
 

 

 

 

PROJECT ONVERGETELIJK SPEELGOED  

Dit project biedt interactieve rondleidingen voor mensen met Alzheimer (en andere vormen van 

dementie) en hun mantelzorgers in het Speelgoed- en carnavalsmuseum ‘Op Stelten’. Dit project is 

mede mogelijk gemaakt dank zij subsidie van de Gemeente Oosterhout. 

INHOUD VAN HET PROJECT:  

In een kleine groep kijk je op een actieve manier naar speelgoed. Wat zie je? Welk gevoel krijg je 

erbij? Waar doet het je aan denken? Je gaat hierover met elkaar in gesprek.  

Deze manier van ‘samen kijken’ heeft een bewezen positieve invloed op het zelfvertrouwen en de 

stemming van mensen met dementie en komt ook de relatie met hun mantelzorger ten goede. 

Bovendien biedt het museum een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact 

te komen, waarbij samen gespeeld kan worden.   

Ons museum biedt maandelijks een ander thema binnen dit programma.   

De rondleidingen worden verzorgd door speciaal opgeleide museumvrijwilligers. De focus ligt  niet 

op de ziekte maar op het beleven van een positieve en inspirerende ochtend.  

¥ De bezoekers worden ontvangen in het museumcafé met een kopje koffie/thee en cake 

Daarna volgt een rondgang door het museum en wordt de ochtend afgesloten met een tweede 

kopje koffie of thee. 

AANMELDING  VOOR HET PROJECT:  

¥ Data: elke laatste vrijdagochtend van de maand; 

¥ Tijd: van 10.00  - 12.00 uur.  

¥ Groepen van buiten Oosterhout kunnen  ’Onvergetelijk-Speelgoed’ ook op andere 

museumochtenden boeken. Een groep bestaat uit maximaal 12 personen (6 personen uit de 

doelgroep en 6 mantelzorgers). De kosten bedragen € 90,- per groep.  

¥ Voor reservering: mail naar info@speelgoedmuseum.nl o.v.v. rondleiding Onvergetelijk 

Speelgoed, of bel dinsdag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur naar 0162-452815.   

¥ Voor deelnemers aan het project Dementievriendelijk Oosterhout zijn geen kosten verbonden 

aan de eerste rondleiding. Vervolgbijeenkomsten in overleg.  

¥ Deelname is alleen mogelijk na aanmelding vooraf.  

  

Adres: Zandheuvel 51, 4901 HT Oosterhout  

E: info@speelgoedmuseum.nl  

T: 0162-452815   

  


