
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Activiteiten voor mensen met 
geheugenverlies en hun 

naasten 
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De Dementie- en Mantelzorgconsulent organiseren en coördineren, in samenwerking met een grote groep 

vrijwilligers, een aantal activiteiten voor mensen met geheugenverlies en hun naasten in Montfoort en 

Linschoten. 

Voor aanmeldingen, vragen en/of meer informatie over diverse activiteiten kunt u contact opnemen met 

Marjon de Jong, maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:30 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur. Zij is 

telefonisch bereikbaar op 0348-469109 of 06-40060402 of via mail m.dejong@swomontfoort.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) 

Kasteelplein 5 

3417 JG Montfoort 

T 0348-469109 

www.swomontfoort.nl 
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Ontmoetingsgroep 

Zowel mensen met geheugenverlies of dementie als hun mantelzorgers zijn welkom 

om binnen te lopen voor een kop koffie, een luisterend oor of een antwoord op uw 

vragen. De situatie waarin u beland bent is er één met pieken en dalen, met veel 

onzekerheid en onbegrip. U staat daarin niet alleen. De 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 12:00 uur bent u van harte welkom in de 

ruimte op de 0-etage van het Huis van Montfoort.  

 

 

 
 

 

Kent u deze nog? 

Meezingen op muziek zorgt er niet alleen voor dat u zich lekker voelt, het ís ook echt 

goed voor u. Er zijn zoveel onderzoeken gedaan over de positieve effecten van 

muziek. Samen zingen zorgt voor een ontspannen en gezellig samenzijn! Onder 

begeleiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers zingen deelnemers een uurtje 

Oud Hollandse liedjes mee. 

 

Wanneer: elke eerste woensdag van de maand van 10:30 tot 11:30 uur. Aanmelden 

is niet nodig! 
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Informatie avonden 

De informatie avonden worden elke maand georganiseerd voor iedereen die 

geïnteresseerd en betrokken is bij mensen met geheugenverlies en 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 maand is er een andere onderwerp en 

er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen, elkaar ontmoeten en ervaringen 

uit te wisselen. 

 

Wanneer: elke eerste donderdag van de maand om 19:30 uur in de grote zaal van het 

Antoniushof te Montfoort. Deelname is gratis. 

 

 
 

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. Een vrijwilliger die al in het begin van het proces wordt 

ingezet kan gaandeweg het proces een vertrouwenspersoon worden. De betrokken 

vrijwilliger kan in directe zin preventief werken omdat mensen hun hart kunnen 

luchten en meer ruimte ervaren om goed voor zichzelf te zorgen, om iets te 

ondernemen of om meer zelfvertrouwen te krijgen. Gevolg is dat mensen minder 

snel een beroep zullen doen op professionele zorg en hulpverlening en langer 
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zelfstandig kunnen functioneren. De inzet van de vrijwilliger kan op meerdere 

manieren gebeuren: 

 Eén vast dagdeel per week, om iets met de persoon met dementie te 
ondernemen. Bijvoorbeeld samen een kopje koffie of thee drinken, een 
wandeling maken, een spelletje doen, voorlezen of iets anders zolang het de 
partner ontlast. 

 Een vrijwilliger kan ook aan een mantelzorger gekoppeld worden. Door aandacht 
te geven aan de mantelzorger kan hij/zij zijn/haar verhaal kwijt, adviezen vragen 
en problemen bespreken om de zorg langer vol te houden.  

 Minimaal twee uur per week direct cliëntcontact voor de continuïteit en de 
structuur die voor mensen met dementie belangrijk is.  

 Zo nodig ad hoc inzet als de situatie daar om vraagt, b.v. onverwachts bezoek 
aan huisarts of ziekenhuis. 

 

Loopgroep 

Een kleine groep van ongeveer zes mannen en twee vrijwilligers lopen iedere 

woensdagmiddag vanaf 13:30 uur.  

Er wordt gestart vanaf het DoeMeeHuis en men wandelt zo’n anderhalf uur. Na 

afloop drinkt men met elkaar een kop koffie. Zowel onderweg als na afloop zijn er 

mooie, grappige maar ook ontroerende gesprekken. De mannen weten elkaar te 

steunen in het proces wat zij doormaken. Er is wederzijds begrip, herkenning maar 

vooral respect! 

 

Loopgroep voor echtparen ‘Samen op pad!’ 

Dementie heb je niet ‘alleen’! 

Het overkomt je, het is een proces en een pad dat je niet alleen hoeft te bewandelen. 

In contact zijn met mensen die in dezelfde situatie zitten kan vaak meer toevoegen 

dan alleen maar één op één gesprekken met een professional. Mensen merken dat 

het bij de ander er soms net zo aan toegaat, dingen herkennen en vaak is één woord 

al genoeg om te snappen wat de ander bedoeld! Maar vooral het gevoel dat je niet 

de enige bent in deze situatie kan helpend zijn. Samen wandelen zij ruim een uur in 

de prachtige omgeving van Linschoten om vervolgens na afloop met elkaar een kopje 

thee te drinken in de Brede Vaart. 
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Wanneer: Elke maandagmiddag verzamelen vier echtparen en twee vrijwilligers zich 

bij de Brede Vaart in Linschoten. Op uitnodiging van de dementieconsulent wordt de 

groep samengesteld. 

 

Gespreksgroep voor mantelzorgers 

Iedere zes weken is er onder begeleiding van de dementieconsulent een groep van 8 

mantelzorgers die met elkaar in gesprek gaan. Partners gaan met elkaar in gesprek, 

delen ervaringen en wisselen adviezen uit. De dementieconsulent geeft sturing aan 

dit gesprek. Daarnaast geeft zij psycho-educatie, omgangs- en benaderingsadviezen. 

Ook uitleg over Wmo, Wlz, opname en juridische aspecten komen aan bod. Partners 

vinden steun, (h)erkenning bij elkaar. Op uitnodiging van de dementieconsulent 

wordt de groep samengesteld. 


