
Voor iedereen met (vermoeden 
van) dementie en hun begeleider/ 
mantelzorger

Elke eerste en derde dinsdag van de 
maand zwemmen bij de Tweesprong 
van 13.00 – 14.45 uur (m.u.v vakanties)    

Elke tweede dinsdag van de maand 
bewegen bij Fysiotherapie Alkemade 
van 13.45 – 15.30 uur (m.u.v vakanties)

Bewegen voor 
mensen met 
dementie



De Tweesprong, Lucas van Leydenlaan 2, Roelofarendsveen: 
Twee keer per maand (maar 1 keer mag natuurlijk ook) gezellig zwemmen (inclusief oefenin-
gen onder deskundige begeleiding) in het warme, 1.40 meter diepe recreatieve bad met extra 
begeleiding en ondersteuning bij het omkleden en de activiteiten. 

Aanbod: Zwemmen voor personen met (vermoeden van) dementie en een begeleider. Tijdens 
het zwemmen zijn extra vrijwilligers aanwezig en een zweminstructeur zorgt voor de activiteit 
en het toezicht. Samen wordt gekeken welke activiteiten het beste aansluiten. Bij het bad is een 
brede trap met een leuning aanwezig om het water in te gaan. Tevens is er een rolstoel aan-
wezig.

Aanmelden: Bij de receptie van De Tweesprong met uw naam, email, adres en uw    
  telefoonnummer  via 071-3313222 of via info@detweesprong.nl 

De data:  dinsdag 5 en 19 september, 3 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19     
  december

Tijden:  13.00  uur inloop en rond 13.15 uur omkleden
  13.30  uur zwemmen (deze tijden zijn een inschatting) 
	 	 14.30		uur	 omkleden	en	aansluitend	koffie	in	het	restaurant	

Fysiotherapie Alkemade , Lucas van Leydenlaan 2B, Roelofarendsveen: 
Eén keer per maand gezellig bewegen onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiothera-
peut. 
Aanbod: Wij starten met een (gratis) intake zodat wij samen goed in beeld hebben wat uw 
mogelijkheden zijn en welke activiteiten dus het beste bij u aansluiten.
Aanmelden: Telefoon nummer: 071-3313450 of via e-mail: geef uw naam, adres en telefoon 
nummer door aan secretariaat@fysiotherapiealkemade.nl onder vermelding van bewegen met 
dementie.
De data:   dinsdag 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december
Tijden:  13.45 uur   inloop 
  14.00 – 15.00 uur beweegprogramma
	 	 15.00	–	15.30	uur	 koffie	en	thee

De kosten per keer voor beide activiteiten (contant af te rekenen): 
€	10,=	voor	elke	deelnemer	en	meegekomen	begeleiding	samen	(incl.	koffie	en	thee).

Waarom: Bewegen en het bevorderen van conditie en kracht heeft een positieve uitwerking op 
het geheugen. Zwemmen is ontspannend. Door het trainen van dagelijkse activiteiten zorgt u 
ervoor dat u langer zelfstandig blijft in uw huis en in uw omgeving. Het is leuk om dit bewegen 
samen met anderen te doen. Als mantelzorger leert u andere mantelzorgers kennen en kunt u 
ervaringen delen.

Belangrijk: Als er geen begeleiding is die mee kan komen, neem dan contact op met Sarah 
van der Laan voor een oplossing (Tom in de Buurt) via 06-18628815 of mail naar 
s.vanderlaan@tomindebuurt.nl 


