Ontmoetingscentrum
DE BILT
Voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen,

vergeetachtigheid en dementie

teamdebilt@kingarthurgroep.nl

Welkom bij OC De Bilt!
Ontmoetingscentrum De Bilt biedt activiteiten aan mensen met geheugenproblemen
of dementie die nog zelfstandig thuis wonen. We bieden activiteiten aan op het gebied van Cultuur, Natuur, Bewegen en Creativiteit. We hebben aandacht voor (lokale)
geschiedenis, literatuur en poëzie. Ook bewegen en creatief bezig zijn staan op het
programma. Maar niets moet, alles mag. Denkt u zelf aan iets anders? Dan horen we
het graag. We denken bij het OC De Bilt graag in mogelijkheden.
Het OC De Bilt is elke dinsdag en donderdag geopend van 12 tot 18 uur. Bezoekers en
belangstellende zijn van harte welkom vanaf 12 uur voor een kop koffie. Als lunch
serveren we voor de liefhebbers altijd een verse eigengemaakte maaltijdsoep. Indien
gewenst bieden we ook een eenvoudige warme maaltijd. We horen graag vooraf of u
hier gebruik van wilt maken maar er is altijd voldoende om ook spontaan aan kunnen
schuiven. Om 18.00 uur sluiten we.
Deelnemen aan activiteiten in het ontmoetingscentrum is niet alleen prettig voor de
deelnemers, maar ook voor de mensen die thuis de dagelijkse zorg op zich nemen. Zij
staan er niet alleen voor en hebben wat tijd voor zichzelf. In de wetenschap dat hun
partner of familielid in goede handen is.
OC De Bilt is een initiatief van de King Arthur Groep, een kleine zorgorganisatie uit
Hilversum die uitsluitend zorg levert aan mensen met geheugenproblemen en dementie. De King Arthur Groep heeft verschillende Ontmoetingscentra opgezet, onder meer
in Soest, Soesterberg, Almere en Hilversum.
U bent van harte welkom om te komen kennismaken. De koffie staat altijd klaar. Voor
het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Gerdine Timmerman via 06-2905 3145 of via de King Arthur Groep via 035-2050950.
Deelname is mogelijk met een indicatie/beschikking, maar het is ook mogelijk om particulier te betalen. Wij informeren graag over de mogelijkheden en helpen indien nodig bij de gewenste aanvraag.
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