
gratis workshops ‘Zumba’ georganiseerd en werd er 
natuurlijk zo veel mogelijk geld ingezameld om de 
strijd tegen Alzheimer/dementie te steunen. Op het 
stationsplein waren allerlei kraampjes en infostands 
en muziek om de omstanders ook een mooie mid-
dag te bezorgen. Daarnaast kwamen de wethouder 
van Welzijn & Sport, Mevr. M. Smitsmans en het 
hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en  
zenuwarts van het academisch ziekenhuis in Maas-
tricht, prof. Dr. F. Verhey de dag openen om hun 
steun te betuigen en een eerste stap te zetten naar 
Roermond als Dementievriendelijke Gemeente.

Het was een zeer geslaagde dag en ACT Werkt! 
was blij dit evenement te kunnen sponsoren én 
ondersteunen door ook de presentatie te verzorgen. 
Nalezen over dit onderwerp en evenement kan op: 
http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/
 
De vraag naar steun om het onderzoek zo  
effectief mogelijk voort te kunnen zetten, blijft ook  
na dit mooie evenement nog bestaan. Wilt u hier 
aan bijdragen, neem dan contact op met het  
Alzheimer Centrum Limburg! 

Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

ACT Werkt!
Bergerweg 1
6063 BN Vlodrop

www.actwerkt.nl
info@actwerkt.nl
KvK 51741350

Logo Groen PMS + Wit
Font: Motter Corpus Std + Mercurius CT Std Black Italic

Groen CMYK: C62% M0% Y100% K49%

Groen: Pantone 364c

Logo Groen CMYK + Transparant

Logo Zwart K100% + Wit

Logo Zwart K100% + Transparant

Logo Wit + Zwart K100%

Logo Zwart C20% M20% Y20% K100% + Wit

Logo Zwart C20% M20% Y20% K100% + Transparant

Logo Wit + Zwart C20% M20% Y20% K100%

Logo Wit + Transparant

ACT Werkt! verhuist!  
Na ruim 2,5 jaar kantoor te hebben gehouden 
aan de Guldendreef te Herkenbosch, verhuist 
ons kantoor naar een nieuwe locatie; namelijk  
de Bergerweg 1 in Vlodrop. Dit prachtige pand 
aan de markt in hartje Vlodrop gaat naast de 
woning van Vennoten Pascal en Cara ook het 
nieuwe kantoor van ACT Werkt! onderdak  
verschaffen. Er is ontzettend hard gewerkt  
de afgelopen tijd om alles van een mooi lakje 
te voorzien, nieuwe kozijnen te plaatsen en van 
boven naar beneden hebben er renovaties aan 
deuren, vloeren en muren plaatsgevonden. Nu is 
het dan zover, we zijn om! Het nieuwe adres van 
ACT Werkt! is: Bergerweg 1, 6063 BN te Vlodrop.

Uiteraard is ons nieuwe adres ook te vinden op 
de website http://www.actwerkt.nl, briefpapier en 
de ondertekening van de mail.

Gouden tip van ons voor u:
De gouden tip van deze nieuwsbrief is wederom een 
congres. Namelijk het jaarlijkse autisme congres ge- 
organiseerd door de NVA (Nederlandse Vereniging 
voor Autisme). Deze wordt gehouden op vrijdag 4 
oktober aan staande. Er komen interessante  
sprekers aan het woord, ditmaal rondom de onder- 
werpen; Pesten, communicatieproblemen en  
ervaringsdeskundigen. Tevens presenteren op het 
congres zich allerlei bedrijven en organisaties die te 
maken hebben met het onderwerp autisme. Uiteraard 
laat de NVA zich uitgebreid aan u zien! Interesse of 
meer lezen, kijk dan op: http://www.autisme.nl/ 

De schijnwerper van deze maand.
Zoals jullie ondertussen wel weten, zetten wij in  
elke nieuwsbrief een organisatie in de schijnwerper,  
omdat wij vinden dat deze organisatie dit verdient!  
De schijnwerper van deze nieuwsbrief gaat naar  
het Alzheimer Centrum Limburg! 

Zaterdag 21 september jongstleden was het Wereld 
Alzheimer Dag. Op deze dag wordt er meer bekend-
heid gegeven aan de verschrikkelijke hersenaandoe-
ning dementie, waarvan de zieke van Alzheimer de 
bekendste vorm is. Twee zeer enthousiaste onder-
zoekers werkzaam bij het Alzheimer Centrum Limburg 
organiseerden een zeer mooi evenement met het doel 
het taboe rondom dementie te doorbreken. Met het 
evenement ‘Shake it for Dementia’ op het stationsplein 
in Roermond wilden de organisatoren samen met jong 
en oud aandacht vragen voor dementie en combi-
neerden ze deze wens met sport en beweging als hét 
medicijn om langer gezond te blijven. Zo werden er 
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