
Beste deelnemers, mantelzorgers en andere belangstellenden van ons OC.  
  
Juli is alweer aangebroken en de langste dag is al voorbij. Een maand van de weer 
records. Hitte en regen. Maar we hebben er het beste van gemaakt. Tijdens de 
warme periode veel ijsjes, de schaduw opgezocht en de wandelingen en andere 
uitjes aangepast aan het warme weer. Dus in de morgen toch even eruit voor een 
wandeling en in de middag een rustige lunch en activiteiten uit de zon.  
En voor de zeer actieve wandelgroep hadden we een paraplu tegen de zon. Dat we 
die later in de maand nodig hadden voor het vele water is een ander verhaal. 

  
  
Sinds eind van de maand is ons land weer praktisch helemaal open. De vaccinatie 
loopt als een trein en dat helpt enorm in de besmettingen. Ook wij kunnen dus weer 
meer. Maar we blijven voorzichting. Mondkapjes in de bus blijven we nog even 
volhouden, evenals afstand houden en de handhygiëne.  
 
Verder betekent dit dat er ook weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd mogen 
worden. Bijgevoegd al een aantal mogelijkheden waar u aan deel kunt nemen. De 
contactgegevens waar u meer informatie kunt krijgen of u zich kunt opgeven staan 
erbij.  
  
Maar ook wij willen u graag weer van harte welkom heten, want we hebben jullie 
mantelzorgers gemist. Dus binnenkort hier een apart bericht over.  

Ander heugelijk nieuws is wel dat we medio juni een tweede volledige dag zijn 
gestart voor de jongere mensen met dementie. Ook deze dag staat in het teken van 
actief en bewegen. Voor het actieve gedeelte is er een samenwerking gestart met 
Sportvereniging Hercules. We zijn al een keer gaan snuffelen en binnenkort willen we 
ook daadwerkelijk starten met deze vrijdaggroep. Inmiddels is deze groep ook vol 
dus een derde dag is in de maak.  

Een fijn gevoel dat we weer meer kunnen met onze lieve deelnemers, maar zeker ook 
heel fijn dat we weer meer kunnen gaan organiseren voor de mensen om onze 
deelnemers heen. Want ondanks dat we ons uiterste best hebben gedaan zo goed 
mogelijk te zorgen voor Uw naaste met dementie hebben we wel het gevoel dat we 
voor de mantelzorgers toch wel wat tekortgeschoten zijn.  
Ondanks dit gevoel hebben we alleen maar lof en begrip van jullie mogen 
ontvangen.  Het serieus nemen van corona gerelateerde klachten, u naaste te laten 



testen en thuis te laten zolang de uitslag nog niet bekend was, heeft enorm 
bijgedragen aan de veiligheid binnen ons OC.  
We willen jullie hiervoor heel hartelijk bedanken.  
  

 
  
En graag sluiten we af met nog een onderzoek dat gedaan is naar de effectiviteit van 
het Ontmoetings Centrum. Een mooi resultaat maar zeker niet een punt om op onze 
lauweren te gaan rusten. Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie | Vilans 
  
Tot ziens,  
Met vriendelijke groet,  
Team OC-Utrecht 
 


