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Ontmoetingsgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers zijn van harte welkom om binnen te 

lopen voor een kop koffie, het stellen van een vraag of gewoon een luisterend oor. De 

situatie waarin u beland bent is er één met pieken en dalen, met veel onzekerheid en 

onbegrip. U staat daarin niet alleen. De coördinator van Steunpunt mantelzorg, 

dementieconsulent, vrijwilligers en andere bezoekers van de ontmoetingsgroep kunnen 

u tot steun zijn en u de juiste weg wijzen. 

 

Wanneer: elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in de ontmoetingsruimte op de eerste 

etage in de Bongerd, ingang de Bongerd nr. 7, er is een lift aanwezig. Informatie: Marleen 

Visser, coördinator Steunpunt Mantelzorg. 

 

Elke eerste donderdag van de maand is er een informatieavond dementie, dus geen 

ontmoetingsgroep. 

 

‘Zingen zonder zorgen’ 

Muziek blijkt een hele positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie! Vaak 

kunnen zij de liedjes uit hun jeugd nog moeiteloos zingen. Samen zingen zorgt voor een 

ontspannen en gezellig samenzijn! 

Onze vrijwilligers nodigen u van harte uit de liedjes uit de ‘oude doos’ mee te zingen 

onder begeleiding van de bekende Montfoortse zanger en bandleider: Piet Rutges.  

 

Wanneer: elke eerste woensdag van de maand van 10.45 uur tot 11.30 uur in de kleine 

zaal van het Antoniushof (ruimte Vlinderhof). 

 

Informatieavonden 

De informatieavonden worden georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd en 

betrokken zijn bij mensen met dementie. Deze avonden zijn belangrijk voor de 

beeldvorming over dementie en niet alleen voor degene die het zelf treffen, maar ook 

voor vrienden, familieleden, hulpverleners, thuiszorgmedewerkers, ambtenaren, mensen 

van de (sport)verenigingen, winkeliers, bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers. Elke keer 

wordt een ander onderwerp behandeld en er is volop gelegenheid tot het stellen van 

vragen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

 

Wanneer: elke eerste donderdag van de maand in de grote zaal van het Antoniushof te 

Montfoort om 19:30 uur. Deelname is gratis. Informatie: Marjon de Jong, dementie-

consulent of Marleen Visser, coördinator Steunpunt Mantelzorg. 

 

Maatjesproject 

Maatjes zijn vrijwilligers die getraind zijn en daarna één op één ingezet worden bij 

zelfstandig wonende mensen met hun mantelzorgers. Deze ondersteuning draagt bij aan 

het zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving en het zolang mogelijk thuis 

blijven wonen, waardoor de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun 

mantelzorgers behouden blijft. Informatie: Marjon de Jong, dementieconsulent. 

 

Wandelgroep voor mensen met dementie 

Een kleine groep van ongeveer zes mensen met dementie en twee vrijwilligers wandelen 

in groepsverband. Deze mensen hebben een redelijk goede conditie en vergelijkbare 

interesses. Er wordt gestart vanaf het parkeerterrein bij de MSV-voetbalvelden. Na de 

zo’n anderhalf uur durende wandeling wordt na afloop met elkaar een kop koffie 

gedronken in de MSV kantine. 

 

Wanneer: elke woensdagmiddag vanaf 13:30 uur. Kosten: €10,00 per maand voor de 

koffie/thee in de MSV kantine of op een andere locatie (bijvoorbeeld een terrasje 

onderweg). Informatie en aanmelden via Marjon de Jong, dementieconsulent. 

 

 


