
 

 

 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

In ons ontmoetings– en activiteitencentrum kunt u 
ondernemen wat u wilt. Actief bewegen, uw  creativiteit 
uiten, het geheugen trainen of gewoon een praatje 

maken met anderen. 
  

De ontmoetingsruimte is huiselijk ingericht en beschikt 
over diverse faciliteiten. Zo is er een goed ingerichte 
keuken, waar iets lekkers gebakken en de lunch bereid 

kan worden. Ook is er audiovisuele apparatuur om 
activiteiten als muziek, film, dans en spel te 

ondersteunen. 
  
Activiteiten kunnen zijn:   

· Naar muziek luisteren, bewegen op muziek of muziek  
  maken 

· Lezingen volgen over kunst, cultuur, natuur etc. 
· Kaarten, sjoelen, rummikub of scrabble 
· Film kijken, krant lezen of een kruiswoordpuzzel maken  

· Kunstwerken maken, borduren, schilderen of tekenen 
· Levenswerk schrijven samen met een schrijver 

  
Zorgfinanciering  

Voor deelname heeft u een Wmo beschikking nodig. 
Maar ook zonder beschikking bent u welkom, u betaalt 
dan een eigen bijdrage. King Arthur Groep kan u bij de 

aanvraag behulpzaam zijn. 
  

Team van Professionals 
Een team van professionals, dat positief, creatief en 
flexibel is ingesteld, staat voor u klaar. 
  

 

King Arthur Groep biedt begeleiding aan mensen met 

geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie én 
hun partner of mantelzorger. Geheugenproblemen 

kunnen ervoor zorgen dat de dingen niet meer gaan 
zoals u gewend bent. Er verandert veel, voor alle 
betrokkenen, wat dit betekent, is voor ieder mens 

anders. 
  

King Arthur Groep helpt bij het leren omgaan met de 
ziekte, de veranderde situatie en de gevolgen. Door 
vroegtijdig te begrijpen wat geheugenproblemen zijn en 

wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn, kunt u elkaar 
langer en beter steunen.  

 
 
 

  
In het ontmoetings– en activiteitencentrum bieden wij: 
 Activiteiten  

 Persoonlijke begeleiding 

 Voorlichtingsbijeenkomsten 

 Contact met anderen in dezelfde situatie 

 Hulp bij het regelen van de juiste zorg 

   
Maandelijks wordt een programma opgesteld waar u aan 
kunt deelnemen. Ook kunt u er voor kiezen om iets 

anders te doen, alles mag niets moet. U kunt in de 
ontmoetingsruimte doen wat u wilt. 
 

Op het programma staat ook een maandelijks uitje naar 
bijvoorbeeld een museum, landgoed of (dieren)park. Ook 

lezingen en workshops maken deel uit van het 

programma. 

 
 

Dagbesteding King Arthur Groep 

Ontmoetingscentrum 

King Arthur Groep, Koninginneweg 83, 1211 NA  Hilversum 
035-6212454 

www.kingarthurgroep.nl 
ridderspoor@kingarturgroep.nl 

 


