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SAMEN WERKEN AAN DEMENTIEVRIENDELIJKE WIJKEN: LEZING 23 MEI 2019
Op donderdagmiddag 23 mei jl. luisterden 37 deelnemers geboeid naar de lezing van Henri Snel,
architect en interieurarchitect, van Alzheimer Architecture in Amsterdam. Hij was in Apeldoorn op
uitnodiging van de samenwerkingspartners in de Dementievriendelijke wijken Kerschoten en De Naald.
Dit zijn: de wijkraden, Stimenz, KleinGeluk locatie De Veenkamp, De Groene Hoven, SU International,
Spectrum, de gemeente Apeldoorn, het Geheugensteunpunt Apeldoorn, het Netwerk Dementie en
Geriatrie, en verschillende vrijwilligers en wijkbewoners.

Henri Snel
Meer informatie over de adviezen:
www.alzheimer-architecture.nl

Even voorstellen
Henri Snel wil met zijn bureau Alzheimer
Architecture een bijdrage leveren aan de
kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Dit begon met de oplossingen die hij samen
met anderen in het verpleeghuis bedacht voor
zijn moeder met Alzheimer. Hij doet aan de VU
onderzoek over architectuur en dementie. Hij
ontwikkelt concrete hulpmiddelen en adviezen
voor de inrichting van de binnen- en
buitenruimte. In de lezing besprak hij
verschillende onderwerpen uit zijn
onderzoeken. Eén van de onderwerpen is de
‘boodschappenroute’.

Meer bewegen: de boodschappenroute
Even naar buiten, boodschappen doen, dat is
goed voor iedereen. Zo begon de brainstorm
over de boodschappenroute bij het
Odensehuis in Amsterdam. Het Odensehuis is
een informatie-, en ontmoetingscentrum voor
mensen met (beginnende) dementie of
geheugenklachten, mantelzorgers en hun
naasten. Om de route aan te geven is gekozen
voor tegels met het logo van het Odensehuis
en een boodschappenkarretje.
Een route aangeven is geen noodzakelijke
maar wel fijne ondersteuning. De mensen met
dementie blijven rustiger, er is minder paniek
en stress. Het zo lang mogelijk zelf
boodschappen doen geeft zelfvertrouwen.

Iets gezien wat u aanspreekt? Ook actief worden? Neem contact op met Jan van Eijk,
Buurtregisseur (j.vaneijk@stimenz.nl)

De tegelontwerpen

Workshop
Na de lezing heeft een zestal bewoners en
bezoekers van de dagbehandeling van De
Veenkamp onder leiding van Henri schetsen
gemaakt. Ook de werkgroep
Dementievriendelijke wijk en de
wijkbeheerder van de gemeente Apeldoorn
deden mee. De opdracht was: hoe maken we
een boodschappenroute, hoe moet het
ontwerp op een tegel er uit zien? De symbolen
en kleuren op de tegels moeten herkenbaar en
goed zichtbaar zijn.

En nu de uitvoering!
De werkgroep Openbare Ruimte van de
dementievriendelijke wijk Kerschoten en De
Naald heeft twee symbolen uitgekozen voor
de route: een winkelmandje en een
‘esculaap’. De gemeente Apeldoorn wil op
de route van winkelcentrum Kerschoten
naar de Groene Hoven (ontmoetingsplek en
gezondheidscentrum) tegels met deze
symbolen gaan leggen. Dus op de
Koninginnelaan en de Marconistraat. Op
Het gezondheidscentrum De Groene Hoven
deze route zijn ook al verbeteringen
We houden u op de hoogte, want in
doorgevoerd of gepland met de afritten,
september vindt de feestelijke opening van de
afvalcontainers en bankjes.
route plaats!
CIRCUS VOOR OUDEREN EN MENSEN MET EEN
HANDICAP OP 10 JULI BIJ CASA BONITA

Sijm Circus & Events organiseert jaarlijks, in
samenwerking met Circus in de Zorg en
verschillende Nederlandse fondsen de
productie Circus Alexander. Bewoners van
zorginstellingen, woonprojecten,
verpleeghuizen en ouderen uit de wijk
kunnen genieten van een feestelijke
circusvoorstelling. Het programma is een
bijzondere mix van circus, theater en
muziek. Natuurlijk zijn de tenten
rolstoelvriendelijk en is de voorstelling
speciaal op maat gemaakt voor senioren en
mensen met een handicap.

Het doel is om de sfeer van het circus opnieuw
te laten beleven. Voor Casa Bonita zijn er op
10 juli drie voorstellingen. Voor
belangstellenden vanuit de wijk
Kerschoten/Het Loo zijn stoelen beschikbaar.
Als u met de rolstoel komt moet u
overstappen naar een stoel, omdat de
rolstoelplekken al worden bezet door de
bewoners van de Zorggroep Apeldoorn e.o.
Het adres is Anklaarseweg 91.
De voorstellingen zijn achtereenvolgens om
11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur en duren
een uur. De toegang is gratis, maar het is fijn
als u zich van te voren aanmeldt, zodat u
verzekerd bent van een zitplaats.
Aanmelden kan bij Eveline Weijers:
Eveline.Weijers@zgapeldoorn.nl of bel
naar Casa Bonita: 055-526 0400
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