
Samen fijner leven
De Riethorst Stromenland

ZOMER
De nieuwsbrief, die u ontvangt van het Alzheimer Café Altena, staat 
deze maand in het teken van vrije tijd, leuke uitjes, ideeën en tips voor 
de zomermaanden. In de regio zijn prachtige initiatieven die we graag 
delen, veel leesplezier! 

Alzheimer Café Altena gaat in september weer van start!
Wat fijn dat we weer een bijeenkomst kunnen organiseren. We hebben 
alle nodige maatregelen met betrekking tot het coronavirus getroffen 
om open te mogen. Uiteraard is de bijeenkomst onder voorbehoud. 
Indien in verband met ontwikkelingen de bijeenkomst NIET door 
kan gaan, zullen we dit communiceren via de facebookpagina’s van 
Trema Welzijn (https://nl-nl.facebook.com/tremawelzijn/) en De 
Riethorst Stromenland.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 21 september, inloop vanaf 
19.00 uur, in Het Wapen van Emmickhoven, Brugdam 5 te Almkerk.
Tijdens deze avond zal een notaris u meer vertellen over wettelijke 
bepalingen bij dementie. 
U bent van harte welkom, wij ontmoeten u weer graag.

Werkgroep Alzheimer Café Altena

Direct een vraag 
of behoefte aan 
ondersteuning?

Neem contact op met 
Jennie Dalm via email: 

j.dalm@drsn.nl of 
bel 06 20769942

Alzheimer Café Altena is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden 
en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Alzheimer Café Altena is een initiatief van de gemeente Altena, De Riethorst Stromenland, 
Trema en Zorgplein Maaswaarden en wordt ondersteund door Alzheimer Nederland.

Nieuws uit het
          Alzheimer Café Altena

nummer 03 
augustus 2020



Biesbosch 
MuseumEiland

De Biesbosch is een natuurgebied met 
een lange cultuurhistorie. Jarenlang 
hebben mensen er gevochten tegen 
het water, en hun brood verdiend met 
het oogsten van riet en wilgentenen. 
Maar het gebied is ook weer ontpolderd, 
en teruggegeven aan de natuur. Het 
Biesbosch Museumeiland vertelt je alles 
over het verleden, heden én de toekomst 
van dit unieke zoetwatergetijdengebied. 
Voor openingstijden en bezoekers-
informatie, raadpleeg de site: 
https://biesboschmuseumeiland.nl/

Hartenbrigade

Bezoek een keertje de HartenBrigade, te vinden 
aan: Parallelweg 35 te Giessen.

De HartenBrigade van Trema is een initiatief om mensen samen 
te brengen. Samen koken en samen eten staat centraal. Met 
jong en wat ouder, met kleine dingen een groot verschil maken!
Vanaf 8 september wordt er soep gegeten op dinsdag en 
donderdag om 11.30 uur, kom eens een keertje langs! Geniet 
ook van het geweldige tuinproject “het groene hart”, voor meer 
informatie: https://nl-nl.facebook.com/HartenBrigade/

Park Veldzicht
 
Het oude zwembad Veldzicht (Langepad 13, Genderen) is 
‘omgetoverd’ tot Park Veldzicht / Kinderboerderij. Het plan is 
tot stand gekomen door een burgerinitiatief in samenwerking 
met Samen Doen! Kom gezellig eens langs, voor een kopje 
koffie op het terras, geniet van het mooie park, de dieren, het 
kabouterbos en de ontmoetingen! 

Geopend op zaterdag van 10.00- 15.00 uur.

Grietje Post 
De Oudheidkamer wordt gerund 
door de bekende Werkendamse 
Grietje Post. Sinds januari 
2013 is ze ook een beetje een 
bekende Nederlander, omdat 
ze bij Man bijt hond wekelijks 
in het programma kwam. Het 
tv-programma nam haar mee het 
‘moderne’ leven in en bekeek dat 
door de ogen van Grietje. Dankzij 
Man bijt hond weten niet alleen 
alle Werkendammers wie Grietje 
Post is, maar kennen ook veel 
Nederlanders deze bijzondere 
Werkendamse vrouw.

De Oudheidkamer zelf is gevestigd in 
een schamel arbeiderswoninkje, één 
van de laatste die zijn overgebleven in 
Werkendam. Naast materialen uit het 
Biesboschverleden zijn er ook oude foto’s 
van Zevenhuizen en Werkendam te zien 
in de Oudheidkamer. 

De oudheidkamer bezoeken? 
Deze is geopend van maandag tot en 
met zaterdag van 10.00-12.00 en 14.00-
17.00 uur. 

