
 
 

Ontmoetingscentrum Veenendaal 
 
 
 
 
Doel  
Het hoofddoel van het ontmoetingscentrum is het bieden van 
ondersteuning aan mensen met dementie én hun mantelzorger(s) door 
een vast team begeleiders. 
 
Contact en gezelligheid  
Op een fijne manier samen met anderen uw dag doorbrengen.  Zinvol 
bezig zijn, een praatje maken, sociale contacten opbouwen en 
onderhouden. Ontmoeting en dagbesteding kan u helpen om structuur 
aan te brengen in uw dag. Voor uzelf en mogelijk ook ter ontlasting van 
de mantelzorger. Het kan ook een goede tijdelijke oplossing zijn als u op 
een wachtlijst staat voor een plaats in een zorginstelling. U en uw 
mantelzorger zijn samen welkom op 
Ontmoetingscentrum Veenendaal. Rustig een kop koffiedrinken of juist 
actief bezig zijn. Uw verhaal vertellen of advies vragen. Het 
ontmoetingscentrum ligt vlak bij het winkelcentrum van Veenendaal. 
 

 
 
 
 



Activiteiten 
In overleg met de deelnemers bieden wij onder andere: Samen 
wandelen, met rolstoel of rollator. 
 

• Samen de lunch klaarmaken en samen eten. 

• Geheugentraining, spelenderwijs met humor en gezelligheid. 

• Beweging en sport, op basis van de lichamelijke mogelijkheden. 

• Creatieve activiteiten. 

• Muziek luisteren of samen zingen. 

• Dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen of opruimen. 

• Een uitstapje maken of een museum bezoeken. 
 
Heeft u nog meer ideeën of wensen? We denken graag met u mee. 
 
Maaltijden 
Bezoekers van het ontmoetingscentrum krijgen een broodmaaltijd 
aangeboden, maar als u tussen de middag liever warm eet dan is dat 
tegen betaling van een eigen bijdrage ook mogelijk. Ontbijten kan op een 
dag dat u vroeg op moet ook lastig zijn. U kunt dan tegen een kleine 
vergoeding op het ontmoetingscentrum ontbijten bij binnenkomst. 
 
Vervoer 
U komt zelfstandig of met de taxi. Zo nodig krijgt u vervoer van en naar 
het ontmoetingscentrum vergoed. Hier is wel een indicatie voor nodig. 
Wij kunnen dit voor u regelen. 
 
Aanmelden  
U kunt met of zonder indicatie naar het ontmoetingscentrum komen. 
Bedenk bij het regelen van een indicatie wat u graag wilt. Bespreek dit 
met uw huisarts of regel een beschikking dagbesteding via het WMO 
Loket Veenendaal, telefoonnummer: 0318 538 519. De casemanager 
dementie, Bernadet Visser, kan u hierin ondersteunen. Ook met het 
invullen van het aanvraagformulier.  
 
Telefoonnummer 06 82 57 54 61 of mail naar B.Visser@QuaRijn.nl.  
 
Ook zonder indicatie kunt u deelnemen, u betaalt dan de deelname zelf. 
Voor de actuele prijzen kunt u contact opnemen met het 
ontmoetingscentrum. Heeft u een PGB? Ook dan is deelname natuurlijk 
mogelijk.  
 
Voor inschrijving en plaatsing kunt u bellen met het ontmoetingscentrum, 
telefoonnummer: 085 - 488 65 09. 
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Ontmoetingscentrum Veenendaal 
Nieuweweg 34  
3901 BE Veenendaal 
T  085 - 488 65 09 
E  oc-veenendaal@quarijn.nl  
 
Open: Maandag t/m vrijdag 09.30 - 17.00 uur. Eerste maandagochtend 
van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) is er een 
informatiebijeenkomst voor mantelzorgers. 
 
Communicatie 29032019 

 

Service Bureau QuaRijn 
T  085 – 4 88 99 00 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur  
E  servicebureau@quarijn.nl  
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