
 

 

Persbericht 

Opening tweede Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie 

in Zeist  

Vitras opent in mei een tweede locatie voor dagbesteding voor mensen met o.a. 

dementie én hun mantelzorgers. Hierdoor komt er nog meer keuze, zodat de 

dagbesteding nog beter aansluit op voorkeuren en wensen. Het Ontmoetingscentrum 

(OC) biedt begeleiding, ondersteuning en structuur voor mensen met dementie met 

een WMO of WLZ indicatie. Bovendien zijn ook mensen met  beginnende dementie 

welkom die als vrijwilliger iets willen betekenen voor de samenleving in het kader van 

het Talent project Zeist (landelijk bekend onder de naam DemenTalent). Vanuit het 

OC Zeist Helicon kunt u aldaar werken in de tuin, kinderen voorlezen, helpen op de 

dagsociëteit van het Ontmoetingscentrum of ondersteunen bij een wandeling. Liggen 

uw talenten elders? Dan gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte plek om 

vrijwilligerswerk te doen.  

 
U kiest wat bij u past  
 
Locatie OC Zeist Centrum op de Bergweg 1 richt zich op mensen die houden van 
gezelligheid, winkelen, veel leven om je heen.  
 
Locatie OC Zeist Helicon op Socrateslaan 22a richt zich op mensen die houden 
van natuur, cultuur, rust en ruimte.  
 
Houdt u van zingen? Kom dan zingen in het koor Eigenwijs Zeist. Elke dinsdag 
van 15:45 -16:45 uur in het OC Zeist Centrum. 
 
Als vrijwilliger met dementie aan de slag? Het Talent project zoekt samen met u 
een geschikte plek.   
 

 

Vrijwilliger worden? Voor de nieuwe locatie zoeken wij nog vrijwilligers die minimaal 

een dagdeel per week willen helpen in de dagsociëteit van het Ontmoetingscentrum 

en/of vrijwilligers met groene vingers die willen helpen in de tuin. 

Gastdocent op het gebied van kunst, cultuur, beweging?  Spreekt het concept 

van het OC u aan en wilt u graag uw deskundigheid beschikbaar stellen aan deze 

doelgroep? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Enthousiast? Meld u dan aan, kom eens kijken, neem contact met ons op. 

Coördinator Annette Stock 06-10459638, a.stock@vitras.nl 

Voor het actuele programma kijk op www.vitras.nl/ontmoetingscentrum.  
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Meer informatie: 

Annette Stock 

Ontmoetingscentrum -Vitras  

Postbus 1235 

3430 BE Nieuwegein 

tel. 06-10459638  

 e-mail: a.stock@vitras.nl 

www.vitras.nl/ontmoetingscentrum 
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