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Ontmoetingscentrum 
Het ontmoetingscentrum in wijkkamer 
Rozengaarde is een plek waar mensen met 
dementie en hun mantelzorgers samen 
optrekken, samen ervaringen delen en 
steun zoeken bij elkaar. 
 
 
Mensen met dementie 
Mensen met dementie kunnen deelnemen 
aan de activiteiten in het centrum. 
Activiteiten, die aansluiten op de wensen, 
behoeften en talenten van de deelnemers. 
Elke maand wordt samen met de 
deelnemers een programma opgesteld met 
allerlei aanbod op het gebied van creatieve 
vormgeving, muziek, educatie, bewegen, 
koken, recreatieve bezigheden. 
 
 
Groepsgrootte 
De groep deelnemers bestaat uit maximaal 
12 personen en wordt begeleid door 
deskundige medewerkers. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mantelzorgers 
Mantelzorgers kunnen de hele dag 
meedoen aan de activiteiten waar zijn/haar 
partner of familielid ook aan meedoet. Ook 
kan men een deel van de dag aanwezig 
zijn, of alleen met het koffie/theedrinken of 
de lunch. Daarin hebben mantelzorgers 
een eigen keuze. 
 
 
Themabijeenkomsten 
Voor mantelzorgers worden ook regelmatig 
themabijeenkomsten georganiseerd, zodat 
samen met lotgenoten rondom een 
onderwerp ervaringen uitgewisseld kunnen 
worden en men in het zorgen voor de ander 
gesteund wordt. 
 
 
Geheugenpunt 
Voor mensen met dementie en voor 
mantelzorgers is er in de wijkkamer een 
informatiepunt met boeken, tijdschriften, 
DVD’s en materialen om meer te leren over 
dementie en over hoe daarmee om te 
gaan. 
 

 

 
 
Openingstijden ontmoetingscentrum 
Het ontmoetingscentrum is in theorie 7 
dagen per weken open al naar gelang de 
vraag naar meedoen. 
 
Er zijn dagen, dat het programma 
’s middags begint (13:30 uur) en doorgaat 
tot 19:30 uur. Dan wordt ook samen een 
warme maaltijd bereid en gebruikt.  
In het weekend worden uitstapjes en 
themamiddagen (muziek, film) 
georganiseerd. 
 
 
Vervoer 
Mocht u niet zelf op eigen gelegenheid naar 
de wijkkamer kunnen komen, of kan uw 
mantelzorger dat niet voor u doen? Dan 
kan vervoer van en naar de wijkkamer 
geregeld worden.  
 
 
Kosten 
Deelname is mogelijk met een Wmo-
beschikking van Larikslaan2. U kunt de 
bijdrage ook zelf betalen. Wij informeren u 
graag over de verschillende mogelijkheden 
en helpen u – indien gewenst – bij de 
aanvraag voor een beschikking. 
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Beproefd concept 
Het ontmoetingscentrum van BedemZorg 
werkt volgens de beproefde wijze van ruim 
100 ontmoetingscentra in Nederland. Het 
concept is opgezet door het VUmc.  
 
Periodiek wordt door het VUmc het effect 
van de centra gemeten. Gebleken is dat 
deze werkwijze zowel voor mensen met 
dementie als voor hun mantelzorgers een 
zeer positief effect heeft. Op de 
draagkracht van mantelzorgers en op het 
functioneren van mensen met dementie. 
 
Zie ook: 
http://www.vumc.nl/afdelingen/ontmoetings
centradementie/ontmoetingscentra/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meer informatie 
 

Ontmoetingscentrum 
Leusden 

 
T: 06-38 23 86 86 
 
E: ocleusden@bedemzorg.nl 
 
www.bedemzorg.nl 
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