Ontmoetingscentrum Utrecht
Nieuw op de woensdag :
Voor jongere mensen met (beginnende) dementie

In ons ontmoetingscentrum
Ben je van harte welkom
Drinken en eten we lekker
Wordt er gesport, geklust, plaatjes gedraaid
Net wat je leuk en belangrijk vindt
Doen we ook dingen in en met de buurt
Wordt er geluisterd, is er een glimlach
en een warme hand
Nemen we de tijd
Doen we gewoon wat we kunnen en willen
Laten we je graag stralen
Hoor je erbij

ocutrecht@kingarthurgroep.nl

Ook op de woensdag welkom bij OC Utrecht!
De woensdag zal gebruikt worden om een specifiek programma te maken voor jongere
mensen met dementie (in de leeftijd tot ongeveer 65 jaar). Door hun leeftijd zitten zij en
hun naasten in een andere levensfase en is er een andere dynamiek om de persoon heen.
Hierop passen we de aanpak aan.
We denken aan de volgende activiteiten: sporten, karweitjes in en met de buurt zoals
meehelpen met onderhoud van tuinen, bloembakken, speeltoestellen van school, ondersteuning lokale winkeliers met hand– en spandiensten. In de maakplaats lekker aan de slag
met het maken van leuke, creatieve spullen die we ook weer in ons eigen winkeltje zouden
kunnen verkopen. Maar ook bak– of kookactiviteiten of een lekker “vertroeteluurtje”
waarin je eventueel samen met de (klein)kinderen lekker aan de slag gaat met make-up,
nagels lakken, haren doen onder het genot van een lekker hapje en drankje. Natuurlijk is
er ook ruimte voor muziek: zelf maken, luisteren naar onze eigen top 40 en wellicht nog
voetjes van de vloer. Net wat je leuk en belangrijk vindt.
We sluiten de dag af met gezamenlijk koken van de maaltijd. Wanneer de partner of andere naasten het leuk vinden dan kunnen zij vast een vorkje mee prikken.

Een mooie balans creëren voor onze jongere deelnemers: het kunnen blijven mee doen
aan de maatschappij, maar ook een veilige haven voor een leuke en zinvolle dag vol beleving. Een dag om in te lijsten.
Op de woensdag zal het ontmoetingscentrum geopend zijn van 10.30 uur t/m 18.30 uur.
U bent van harte welkom om te komen kennismaken. De koffie staat altijd klaar. Voor
meer informatie over deelname, indicatiestelling en financiering kunt u contact opnemen
met het ontmoetingscentrum via 06-81120367 (buiten openingstijden: 06-46457344) of
via King Arthur Groep via 035-2050950.
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