende de dag is er tijd voor een spelletje, 
een rustmoment, een activiteit en eten we samen 
de warme maaltijd in Odendael.  
 
       Wekelijks op maandag, dinsdag en   
       donderdag 
       Van 10.00 uur – 16.00 uur 
       Huiskamer De Stek, Appartement Oude      
       Meierijflat   
       De kosten zijn 14 euro voor een hele dag    
       (inclusief warme maaltijd e.d.) 
 
Meer informatie en/of aanmelden? 
      06-83404938 
       p.brullemans@welzijndemeierij.nl  
       www.welzijndemeierij.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Palet Odendael 
Brabantzorg Odendael biedt middels 
activiteitenprogramma Het Palet de mogelijkheid 
om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Denk 
hierbij aan creatieve activiteiten, 
geheugentraining, samen de krant doornemen, 
gymnastiek, muziek, er is van alles te doen! 
Deelnemers kunnen zelf kiezen of ze deelnemen 
aan één activiteit of aan meerdere activiteiten. Zo 
kun je ook een dagprogramma samenstellen 
waarbij er de mogelijkheid is om tussen de 
middag of ’s avonds te eten op Odendael.  
 
       Er zijn activiteiten van maandag t/m  
       zaterdag 
       Per activiteit verschillend 
       Odendael, Odendael 1 St. Oedenrode 
       De kosten zijn per activiteit verschillend 
 
Meer informatie en/of aanmelden? 
      06-57281834 
       merel.dekkers@brabantzorg.eu  
       www.brabantzorg.eu  
 
 

Steunpunt Mantelzorg 
Welzijn De Meierij biedt haar mantelzorgers 

informatie, advies en ondersteuning vanuit het 

Steunpunt Mantelzorg.  

Zo organiseren ze lotgenotencontacten via het 
Alzheimercafé, Café Brein, bijeenkomsten 
rondom rouw en verlies en omgaan met 
dementie.  
Ook bieden ze ontmoetingsactiviteiten en niet 
geïndiceerde dagbesteding. Er is de mogelijkheid 

om een vrijwilliger in te zetten of een maatje te 
zoeken waardoor mantelzorgers worden ontlast. 
U kunt uzelf via het Steunpunt Mantelzorg 
registreren als mantelzorger. Dan blijft u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief 
en ontvangt u informatie over bijvoorbeeld de 
jaarlijkse waardering en de 
ondersteuningsmogelijkheden.  
Meer informatie?  
      073-5441400 of       
      mantelzorg@welzijndemeierij.nl  
 

 
Dementheek 
In de Dementheek vindt u allerlei materialen voor 
de dementerende, èn voor direct betrokkenen. Er 
staan bijvoorbeeld boeken over 
geheugenproblemen, over zorg voor 
dementerenden, of (foto)boeken over “vroeger”, 
met onderwerpen die vast nog 
jeugdherinneringen oproepen. Ook liggen er 
spellen voor onder andere geheugentraining. En 
DVD’s en films.  
 
      Openingstijden Bibliotheek St. Oedenrode 
      Bibliotheek St. Oedenrode, Deken van   
      Erpstraat 1 St. Oedenrode 
      Alle materialen zijn gratis te leen voor      
      Bibliotheekleden 
 
Meer informatie? 
      0413-342705  
       jayplaat@nobb.nl  
      https://www.nobb.nl/ 
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