Activiteitenprogramma
Buurthuis Den Hopstaak
September 2018

4 september 2018
Technologie
in beeld
14u

11 september 2018
Hobbymarkt
14u
Handwerk met buren
14u
Gratis

18 september 2018
Filmvoorstelling
Dementie: “Vergeet me
niet” - 14u
Dementiecabaret
19u30 (Hof ten Hemelrijk)

25 september 2018
En wijlen naar Compstela
14u

4 september 2018
Technologie in beeld

11 september 2018

In een presentatie staan we stil bij
de mogelijkheden en evolutie (vb.
van typmachine tot computer) van
technologie maar ook bij de charme van
vroeger. Hoe deden ze het vroeger en doen
ze het nu?

Hobbymarkt
Sluit aan bij een hobby naar keuze:
schilderen, macramé, handwerk, …
of kom gewoon een kijkje nemen
naar de aanwezig talenten die een
uitdaging aangaan

Handwerk met Buren

18 september 2018

Gratis

Filmvoorstelling dementie:
“Vergeet me niet”

In een korte inleiding worden enkele
inzichten in omgaan met dementie
toegelicht. Nadien toont de ﬁlm “Vergeet
me niet” ons de terugkeer van de Duitse
documentairemaker David Sieveking
(David Wants to Fly) naar huis nu er
Alzheimer bij zijn moeder is vastgesteld.
Vergeet me niet is een weemoedig portret
van de herinneringsarbeid en mantelzorg
voor een moeder met dementie.

Dementiecabaret

Iedereen met interesse in breien
gecombineerd met een gezellig
samenzijn is deze namiddag welkom
in de cafetaria. Vrijwilligers helpen je
graag op weg, geven inspiratie of een
warme, wollige babbel.
Noteer in oktober iedere 2de en 4de
dinsdag van de maand in je agenda
om van de partij te zijn.
Brei het voort…

25 september 2018
En wijlen naar Compostela

Het Dementiecabaret, een voorstelling
om nooit meer te vergeten. Een delicaat
thema, grappig en absurd gebracht. Lach
jezelf voorbij de grenzen der herinnering.
Karel Declercq geeft ludieke tips: hoe
omgaan met vergeetachtigheid bij een
ander en onszelf.

Elwyn Moerenhout brengt zijn ﬁlm
en uitleg over zijn ﬁetstocht naar
Compostela samen met Maria en
Julien.

Start activiteiten: 14u
Prijs: € 3 (tenzij anders vermeld)
Locatie: Zorgcampus Buurthuis Den Hopstaak
Kloosterstraat 75 in Opwijk
Meer info?
denhopstaak@ocmw-opwijk.be

