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Uiteindelijk
gaat het erom . . .

. . . dat u zich 
goed voelt.

Meer informatie
Voor deelname en inlichtingen kunt u terecht bij Coördinatoren van de 
Ontmoetingscentra. U kunt hen via het algemeen nummer bereiken: 
088 – 995 80 00.

Beverwijk
  Ontmoetingscentrum Lommerlust

 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur
 T 088 – 995 71 31

Heemskerk
  Ontmoetingscentrum Samenhof in Woonzorgcentrum Sint Agnes

 Openingstijden: maandag t/m woensdag en vrijdag van 
 10.00 – 16.00 uur T 088 – 995 72 00

  Wijkcentrum Waterrijck
 Openingstijden: maandag, woensdag t/m vrijdag van 
 10.00 – 16.00 uur T 088 – 995 78 74 

Castricum
  Ontmoetingscentrum De Boogaert

 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur
 T 088 – 995 75 71

Uitgeest
  Ontmoetingscentrum Geesterheem

 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur 
 T 0251 – 314 463

Ontmoetingscentrum 
Voor mensen met geheugenproblemen 
en hun mantelzorger

correspondentieadres

ViVa! Zorggroep  
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

T 088 – 995 80 00
E info@vivazorggroep.nl
I  www.vivazorggroep.nl



in de groep waarin zij zich het prettigst voelen. De activi-
teitenbegeleider, verzorgende en de vrijwilligers vormen 
de begeleiding bij de verschillende onderdelen van de 
dagsociëteit. Voorbeelden van activiteiten zijn geheu-
gentraining, beweging en sport, schilderen, tekenen en 
andere creatieve bezigheden. Ook boodschappen doen 
en wandelen maken deel uit van het dagprogramma. Vast 
onderdeel vormt de bewegingsactiviteit. 

Mantelzorgers
Mantelzorgers krijgen ondersteuning door informatie, lotgenotencon-
tact en gezamenlijke activiteiten te doen.

Alzheimercafé
In samenwerking met Alzheimer Nederland wordt vier tot vijf keer per 
jaar het Alzheimer café gehouden. Hier geven (ervarings)deskundi-
gen informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van dementie, 
omgaan met gedragsproblemen, juridische en ethische kanten van 
dementie en medicatie.

Deze bijeenkomsten zijn voor mantelzorgers en alle andere belangstel-
lenden uit de buurt.

Ontmoetingsoverleg
Deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers nemen deel 
aan dit overleg. Centraal staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het programma binnen 
het Ontmoetingscentrum.

Kosten
Voor definitieve deelname aan het Ontmoetingscentrum heeft u een 
indicatie van het CIZ en/of gemeente nodig. Er wordt aan mensen die 
een indicatie voor het Ontmoetingscentrum hebben, een eigen bij-
drage gevraagd door het Centraal Administratie Kantoor(CAK). Dit is 
een inkomensafhankelijke bijdrage. Heeft u geen indicatie dan kunt u 
in overleg eventueel ook tegen betaling deelnemen. 

Samenwerking
Het Ontmoetingscentrum werkt nauw samen met andere hulpverleners 
in de regio, zoals GGZ Dijk en Duin, Sociaal team, Welzijnsstichting van 
de betreffende gemeente, Stichting Maatschappelijke dienstverlening, 
Alzheimer Nederland en MaatjeZ, centrum voor mantelzorg.

Wij staan voor u klaar
Het Ontmoetingscentrum helpt om te gaan met vergeetachtigheid en 
biedt ondersteuning aan mensen die vergeetachtig zijn en hun man-
telzorgers. Het Ontmoetingscentrum is de plek waar gastvrijheid en 
zorgzaamheid voorop staan. 

Het Ontmoetingscentrum is bedoeld voor: 
 mensen met die vergeetachtig zijn en die nog thuis wonen

  Meestal zijn onze deelnemers ouderen, die vergeetachtig zijn. 
Soms raken zij de weg kwijt of hebben ze moeite met dagelijkse 
karweitjes. Het begrijpen van anderen kan moeilijker worden. Ook 
jongere mensen kan dit treffen.

 mantelzorgers die zorgen voor mensen met geheugenproblemen
  In het Ontmoetingscentrum is ook aandacht voor de mantelzorgers. 

Dat zijn mensen die, als iemand thuis woont, zorgen voor degene 
met geheugenproblemen. Vaak zijn dat familieleden, maar het kun-
nen ook vrienden, kennissen of buren zijn die een groot deel van de 
zorg en hulpverlening op zich genomen hebben.

Zaken die zij kunnen ervaren zijn bijvoorbeeld:
• De zorg soms als zwaar ervaren.
• Bijna niet meer toekomen aan de eigen ontspanning.
• Vragen hebben wat dementie is en hoe je hier mee om kunt gaan.
•  Behoefte hebben om eens te praten met mensen die in een verge-

lijkbare situatie zitten.

Deelname van de mantelzorger aan de ondersteuningsactiviteiten is 
belangrijk, omdat de werkwijze van het Ontmoetingscentrum geba-
seerd is op een gecombineerde vorm van begeleiding. 

Dagsociëteit
Het ontmoetingscentrum heeft meerdere groepen. In elke groep ligt 
het accent van de begeleiding anders. Deelnemers worden ingedeeld 

Heeft u last van vergeetachtigheid? Of zórgt u regel-
matig voor iemand die vergeetachtig is en weet u 
soms niet hoe u met hem/haar moet omgaan? Komt 
u niet meer toe aan uw eigen ontspanning? Of zou u 
eens willen praten met iemand in een vergelijkbare 
situatie?

Praten met
iemand . . .

. . . in een
vergelijkbare situatie.




