Welke hulpmiddelen en domotica kun je thuis inzetten?
Robin Smith komt op dinsdag 2 april naar het Alzheimer Café Peelland in de Beiaard in
Asten. Smith geeft een presentatie over technologie, die kan helpen bij het langer thuis
blijven wonen van mensen met dementie of geheugenproblemen. Smith is in het dagelijks
leven toegepast gerontoloog en heeft een bedrijf, dat is gespecialiseerd in dit type
hulpmiddelen.
Techniek neemt een steeds belangrijkere rol in bij de zorg, maar welke hulpmiddelen zijn nu
voorhanden? Voor wie en wanneer heb je die nodig? Naast een presentatie van Robin Smith
krijgen bezoekers de kans om verschillende technische hulpmiddelen te zien en uit te
proberen zoals de Tessarobot, personenalarmering, domoticasysteem, de DayClock en de
Monty.
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in
dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten,
een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00
uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina
(alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de e-mail: alzheimercafepeelland@gmail.com.
Het Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de
regio. Meer informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de
website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost-Brabant.
John Bankers.

Jaarvergadering 2019
De Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering) van onze Seniorenvereniging zal dit jaar
worden gehouden op woensdag 27 maart in de Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in
Asten. De vergadering begint om 13.30 uur.
De schriftelijke uitnodiging, met daarin opgenomen de agenda, ontvangt u samen met deze
Luidklok. Wij ontmoeten u graag op 27 maart.
Namens het bestuur, Guus Zeebregts (secretaris).

Lezing Over Noord Korea: De verbeelde werkelijkheid
Het is tijd voor de tweede lezing in de lezingencyclus die we dit jaar organiseren in
samenwerking met Bibliotheek Helmond Peel. De heer Marc Roth zal op woensdag 17 april
om 20.00 uur een lezing geven over Noord Korea met als titel: ‘De verbeelde werkelijkheid’.
De heer Roth is eigenaar van een reisorganisatie die onder meer reizen naar dit meest
gesloten land van de wereld organiseert. Daarnaast heeft hij het land enkele malen zelf
bezocht en heeft hij enige tijd geleden met twee gidsen en een chauffeur door een groot deel
van het land getrokken.
In zijn lezing gaat de heer Roth in op vragen als: wat is waar en wat is de waarheid als
gesproken wordt over Noord-Korea? Is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen eigenlijk
wel waar? Wat is dus mythe en wat is realiteit? En kunnen wij daar überhaupt een oordeel
over vellen met de informatie die wij hebben? En wat is dan de werkelijkheid? Of blijft deze
werkelijkheid altijd een utopie die alleen via verbeelding wortel kan schieten?
U kunt zich op de site van bibliotheek Helmond-Peel aanmelden voor deze lezing. Leden van
Seniorenvereniging Asten en Ommel en bibliotheekleden krijgen op vertoon van hun
lidmaatschap €1,- korting op de toegangsprijs van € 6,-

Datum:
woensdag 17 april 2019
Tijd:
20.00u - 21.30u
Waar:
Bibliotheek Asten
Toegangsprijs:
€ 6,- per persoon
Aanmelding: Via de site van bibliotheek HelmondPeel:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl. Klik op de kop activiteiten en dan op de knop:
lezingen. U kunt zich ook opgeven bij de balie van de
bibliotheek - iedere werkdag
tussen 14.00u - 17.30u
Het bestuur.

