PRAATCAFE DEMENTIE
KORTRIJK – IEPER – POPERINGE

NIEUWSBRIEF MAART 2019
TONEELVOORSTELLING ‘AVOND’
Het verhaal:
Cyriel De Wit is een jonge zeventiger, die
enkele jaren geleden zijn vrouw, Therese
verloor. Cyriel had het zeer moeilijk om het
overlijden van Thérèse een plaats te geven
in zijn leven. Maar er is méér aan de hand.
Cyriel beseft dat hij niet meer de man is,
die hij vroeger is geweest : hij vergeet
steeds meer – hij vindt steeds moeilijker
zijn weg thuis en in de omgeving – hij kan
steeds minder zijn plan trekken.
Het baart de kinderen, Katrien en
Francien, de twee mantelzorgers, zorgen.
Beiden zijn bekommerd om hun vader, al
zijn het andere persoonlijkheden : Katrien
is eerder de ‘minzame & lieve dochter’,
terwijl Francien eerder vastberaden en
streng uit de hoek komt. Het doet niets af
van hun oprechte bezorgdheid om het
welbevinden van vader-Cyriel !
Beiden komen regelmatig langs en merken
dat één en ander verkeerd loopt – we volgen
hen in de zoektocht naar wat er aan de hand
is ?’ en ‘hoe ze hier best mee omgaan’.
Gaandeweg komt een antwoord op hun
vraag : ‘WIL Cyriel niet mee ?’ of ‘KAN hij
niet langer mee ?’.

WATOU – 20 maart om 20u – KVLV in
samenwerking met wit-Gele Kruis Poperinge
AVELGEM – 15 mei om 14u – in samenwerking met
WZC St-Vincentius en Ter Meersch in Avelgem
KORTRIJK – woensdag 22 mei om 14u in WZC StVincentius, Houtmarkt in Kortrijk
POPERINGE – woensdag 26 juni om 14u in CC De
Ghybe in Poperinge – initiatief van WZC Home
Proventier..
ELVERDINGE – 19 september om 19u30 in WZC
Home Vrijzicht in Elverdinge.
Verder worden ook voorstellingen gepland door
WZC Huize Zonnelied & Wintershove in IEPER en
in WZC St-Jozef – ZONNEBEKE.
U bent welkom.

Programma MAART 2019
KORTRIJK

IEPER & POPERINGE

“Omgaan met moeilijk
te begrijpen gedrag”

“Juridische bescherming
van wilsonbekwame personen”

door Patrick Laevens, WZC De Weister
en Ivan Vandecandelaere, WZC De Ruyschaert.

door Luc Goutry, gewezen CD&V-kamerlid,
die aan de basis lag van de ‘Wet Goutry’

Dementie krijgt tegenwoordig steeds meer
aandacht, en terecht. Dementie heeft een
immense invloed op het leven van de persoon
met dementie en dat van zijn of haar
mantelzorger.
Bij de zorg voor een persoon met dementie
komt veel kijken. Ondanks de beschikbare
informatie, blijven mantelzorgers dikwijls met
veel vragen zitten. In dit praatcafé willen we
niet alleen informeren, maar ook stilstaan bij
de vragen van familieleden en mantelzorgers.
Voor veel problemen is er geen eenvoudige
oplossing.
Door naar elkaar te luisteren en samen
ervaringen te delen, ontstaan vaak nieuwe
inzichten. En dat zorgt voor een betere zorg in
de opvang van de persoon met dementie.

Maandag 11 maart 2019 om 14.00 uur
in OC De Vonke, Lagaeplein in Heule
-rechtover het zwembad-.

Luc Goutry geeft op een begrijpbare en
toegankelijke manier tekst en uitleg over de
juridische bescherming bij wilsonbekwame
personen, zoals personen met dementie.
Waarom is die bescherming nodig? Wat is het
verschil tussen buitengerechtelijke en
gerechtelijke bescherming? Wat zijn de
krachtlijnen van het nieuwe
beschermingsstatuut?
Wat is bijstand of vertegenwoordiging? Wat
betekent dit concreet voor het stellen van
handelingen met betrekking tot je persoon of
goederen? Tot slot komt ook de voorafgaande
wilsverklaring aan bod en evalueren we de
nieuwe wet. Je ontvangt ook alle informatie
die gebruikt werd tijdens de presentatie.
Het praatcafé dementie vindt plaats op:
• donderdag 7 maart 2019 om 14.00 uur
in LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge
• dinsdag 12 maart 2019 om 14.00 uur
in CC Het Perron, Fochlaan 1 in Ieper.

