
Alzheimersalon 

Rozenburg 

2022 
 Voor iedereen die te maken 

heeft met dementie 

Careyn is een actieve maatschappelijke 

onderneming die zich inzet voor de 

gezondheid en het welzijn van haar 

klanten, jong en oud, gezond of kwets-

baar. Careyn wil samen met anderen 

bijdragen aan een duurzame samen-

leving, door verbinding te leggen en   

ondersteuning te bieden, voor iedereen 

die op enig moment in het leven              

- tijdelijk - een  verminderd vermogen 

ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg zet zich in 

voor het welzijn van ouderen en kwets-

baren  binnen Rozenburg. Onze vak-

bekwame en betrokken medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar om 

hulp en ondersteuning te bieden.  

December 2021 

Alzheimersalon Rozenburg 

wordt mede mogelijk gemaakt 

door een financiële bijdrage 

van de gemeente Rotterdam.  

Dorpscentrum ‘t Veerhuis 

Dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn) 

Blankenburg 5 

3181 BC  Rozenburg 

0181-251089 

 

het.veerhuis@careyn.nl 

www.careyn.nl/welzijnrozenburg 

Careyn Welzijn Rozenburg 

Welzijn Rozenburg 



 

Wat is de Alzheimersalon? 

De Alzheimersalon biedt informatie en 

lotgenotencontact. Elk kwartaal wordt er 

een  bijeenkomst georganiseerd met een 

bepaald thema, waarbij er een gastspre-

ker wordt uitgenodigd. Natuurlijk zal er 

ook gelegenheid zijn tot het stellen van 

vragen. Een wijkverpleegkundige van 

Careyn leidt de avond, ondersteund door 

een vrijwillige gastvrouw met kennis van 

zaken. 

 

Voor wie is de Alzheimersalon? 

De Alzheimersalon is er voor iedereen die 

met dementie te maken heeft.  Dit zijn 

niet alleen mensen met dementie en hun  

mantelzorgers, maar ook hulpverleners 

en mensen die niet in de zorg werken, 

maar wel met dementie te maken hebben.  

 

Waar en wanneer? 

De Alzheimersalon vindt 6 keer per jaar 

plaats  in dorpscentrum ’ t Veerhuis 

(Blankenburg 5) op een  dinsdagavond. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 

19.30 uur wordt er gestart. Na een korte 

pauze om 20.00 uur gaan we weer verder 

tot 21.00 uur. 

Toegang is gratis, consumpties zijn voor 

eigen rekening. 

Alzheimersalon 

Rozenburg 2022 

 

Careyn Dienst Welzijnswerk Rozenburg 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie, dan kunt u  uw vraag 

stellen via de mail: het.veerhuis@careyn.nl 

of telefonisch: 0181-251089.    

Wilt u liever persoonlijk contact, loopt u dan 

even binnen in dorpscentrum ‘t Veerhuis.  

Wij staan u graag te woord. 

 

 

 

Programma  

Alzheimersalon Rozenburg 

 

 

Op de volgende data vindt de Alzheimersalon 

Rozenburg plaats: 

 

22 maart 2022                                                                             
Saar aan huis en Home instead 

24 mei 2022                                                                      
DemenTalent, Dagbesteding ’t schip en  Zorg-
boerderij Op Aarde 

26 juli 2022                                                       
Kaderarts Umit Tas  - hoe begint het proces bij 
dementie 

27 september 2022                                            
Psycholoog Careyn – onbegrepen gedrag bij 
mensen met dementie? 

22 november 2022                                        
Notaris, bewind voering en mentorschap  

 

 

 

 

 

 

Genoemde data zijn onder voorbehoud in ver-

band met de huidige coronasituatie.  

Wanneer er iets veranderd in de situatie wordt u 

via de bekende kanalen geïnformeerd. 
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