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Het komt vaak voor dat iemand 

met dementie steeds meer een 

beroep moet doen op de partner, 

familie of naasten. Ook is er kans 

dat deze persoon afhankelijk 

wordt van anderen voor 

beslissingen wat betreft 

financiële zaken. Als dit moeilijk 

wordt of niet meer lukt, wie 

behartigt dan de belangen van 

degene met dementie? Op welke 

manier kun je wensen en 

behoeften laten vastleggen? Wat 

zijn de mogelijkheden en bij wie 

kun je terecht met deze vragen? 

Wat houden volmacht, 

levenstestament, bewindvoering 

en mentorschap in? 

 

Zoek je een antwoord op één van deze vragen? Of heb je andere vragen over juridische of 

financiële zaken rondom dementie? Bekijk dan onze online uitzending. Wij gaan in gesprek met 

notaris Stijn Marks uit Oirschot. 

 

 
Deze uitzending is een samenwerking tussen Alzheimer Café B.O.S. en Alzheimer Café 

Eindhoven. 

Heeft u zich al eerder aangemeld, dan ontvangt u elke maand van ons deze nieuwsbrief én 

de link naar de online uitzending. Opnieuw aanmelden is dan dus niet nodig. 

Bent u een nieuwe bezoeker? Of twijfelt u of u staat geregistreerd? Stuur ons dan een email. 

 

Voor aanmelden of meer informatie: 

Email: alzheimercafe.bos@alzheimervrijwilligers.nl 

Telefoon: 06-41546859 

[Lees verder op de volgende pagina.] 
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Best & Oirschot: 

In week 13 start in Best en Oirschot de cursus voor mantelzorgers Dementie en nu. Meer 

informatie over de inhoud van deze cursus en lotgenotengroep staat te lezen op de website 

www.ontmoetingendementie.nl. Voor meer informatie neem contact op via onderstaande 

gegevens: 

• Oirschot, cursus op de woensdagmiddag, aanmelden via joyce.van.rooij@joriszorg.nl of 

jennie.castelijns@joriszorg.nl 

• Best, cursus op donderdagmiddag, aanmelden via info@ontmoetingendementie.nl of 

085-3031095 

 

Eindhoven:  

In Eindhoven loopt via de GGZE de cursus Help me even herinneren, deze cursus is bedoeld voor 

echtparen en aanmelden gebeurt via de eigen huisarts. 

 

Son & Breugel:  

Inwoners uit Son & Breugel kunnen deelnemen aan de mantelzorgondersteuning groep in 

Nuenen, meer informatie en aanmelden via www.lerenmetlev.nl.  

 

Lezing:  

Op donderdag 18 maart is er een digitale lezing over mobiliteit en bewegingsvrijheid bij een 

naaste met een hersenaandoening. Aanmelden kan via toon@kodiezijn.nl  

Normaal gesproken reiken wij aan het einde 

van elke café avond een bloemetje uit.  

Omdat we elkaar nu niet fysiek kunnen  

ontmoeten, bezorgen we elke maand een  

bloemetje aan de deur, bij één van onze  

bezoekers.  

Dit keer was dit Paula.  

Geniet van het kleurige boeket, Paula! 
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