
Vergeet dementie,
onthou mens

“De provincie ondertekent op deze
dag de engagementsverklaring van
de campagne ‘Vergeet dementie,
onthou mens’. Daarmee bekrachtigt
ze haar engagement om een genuan-
ceerde beeldvorming van dementie
uit te dragen en te ondersteunen. Ex-
tra aandacht gaat naar het aanbod
van informatie”, zegt gedeputeerde
voor Welzijn en Gezondheid Peter
Bellens. “Vanaf vandaag is de ver-
nieuwde provinciale brochure ‘De-
mentie. Je staat er niet alleen voor’
verkrijgbaar. Daarmee spelen we in
op de nood aan goed begrijpbare in-
formatie over dementie. De nadruk
ligt op de mogelijkheden van perso-
nen met dementie”, aldus Bellens.
De brochure biedt toegankelijke in-
formatie en tips voor mantelzorgers,
familie en kennissen van personen
met dementie. Je kan er ook organi-
saties terugvinden die personen met

dementie en hun verzorgers kunnen
ondersteunen. Er is ook de gloed-
nieuwe Inspiratiegids Dementie. De-
ze gids is beschikbaar in 40 bibliothe-
ken en geeft een overzicht van mate-
riaal dat over dit thema ter beschik-
king is. “Het provinciebestuur voert
al vele jaren een beleid rond demen-
tie. We subsidiëren onder andere

professionele zorgverleners die we sa-
men brengen met een netwerk van
experten. De komende jaren gaan we
graag nog een stap verder door ook op
jong-dementie in te zetten.”

De (gratis) brochure kan je
aanvragen via 
www.provant.be/dementie

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met dementie. In de provincie Antwerpen zijn er momen-
teel bijna 30.000 personen met dementie. Op 14 september wordt dementie in de kijker gezet naar
aanleiding van Werelddag Dementie 2013.

Peter Bellens op bezoek bij personen met dementie in woon- en zorgcentrum
‘huis Perrekes’.

Op zondag 22 september, van 12 tot 18 uur, is provinciaal
recreatiedomein De Schorre in Boom hét mekka voor ex-
treme sportliefhebbers en avonturiers. Xtreme Xperience
staat garant voor spectaculaire demonstraties en gratis
workshops van extreme sporten als mountainboarden,
pumptrack, skaten of deltavliegen. Dit jaar zijn er 13 nieu-
we sporten en activiteiten zoals skiën en snowboarden!
Het Banff Mountain Film Festival zorgt voor de filmverto-
ning van ‘Radical Reels’. Dj’s en de Nederlandstalige hip-
hopband Halve Neuro brengen je in de juiste sfeer!
www.xtremexperience.be
www.deschorre.be

Maak kennis met extreme
sporten in De Schorre

De Vlaamse Havendag op 22 sep-
tember is dé gelegenheid om de ha-
ven van Antwerpen te ontdekken in
het Provinciaal Havencentrum Lil-
lo. Laat je meeslepen met de span-
nende verhalen van een binnen-
schipper, voel je kapitein op zee,
kraanman of schipbreukeling in een
echte reddingssloep. Het Havencen-
trum is vlot vanuit de stad te bereiken
via pendelbussen die vanaf het Ha-
venpaviljoen aan het MAS vertrek-
ken. De bus brengt je ook naar de
werf aan de Deurganckdoksluis.

www.vlaamsehavendag.be 

Ontdek de haven

19/09 JAPANS MAANFEEST / ///

KALMTHOUT Wandeling met nadruk op

Japanse bomen, bloemen en planten. Als

afsluiter is er muziek, saké en groene

thee. 17,5 tot 12,5 euro. 20 – 22.30u.

Arboretum Kalmthout.

www.arboretumkalmthout.be

22/09 ’T VERHALENHOF / ///

DEURNE Vertellers, poppenspelers en

andere potsenmakers vermaken je met

verhalen, verzinsels, raadsels en sprook-

jes. Gratis. 13 – 18u. Rivierenhof.

www.rivierenhof.be

24/09 YEAH YEAH - DYLAN MO-

RAN / /// ANTWERPEN De Ierse komiek

blaast je omver met grappen en grollen

over de absurditeit van het leven. 22

euro. –26 jaar: 19 euro. 20.15u. Aren-

berg.

www.arenbergschouwburg.be

28/09 RECREATIEVE JOGGING

/ /// RETIE Jogging van 1, 3, 6, 9 of 15

km door het park. Gratis. Vanaf 13.30u.

Inschrijven ter plaatse. Prinsenpark.

www.prinsenpark.be

AGENDA

Met een tentoonstelling van Jef Geys pakt provinciaal cultuurhuis de
Warande in Turnhout uit met een seizoenopener van formaat in de
nieuwe Expozaal. De kunstenaar die ons land vertegenwoordigde op de
Biënnale voor Hedendaagse Kunst in Venetië in 2009, presenteert een
combinatie van bestaand en nieuw werk. Onder de noemer ‘Licht en
Architectuur’ toont hij de toeschouwers hoe kunstwerken beïnvloed

worden door architectuur en na-
tuurlijk licht. Dezelfde tien schil-
derijen werden op tien locaties in
Europa en één in de VS opgehan-
gen en gefotografeerd met enkel
natuurlijk licht. Dit gegeven
vormt het uitgangspunt voor de
expo in de Warande. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken van 15
september tot 17 november.
www.warande.be

Nieuw werk

van Jef Geys in de Warande

Tien schilderijen van Martin
Douven.

Op zoek naar meer informatie

over de provincie Antwerpen en

haar initiatieven?

Surf naar www.provant.be

Nieuws van

je provincie