Adres: Zevenhuizen 9 te Werkendam. 

Van te voren bellen met Grietje is aan te 
raden: 0183-502300.



Wandelen
Van een kort ommetje over verharde 
paden tot lange struintochten door 
drassig wetland: wandelen door De 
Biesbosch is een belevenis! Draag 
stevige schoenen en een lange broek 
ter bescherming tegen teken en 
andere ‘kriebelaars’. Vergeet vooral 
uw verrekijker en camera niet mee te 
nemen: in De Biesbosch valt namelijk 
altijd iets moois te zien! Waar wacht u 
nog op? De paden op, de lanen in!

Vereniging “De Vrouwen van Nu” hebben de 
wandelingen al getest…zij bevelen het Jantjespad 
aan! Het pad is te bereiken vanaf de parkeerplaats 
Spieringsluis, 4251 MR Werkendam. Neem een 
lekker broodje mee voor een fijne picknickervaring. 
Op diverse plekken langs de wandelroutes staan 
picknicktafels waar u tijdens uw tocht even kan 
genieten van uw broodje. 

In De Biesbosch 
valt altijd iets 
moois te zien!

Recept: 
Romige zomerstamppot! 
Zo lekker dit stamppotje, Hollands en 
ook ’s zomers….

Romig zonder extra boter toe te voegen. Wat ook nog 
zo fijn is, is dat het binnen een half uurtje op tafel 
staat. 

Ingrediënten voor drie personen:
• 1 kilo geschilde kruimige aardappels
• 1 rode paprika
• 100 ml warme melk
• 3 volle eetlepels crème fraîche
• 75 gram rucola
• half theelepeltje nootmuskaat
• 250 gram magere spekblokjes of anders gerookte 

kipreepjes
• zout en peper
• evt. pijnboompitjes (geroosterd)

Bereidingswijze:
Allereerst de aardappels schillen en wassen, snij ze in 
kleine stukjes. Kook de aardappels in water met wat 
zout gaar. (ongeveer 12 minuten). Giet ze af en stamp 
ze fijn met wat zout, peper en nootmuskaat. Voeg nu 
ook de warme melk en crème fraîche toe en roer tot 
een gladde massa. Schep de rucola er in gedeelten 
door. Maak de paprika schoon en snijd deze in reepjes. 
Verhit de olie in een koekenpan en bak het spek (of 
kipreepjes) op laag vuur krokant. Schep de spekjes 
op een bord en bak de paprika al omscheppend in 
het bakvet. Schep de paprika met het bakvet door de 
puree en breng op smaak met peper. Lekker met een 
braadworstje of een stukje kipfilet. 

Eet smakelijk!

Gratis app 
Dementie en herinneringen
Het ophalen van positieve herinneringen

Een unieke app met liedjes, filmpjes, geluids-
fragmenten en foto’s uit de jaren ’30 - ’70. Door 
hier samen naar te kijken en te luisteren, kunnen 
herinneringen worden opgehaald. Het is een middel 
om met elkaar mooie en plezierige momenten te 
beleven.

De app is beschikbaar voor Android 
en IOS en gratis te downloaden in de 
Google Play Store en App 
Store. Je herkent de app 
aan de afbeelding van het 
‘vergeet-me-nietje’.



Een virtuele rondleiding 
door musea
 
Door het coronavirus moesten ook alle musea in 
Amsterdam hun deuren sluiten. Gelukkig kunt u een 
aantal wereldberoemde kunstwerken nog wel virtueel zien! 
Onder andere het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en 
Scheepvaartmuseum bieden zelfs een hele virtuele tour aan. 
Zo hoeft u de komende weken niet van uw bank af!

https://www.iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/musea-en-
galeries/beste-musea/virtueel-museumbezoek

Speciale 
actie 
van Alzheimer 
Café Altena en 
Het Wapen van 
Emmickhoven!
 

Wat is er in de zomer nou fijner dan samen lekker 
een terrasje pakken! Voor u als abonnee van de 
nieuwsbrief hebben we een leuke actie.

Bij het Wapen van Emmickhoven 
krijgt u een kopje koffie of thee voor 
slechts 1 euro. U krijgt er een lekkere 
appeltaartpunt met slagroom gratis 
bij! Noem voor de actie even het 
woord “vergeet-me-nietje”. De 
actie loopt tot 20 september 2020. 

Openingstijden: 
donderdag 16.00 uur- 21.00 uur, 
vrijdag t/m zondag 12.00 uur- 21.00 
uur. 

Brugdam 5, Almkerk

Speciale 
actie!
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