
Team De Bilt 
Het team dat in De Bilt werkzaam zal zijn, bestaat uit Gerda Bultstra,  
Inde van Erven en Gerdine Timmerman. Zij hebben allemaal veel erva-
ring in de dementiezorg en omgaan met kwetsbare ouderen. 

Graag komen wij bij u kennismaken. 

 
Voor meer informatie of een afspraak graag bellen met Gerdine Timmer-
man via 06-2905 3145 of via de King Arthur Groep  via 035 205 0950. 
 
 
 
Financiering 
Voor professionele deelname heeft u een toewijzing  begeleiding nodig 
(WMO) of Wlz en betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.  Wij kunnen u 
behulpzaam zijn bij de aanvraag. Particulier deelnemen kan ook.  
 

Gemeenten waarin wij werkzaam zijn: 
Regio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, 

Woudenberg ) 

Regio Gooi- en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Blaricum, Weesp, Bus-

sum, Eemnes  en Naarden) 

Utrecht 

Regio Utrecht Zuidoost (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk 

bij Duurstede) 

Regio Utrecht West (Wijdemeren,  De Ronde Venen, Montfoort, Oude-

water, Stichtse Vecht, Weesp, Woerden) 

Veenendaal & Renswoude 

Almere 

 

Zorgbemiddeling en administratie: 
Ampérestraat 10, 1221 GJ  Hilversum 

035-2050950  
 info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl 

KING ARTHUR GROEP  
DE BILT 

 

Voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen,  

vergeetachtigheid en dementie 

Laagdrempelige ondersteuning en begeleiding passend 

bij uw interesse, levensstijl en fysieke gezondheid 

 
teamdebilt@kingarthurgroep.nl   

mailto:info@kingarthurgroep.nl
http://www.kingarthurgroep.nl


Ons aanbod in regio De Bilt 

King Arthur Groep biedt  in regio Utrecht  individuele ondersteuning en 

begeleiding aan mensen met dementie die nog in een thuissituatie wo-

nen. Wij bieden maatwerk aan jong en oud.  

 

Formele en informele ondersteuning worden op elkaar afgestemd 

Samen met u en uw partner/mantelzorger kijken wij waar professionele 

en waar mogelijk informele ondersteuning nodig is.   

 

Vriendengesprekken 

Vrienden, familie en kennissen willen heel vaak helpen, maar weten niet 

hoe zij met de ziekte om moeten gaan. Wij organiseren vriendengespre-

ken waarbij handvatten en tips worden aangedragen en taken worden 

verdeeld. Vrienden kunnen een helpende hand bieden door samen bood-

schappen te doen of iets te ondernemen dat u vroeger samen ook deed, 

zoals  winkelen, een kopje koffie drinken op een terras, kaarten, tennis-

sen, hardlopen, etc. 

 

• Klaverjassen 

• Geheugengym  

• Tekenen en schilderen 

• Bezoek aan de sportschool 

• Biljarten 

• Bezoek aan een museum 

•Koffie drinken op een terras 

•Naar de markt 

King Arthur Groep  

King Arthur Groep is een zorgorganisatie die specifieke zorg biedt aan 

mensen met dementie. Wij hebben vijf ontmoetingscentra, een klein-

schalige woonzorgvoorziening en bieden individuele begeleiding thuis in 

de regio’s Utrecht, Almere, Gooi– en Vechtstreek, Regio Eemland en   

Veenendaal. Onze visie: uitgaan van de mogelijkheden en kracht van 

mensen. Wat kan iemand nog wel? Oprechte interesse, persoonlijke zorg 

en aandacht en gastvrijheid zijn voor ons meer dan belangrijk. 

 
Individuele begeleiding thuis 
Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat 

bij een passend aanbod in de thuissituatie. Denk aan wandelen, yoga, 

tuinieren, klaverjassen, schilderen, biljarten of sporten bij de sportschool.  

Naast ontspanning en inspanning, ondersteunen wij ook bij het aanbren-

gen van een dagstructuur, het bereiden van een maaltijd, het doen van 

boodschappen of de begeleiding naar een (huis) arts.  

 

Zo lang mogelijk thuis wonen 

Om het langer thuis wonen mogelijk te maken, is de rol van de mantel-

zorger erg belangrijk. Om overbelasting te voorkomen, heeft de mantel-

zorger zo nu en dan tijd voor zichzelf nodig. Onze inzet geeft u als man-

telzorger de mogelijkheid om de zorg tijdelijk over te dragen. We vinden 

het belangrijk dat we bij het overnemen goed inspelen op de specifieke 

wensen van de zorgvrager. Dat is maatwerk. 