Deze praatcafés richten zich tot mantelzorgers van een persoon met dementie.
Je hoeft niet vooraf in te schrijven – de toegang is gratis.
Meer informatie
Thuiszorgcentrum CM ZWVL, 056 52 63 30
- mail ‘thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be’ of surf naar ‘www.praatcafedementiewvl.be’

“Muziek brengt een nieuw soort communicatie op gang”
Steeds meer woonzorgcentra nemen initiatieven om muziek te
introduceren bij personen met dementie. Zo ook het
woonzorgcentrum St-Vincentius, dat al in 2013 startte met een
‘contactkoor’, The Pop Oldies.
Wekelijks komen ze samen om te zingen en doen hiervoor een
beroep op een vaste équipe vrijwilligers en familieleden.
Muziek brengt een nieuw soort communicatie op gang.
De redactie sprak hierover met Lien Ysebaert, referentiepersoon
dementie in WZC St-Vincentius in Avelgem en drijvende kracht
achter dit muzikaal initiatief.
Redactie : Lien, wat willen jullie bereiken met dit initiatief ?
Lien Ysebaert : “Zingen maakt mensen met dementie letterlijk ‘wakker’ – ze worden actiever
en zijn meer toegankelijk. Muziek doet een beroep op wat ze wel kunnen en het doorbreekt hun
isolement. Muziek blijft ook langst aanwezig in het geheugen. Maar er is ook de emotionele
waarde : de mooie glimlach op het gezicht van de bewoners - hoe ook mensen in een
vergevorderde fase van dementie bereikt worden.”
Redactie : Niet evident om dit op te starten en vol te houden. Waar vinden jullie de
inspiratie en de kracht om dit te realiseren ?
Lien Ysebaert : “De klemtoon ligt uiteraard op het samen zingen met de bewoners - niet op de
prestatie. We beschikken ook over een liedjesboek, wat voor sommige bewoners een houvast is.
Jaarlijks treden we ook een paar keer op zoals op ‘La Braderie’ in Avelgem en op ons
vriendenfeest in OC De Spikkerelle”.
Redactie : Jullie hebben ook een unieke
voorstelling voor Vlaanderen !?!
Lien Ysebaert : “In Avelgem werken de 2
woonzorgcentra samen. Dat is op zich al vrij
uniek. ‘Het Koor aan de Schelde’ en ‘the Pop
Oldies’ hebben hiervoor een eigen voorstelling
gerealiseerd : ‘Muziek, vergeet me niet’.
Hiermee willen we de mogelijkheden van
personen met dementie benadrukken. Dit
project is één van de vier pilootprojecten die
in Vlaanderen werd geselecteerd om te zingen
met mensen met dementie in de thuissituatie
en mantelzorgers.
Frank Deboosere is peter van het project en
we krijgen hiervoor coaching, intervisie en
experten overleg vanuit de ‘Stem van ons
geheugen’, dit zijn de initiatiefnemers van de
contactkoren in Vlaanderen en ondersteuning
muzikale projecten.

Wie meer info wenst over het project,
kan terecht bij Lien Ysebaert van
woonzorgcentrum Sint- Vincentius in
Avelgem – mail:
l.ysebaert@vincentiusavelgem.be

Vanaf dinsdag 16 juni 2019 wordt 1x/maand samengekomen in Spikkerelle. We starten met een
verwelkoming met koffie en gebak, aansluitend volgt een zangmoment van een uur en als
afsluiter voorzien we een drankje. Dit project heeft een maatschappelijke meerwaarde en zal
vanaf 2021 verder uitgerold worden in Vlaanderen.”

BEZOEK aan ’t PENSIONAAT in ABELE
Het Praatcafé Dementie in Poperinge plant
op donderdag 26 september 2019 om 14u
een bezoek aan ’t Pensionaat in Abele.
Bedoeling is om zowel mantelzorgers
en hun persoon met dementie
een unieke namiddag te bezorgen.
Op deze unieke locatie vindt u onder meer
een klaslokaal uit de jaren ’60, een
prachtige kapel, een kinderkamer,
douanelokaal en nog zoveel meer.
U krijgt ook videofragmenten
te zien van ‘Westhoek Verbeeldt’.
Deze activiteit is gratis.

We spreken om 13u30 af in het
lokaal dienstencentrum DE BRES,
Veurnestraat 15 in Poperinge

en rijden naar Abele.
We worden verwelkomd met koffie en gebak
en bezoeken ‘t Pensionaat in groepjes.
Tegen 16u zijn we terug in De Bres.
Inschrijving is noodzakelijk
via De Bres op 057 34 66 25
Vermeld met hoeveel personen
u wil deelnemen
en of u een beroep wenst te
doen op vervoer.

PROGRAMMA voor MEI en JUNI
KORTRIJK

IEPER – POPERINGE

‘Dementie – wat nu ?’
door Dr VANHEE,
neuroloog, az Groeninge

‘Dementie – wat nu ?’ door Dr. G. Gabriel,
geriater, Jan Yperman Ziekenhuis.

maandag 27 mei 2019 om 19u
in het OC De Vonke,
Lagaeplein in HEULE.

WAREGEM
maandag 13 mei om 14u in
zaal Mustang (tegenover CC De Schakel),
Schakelstraat 2 in Waregem
‘Dementie ‘ – bespreking van de meest
voorkomende vormen van dementie.

dinsdag 11 juni 2019 om 14u
in CC Het Perron, M. Fochlaan 1 in IEPER
donderdag 13 juni 2019 om 14u in
LDC De Bres, Veurnestraat 15 in POPERINGE.

RENINGE
donderdag 23 mei om 14u
in WZC Hof Ten Ijzer in Reninge
“Omgaan met moeilijk
te begrijpen gedrag bij dementie”

