
Staat u nog midden in het leven en in de 

maatschappij en heeft u de diagnose dementie 

gekregen? Dan kunt u aan de slag op de locatie 

‘bij 1419’ of in de natuur bij Radio Kootwijk. 

Dagactiviteiten geven structuur en zingeving 

aan uw dag. Dit helpt om uw zelfstandigheid te 

behouden en/of te vergroten. 

Waarom DemenTalent?
DemenTalent is gericht op bewegen en een balans 

tussen rust en uitdaging. We kijken samen naar 

wat u graag zou willen doen. We gaan op zoek 

naar activiteiten die bij uw interesses passen. 

Onderling contact met lotgenoten is (daarbij) 

ook erg belangrijk. Er is veel humor, er zijn mooie 

gesprekken en we helpen elkaar als het nodig is. 

Wat kunt u verwachten?
DemenTalent Kootwijk

In samenwerking met Staatsbosbeheer levert 

DemenTalent een bijdrage aan het onderhoud van 

het terrein rondom het voormalige zendstation 

Radio Kootwijk. Een prachtige plek midden in de 

natuur waar u met een groep aan het werk gaat

Activiteiten die u kunt doen zijn:

• Onderhoud van bossen en heide 

• Onderhoud van gebouwen 

• Werkzaamheden bij de Schaapskooi

• Technische klussen 

• Opbouwen en afbreken van evenementen

• Schoonmaakwerkzaamheden

• Houtbewerking

Dagactiviteiten DemenTalent 
Voor vitale mensen met dementie

DemenTalent is een dagactiviteit voor vitale mensen, jong en 

oud, met dementie. Samen kijken we wat uw talenten zijn en 

wat u graag zou willen doen. Vervolgens gaat u aan de slag en 

zet u uw talenten in voor de maatschappij en traint u daarbij 

uw vaardigheden. 
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Zelfstandigheid

Wanneer uw zelfstandigheid afneemt, is dat erg 

ingrijpend. Hoe kunt u uw leven aanpassen aan deze 

nieuwe situatie? Behandeling, training en activiteiten 

kunnen helpen. 

Gelijkgestemden ontmoeten

Met iemand praten die hetzelfde meemaakt als u, is erg 

prettig. Hoe gaan anderen om met bepaalde situaties? 

Wat zijn hun ervaringen?

Van betekenis zijn

Wat zijn uw talenten en hoe kunt u deze inzetten om 

uzelf en anderen gelukkig te maken?

Sociale contacten

Door het bezoeken van de dagactiviteiten blijft u in 

contact met anderen. Dit brengt gezelligheid en kleur 

in uw dag en voorkomt dat u zich eenzaam voelt.

Ondersteuning naasten

Heeft u naasten die voor u zorgen? Waar lopen zij 

tegenaan en waar kunnen wij u en uw naasten helpen?  

Ondersteuningsgebieden

‘Het is fijn om samen iets te 
ondernemen. Ik heb weer zin in de 
dag en kom weer voldaan thuis’ 
Reactie van Wilfred, deelnemer DemenTalent

DemenTalent ‘Bij 1419’

Aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn 

staat de nieuwe locatie ‘bij 1419’ van ZGA e.o. 

Een mooie ruime plek met verschillende ruimtes 

waar allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals:

• Onderhoud terrein bij de locatie

• Creatieve activiteiten zoals schilderen of   

 houtbewerking

• Allerhande klussen op de locatie

• Koken voor en met de andere bezoekers   

 van de dagactiviteiten

Daarnaast zijn er maandelijks activiteiten rondom 

het terrein van voetbalvereniging Robur. Ook 

wordt er dagelijks een lange wandeling gemaakt 

om de conditie te behouden.  

Iets voor u?
Dagactiviteiten bezoeken kan met een WMO-

indicatie voor begeleiding van de Gemeente 

Apeldoorn, een WLZ-indicatie of een indicatie 

voor behandeling voor Geneeskundige Zorg aan 

Specifieke Patiënten (GZSP). 

Bent u enthousiast geworden? Of wilt u zich 

meteen aanmelden? Neem dan contact op met 

ons zorgservicebureau via het onderstaande 

telefoonnummer. 

Zorgservicebureau: 055 - 549 52 49 

Website: www.zorggroepapeldoorn.nl


