
U I T N O D I G I N G 
 

Fitter Brein Event – Kick-Off in Veendam 
“Zullen we een potje dammen?” 

in samenwerking met Bibliotheek Veendam 
 

Het damspel als laagdrempelige, veilige en rijke omgeving voor het 
stimuleren van mentale fitheid en sociale binding in Veendam 

 
Datum Donderdag 21 april 2022 van 12.45 tot 16.00 uur 
Locatie Bibliotheek Veendam, Museumplein 5, 9641 AD Veendam 
Genodigden Circa 40 lokale en regionale (zorg)organisaties 
Presentatie drs. Bert Dollekamp, onderwijskundige en dampedagoog 
Sprekers Zainal Palmans (Fitter Brein) 
 Maaike Hermse (Biblionet) 
 Janette Dijk (alzheimer café) 

 
  PROGRAMMA 
12:45 uur Inloop / opening + video prof. dr. Erik Scherder (ambassadeur Fitter Brein) 
13:30 uur Generatiematch 
14:00 uur Dammen & mentale fitheid: met discussie en vragen 
 Overhandigen Fitter Brein pakketten aan organisaties 
14:45 uur Fitter Brein in Veendam: uitrol activiteiten 
15:00 uur Breinbieb & Alzheimer Café  
15:15 uur Dammen en netwerken met Henk Kalk (coördinator Fitter Brein in Veendam) 
16:00 uur Sluiting 

 
Aanmelden (verplicht) 
Wilt u namens uw organisatie aanwezig zijn bij ons Fitter Brein Event op donderdag 21 april in Veendam? 
Geef u dan uiterlijk 18 april op per email: info@fitterbrein.nl. Als u met meer mensen wilt komen, graag 
even vermelden. 
 
Wel geïnteresseerd, maar u kunt niet komen? 
Kunt u niet aanwezig zijn op donderdag 21 april, maar u of uw organisatie is wel geïnteresseerd in de 
plannen van Fitter Brein in Veendam? Maak dan een aparte kennismakingsafspraak met Henk Kalk 
(coördinator Fitter Brein in Veendam): info@fitterbrein.nl of 06-12605792. 
 
Parkeren 
In Veendam geldt in het centrum gratis parkeren en enkele parkeerschijfzone (Hier kunt u met uw 
parkeerschijf max. 2,5 uur parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur parkeren). Ook zijn 
er dichtbij ruim voldoende gratis parkeerplaatsen voor onze gasten. 
 
Contactpersoon Fitter Brein 
Zainal Palmans: info@fitterbrein.nl; 06-15282620 
 
Ga voor alle informatie over het HANNN project Fitter Brein naar: www.fitterbrein.nl 
 

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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