
Dementie in 
cultureel
perspectief 
16 september-7 oktober  
iedere zondagmiddag 13.00 - 17.00 uur



Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk blijkt dat kunst en 
muziek rijke toegangspoorten zijn tot de leefwereld van mensen met dementie. Het 
opent deuren in alle fases van de aandoening, zeker ook wanneer verbale communi-
catie niet meer mogelijk is. Kunst en muziek schenken mensen een gevoel van eigen-
waarde, vrijheid en emotionele connectie. Daarom verwijst de opmaak van de poster 
naar de jeugdherinneringen van mensen met dementie, omdat deze herinneringen 
vaak het langst beschikbaar blijven. 

Gedurende vier zondagen plaatst stichting Honsoirde de ziekte dementie,
 die in de nabije toekomst volksziekte nummer 1 zal zijn, in een cultureel perspectief.
Naast een groepstentoonstelling is er een speciaal muziek- en lezingenprogramma.
Wij willen laten zien dat betekenisvolle activiteiten voor mensen
met dementie, waarin niet de ziekte maar het hebben van plezier
en het leggen van sociale contacten centraal staan, kunnen
bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. 

16 september t/m
7 oktober

TENTOONSTELLING

• Romy van Rijckevorsel
• Hans van de Ven
• Kees van Cappellen
• Thea Schulz
• Inge van Rijsbergen 
Vijf kunstenaars belichten 
ieder vanuit hun eigen
discipline het proces van 
dementeren.
Ze tonen ouderdom,
het verval en vervreemding, 
maar ook de tedere
kwetsbare kant. 
 
De tentoonstelling is iedere 
zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur te bezoeken
op de verdieping van de 
Cultuurtoren. 

Zondag 16 september

O P E N I N G
Onvergetelijke
Klanken en Kleuren

13.00-14.00 officiële opening 
van het dementie & cultuur- 
project door wethouder Zorg 
& Jeugd, Peter van Steen in 
de De La Courtzaal. 

Alzheimerkoor 
Vergeet-mij-Nietjes 
uit  Oss en
Uden Samen zingen.
Contact met anderen. 
Maar het allerbelangrijkste is: 
samen plezier hebben.
In het koor zingen mensen 
met dementie samen met 
hun begeleider of mantel-
zorger. Op de openingsdag 
verzorgt dit koor twee korte 
optredens in de kapel.
 
14.00-14.15 en 14.40-14.55   
optreden kapel Mariënkroon

Zondag 23 september

Sjef van Bommel, 
Ik ben niet kwijt
 

Hoe is het om de liefde van 
je leven langzaam kwijt 
te raken aan dementie?! 
Langzaam ziet Sjef zijn 
bruisende, intelligente en 
sociale partner veranderen in 
een onzekere en opvliegende 
man. Maar hij ontdekt ook 
dat kunst van grote betekenis 
kan zijn voor zijn demente-
rende partner.
 
14.00-15.30 lezing + film  De 
la Courtzaal 

Zondag 30 september

Koninklijke Zang-
vereeniging Nijmeegs 
Mannenkoor 

Het Nijmeegs Mannenkoor 
vindt sociale activiteiten van 
groot belang! Zij leveren 
daarom graag een bijdrage 
aan dit project in de vorm 
van een dubbel-optreden: 
voor de pauze een staalkaart 
van hun kunnen en na de 
pauze heerlijk gemeen-
schappelijk zingen met het 
publiek. Het koor staat voor 
deze gelegenheid onder 
leiding van Jan Rutten. 

14.00-14.30 1e deel concert 
in de kapel   
14.30-15.00 pauze
15.00-15.45 community 
singing: liedjes uit jaren 40, 
50 en 60 door het KZNM en 
het publiek

Zondag 7 oktober

Kim Erkens,
Vergeet-mij-liedje
 

Zangeres Kim Erkens maakt 
muzikale videoportretten 
van mensen met dementie. 
In overleg met hun familie 
zingt zij een liedje met een 
bijzondere waarde voor 
diegene en filmt ze dit. 
Stuk voor stuk bijzondere 
ontmoetingen. Speciaal voor 
dit project heeft Kim ook 
drie filmpjes gemaakt met 
mensen met dementie uit 
onze eigen omgeving.

13.00-17.00 Installatie
met videoportretten
in De la Court-zaal 
14.00 -  14.30 presentatie
Kim Erkens, 1e ronde
15.30 -  16.00 presentatie
Kim Erkens, 2e ronde



• Per programmaonderdeel is 
meer informatie te vinden op 
www.honsoirde.nl. 

• Entree: voor alle bezoekers 
5 euro (Heusden-pas geldig)

• In de kelder van de
Cultuurtoren is gelegenheid 
voor een drankje.

• Vragen: info@honsoirde.nl
 
• Adres Cultuurtoren:
Abdijlaan 6a,
5253 VP  Nieuwkuijk

• Routebeschrijving:
Wanneer u via de Abt van 
Engelenlaan onder de poort 
het binnenplein van de abdij 
opkomt dit binnenplein recht 
oversteken en bij het bordje 
Kapel-Honsoirde het gebouw 
betreden. De Cultuurtoren 
staat achter de kapel. Aan 
het einde van de gang naar 
de kapel komt u bij de entree 
van de Cultuurtoren
(let op: wel enkele traptreden!). 

• Parkeren:
onder de poort door naar 
rechts (50 meter)

Dank aan St. Schakelring en de belange-
loze inzet van velen, die dit programma 
mogelijk hebben gemaakt.


