Ontmoetingscentrum
De Bilt
Voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen,
vergeetachtigheid en dementie

ocdebilt@kingarthurgroep.nl

Welkom bij Ontmoetingscentrum De Bilt!
Het Ontmoetingscentrum 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. Niets moet, alles mag.
We zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. De
ochtend start met een goed gesprek, koffie met kletskop en een kleine activiteit.
Daarna gaan we zelf aan de slag met de lunch. Dat varieert van een eigengemaakte
maaltijdsoep tot pannenkoeken of een echte nasi. Daarna vaak een wandelingetje op
het park en rond 14.00 uur start er een gezamenlijke activiteit. Daarna is er vaak nog
voldoende ruimte voor zingen, sjoelen en natuurlijk biljarten.
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. Het Ontmoetingscentrum biedt ook een mogelijkheid tot logeren.
U bent van harte welkom om te komen kennismaken. De koffie staat altijd klaar.
Deelname is mogelijk met een indicatie/beschikking, maar het is ook mogelijk om
particulier te betalen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en helpen indien nodig bij de gewenste aanvraag.

Routebeschrijving
Als u het terrein van Berg & Bosch op komt rijdt u rechtdoor naar de slagboom. Als u
hier 5 seconden blijft staan, dan gaat deze vanzelf open. Volg de weg, deze maakt een
bocht naar links. Gebouw 102 is het derde gebouw aan uw linkerhand. Parkeren kan
bij P10.
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