King Arthur Groep
Wij organiseren samen met professionals en vrijwilligers laagdrempelige ontmoetingen en
activiteiten bij u in de buurt voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. In augustus
2016 hebben we voor het eerst de deuren geopend van het Ontmoetingscentrum Utrecht.
Vanaf januari 2018 zijn we nu ook op de woensdag open. Hiermee is het OC geopend van
maandag tot en met vrijdag.

Het activiteitenprogramma
De woensdag wordt gebruikt om een specifiek programma te maken voor jongere mensen
met dementie (in de leeftijd tot ongeveer 67 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. Maar deze aanpak past zeker ook prima bij de actieve oudere deelnemer;
dus ook zij zijn van harte welkom.
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 het gezamenlijk bereiden en eten van “het 4-uurtje”. Wanneer de
partner of andere naasten het leuk vinden dan kunnen zij ook een vorkje mee prikken.
Een mooie balans creëren voor onze jongere en/ of actievere 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 is het ontmoetingscentrum geopend van 10.00 uur t/m 17.00 uur. U bent
van harte welkom om te komen kennismaken. De koffie staat altijd klaar.

Overige informatie en financiering
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 of bezoek de website.
Zorgbemiddeling en administratie:
Astronaut 26C, 3824 MJ Amersfoort
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl

KING ARTHUR GROEP
Op de woensdag:
Een programma voor de jongere en of actievere 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

Ontmoetings- en activiteitencentrum Utrecht
Doctor Max Euwestraat 74, 3554 EZ Utrecht
06-81 12 03 67 (tijdens openingstijden)
ocutrecht@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl

Van harte
welkom!

Ontmoetingscentrum Utrecht
Globaal dagprogramma op de woensdag

10.00 uur

Thuis ophalen van de mensen en even een kopje koffie doen samen

11.30 uur

Sporten onder begeleiding in de sportschool (sportvereniging De Halter)

12.30 uur

Omkleden na het sporten en terug naar OC

13.00 uur

Samen tafel dekken en gezellig lunchen

13.30 uur

De “hoofdmiddagactiviteit”: mensen die erop uit willen gaan de wijk in voor
allerlei activiteiten. Doel is om voor dit blok vrijwilligers te regelen die een
uurtje of 2 tijd vrij willen maken om dit waar te maken. In het OC zelf kunnen ook leuke activiteiten gedaan worden in onder andere de “werkplaats”
en het “atelier”.

15.30 uur

Vrije tijd om zelf verder in te vullen: muziek maken, plaatjes draaien, gewoon even een praatje, spelletje doen, even lekker zitten, tv kijken, muziek
met koptelefoon luisteren, in de zomer even een ijsje halen. Maar helpen
met het eten kan natuurlijk ook.

16.00 uur

Gaan we gezellig aan tafel voor een kop soep met broodjes en we zorgen
altijd voor een lekker maar bijzonder toetje.

17.00 uur

Rond de klok van vijf uur brengen we de mensen weer naar huis.

Mee doen aan het programma kan voor de deelnemers flexibel op basis van behoeften en wensen (voor ieder wat wils). Dit geldt uiteraard ook voor de vrijwilligers.

