
 

Hierbij vindt u het volledig aanbod van voordrachten en optredens die de stichting kan 
aanbieden of zelf inricht. Alle verdere informatie en boekingen via info@stopalzheimer.be of 
telefonisch op 02/424.02.04 

 
 

                                          

                                                         VOORDRACHTEN 

 

 

 

1) De ziekte van Alzheimer, een uitdaging voor mens en maatschappij. 
Algemene info over de ziekte, stand en vooruitgang van het onderzoek, zijn medische  
remedies mogelijk. 
 

2) Bescherm en plan uw nalatenschap. 
Het testament, het duo-legaat, de zorgvolmacht en nalaten aan goede doel. 
 

3) Stichting Alzheimer Onderzoek …onderzoek geeft hoop ! 
Voorstelling van de stichting, werking en hoe de beurzen jaarlijks toegekend worden. 
 

4) Dementie, intimiteit en seksualiteit. 
Hoe pak je dit aan bij dementerende personen of bij Alzheimerpatiënten. 

 

       Opmerking : er kan steeds een ‘op maat gemaakt’ programma worden opgesteld, bijvoorbeeld 
                              door de combinatie van 2 voordrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stopalzheimer.be
mailto:info@stopalzheimer.be


   
 

                                                                               OPTREDENS 

 

 

1) Als Heimer komt 
 

Prachtig toneelstuk, doorweven met heel wat muziek, 
geschreven en gespeeld door Caroline Meerschaert en Ron 
de Rauw. 
Caroline en Ron (*) proberen te achterhalen wat er in het 
hoofd omgaat van een Alzheimerpatiënt. De strijd tussen 
weten en het niet-meer-weten. De onmacht. De frustratie.  
Maar ze ontdekken ook heel veel liefde, warmte en humor. 

 
(*) Ron’s moeder heeft Alzheimer. Langzaam maar zeker neemt de ziekte meer plaats in in haar 
brein. Haar korte geheugen is ondertussen helemaal weg. 
 
Duur van het stuk : + 80 min. 
Kan zowel in theateropstelling als in kleinere zalen. (Twee verschillende prijsklassen) 
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=qNf7xQuX-vU 
 
 
 
 

2) Aanvallen (Het verhaal van Ward van het 13e ) 
 
Ward Ceulemans heeft Alzheimer en denkt dat hij 
terug soldaat is in 14-18.  
Zijn liefje ‘Ida’ vlucht naar het buitenland. 
Het verhaal van Ward is de ontroerende 
liefdesgeschiedenis van de grootouders van de 
auteur, Roland Bergeys. Het schetst hoe een 
jongen van vijftien omgaat met de dementie van 
zijn opa.  
 
Het stuk wordt gebracht door de auteur zelf en Leentje De Coninck, en wordt verlucht met 
fotoprojecties en virtuoos begeleid op accordeon. 
 
Kan voor groepen tot  max. 100 toeschouwers. 
Trailer : http://youtu.be/6h5_F-GklC8 
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        3)   De reden waarom de oude man onder de tram liep 

 
‘De reden waarom de oude man onder de tram liep’, een bij 
momenten hilarisch verhaal datveel wegheeft van een thriller, met 
als een van de hoofdpersonages een dementerende oudeman. Vol 
zwarte humor, maar tevens met pakkende duiding over dementie, 
naar deel éénvan de dubbelroman van Roland Bergeys bij  Lannoo.               
 

 

Vertellers : Roland Bergeys en Leentje De Coninck, accordeon Bart Wils 
Figuratie : Charlie en Edna 
Trailer : https://youtu.be/95Ez8pqQde8 
 

                                            
 

Samen met uw steun en ons engagement  

stoppen wij Alzheimer ! 

                                                         
                                                                                            
 

MEER INFO :         www.stopalzheimer.be   -  info@stopalzheimer.be   -  tel. 02/424.02.04 
       Uw contactpersoon : Martine Kerkhove  -  0496/23.30.77 

Correspondentie : Kalkhoevestraat 1, 8790 Waregem 
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