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VOOR 
WOORD 

 

“Wij koesteren het vertrouwen 

in ons. En hebben maar één 

doel: het u naar het zin te      

maken.  

Iedere dag in ons huis moet u 

een vakantiegevoel geven.   

Wij hopen u vaker te mogen 

verwelkomen” 

Zo lang mogelijk thuis wonen en zorgen voor elkaar tot de 

dood ons scheidt. Twee harte kreten van mantelzorgers die 

zorgen voor een naaste met dementie.  

Die onvoorwaardelijke liefde en commitment is alleen vol te 

houden als de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zich-/

haarzelf neemt, om op adem te komen, te ontspannen en   

de zorgen voor even te vergeten. 

Steeds vaker zijn we ons er van bewust dat het van belang    

is goed voor onszelf te zorgen, anders is het onmogelijk goed 

voor een ander te zorgen.  

Logeren (respijtzorg) krijgt steeds meer aandacht op de   

politieke agenda. Het biedt de mantelzorger de kans de zorg 

tijdelijk over te dragen. Respijtzorg kan op verschillende   

manieren geboden worden. Door deelname van de persoon 

met dementie aan individuele begeleiding thuis, een ont-

moetingsgroep of door tijdelijk te verblijven in een logeer-

huis.  

De ontmoetingshuizen van King Arthur Groep bieden een 

warm en veilig  thuis aan mensen met dementie, kortdurend. 

Van een paar dagen tot enkele weken. Eenmalig of meerdere 

keren per jaar. 

Het ontmoetingshuis onderscheidt zich door het combineren 

van deelname aan een ontmoetingsgroep én  logeren.       

Hierdoor is de deelnemer met dementie en zijn of haar       

partner/familieleden al vertrouwd geraakt met de              

begeleiders en de werkwijze.   

King Arthur Groep heeft meerdere locaties. In dit magazine   

stellen wij ze aan u voor. Ook de initiatiefnemers komen aan 

het woord en kunt u lezen wat hen beweegt en waar ze voor 

staan.  

 

Voor meer informatie, foto’s en boekingsmogelijkheden          

verwijzen wij u naar onze website: www.kingarthurgroep.nl 

(logeren en ontmoeten). 

Graag tot ziens in een van onze ontmoetingshuizen.  

Groeten uit ... 
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COLOFON 

Deze brochure is een uitgave van King Arthur Groep 

INHOUD EN CONCEPT 

Gerdine, Petra, Ester, Jarcine en Anita 

VORMGEVING 

King Arthur Groep 

ONTMOETINGSHUIS IN HET KORT 

• Ontmoetingsgroep  

• Logeren 

• Ontlasten mantelzorger 

• Warm thuis voor mensen met dementie 

• Persoonlijke benadering 

• Gezond eten en drinken 

GEVARIEERD ACTIVITEITENAANBOD 

• Kunst, cultuur en natuur 

• Tekenen en schilderen 

• Wandelen en fietsen 

• Muziek, zang en dans 

• Sport en spel 

• Tuinieren, kaarten, poolen of biljarten 
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PETRA VISSER & ESTER KRAAK  
Amersfoort 

GERDINE TIMMERMAN 
Bilthoven (De Bilt) 

GERDA LANSINK 
Hilversum 

Als professioneel begeleider in ontmoetingscentra van King Arthur Groep, komen wij dagelijks in contact met partners 

en/of mantelzorgers van mensen met dementie. Van dichtbij maken wij mee wat het met hen doet om 24/7 voor hun 

naaste met dementie te zorgen. Eigen hobby’s of andere bezigheden komen te vervallen, sociale contacten onderhou-

den kan vrijwel niet meer spontaan en  familiebezoeken nemen af. Vaak horen wij ook de wens om even vrij te zijn van 

zorgen en bezorgdheid. Hoeveel  partners ook van hun naaste houden en hoe groot de liefde voor hun partner met 

dementie ook is, soms willen ze ook voor korte tijd “los” zijn van hun partner met dementie om op adem te kunnen 

komen.   

In Amersfoort kan een  logé met dementie bij ons rekenen op een prettig verblijf in  een logeerhuis waar activiteiten op 

maat worden geboden door professionele begeleiders en vrijwilligers. Door de prachtige bosrijke omgeving zal het   

lijken alsof  u op vakantie bent. Wij ontvangen u warm en gastvrij en hopen dat u zich snel bij ons thuis voelt.  

Ik mocht aan de basis staan van de realisatie van de ontmoetingshuizen van King Arthur Groep en kan me onze eerste 

logé in Ridderspoor nog heel goed herinneren. Maar dat was pas nadat wij een week hadden proefgedraaid in een 

normaal woonhuis in een straat hier om de hoek. Wat hebben we allemaal genoten. Voor één week verhuisde wij het 

ontmoetingscentrum naar dit woonhuis en gingen wij ervaren wat het logeren betekende voor de mantelzorger en 

onze gast. 

Dit leerde ons dat het van belang is dat onze logeergasten al met ons vertrouwd zijn voordat zij bij ons komen logeren 

en om die reden is het ontmoetingshuis in deze vorm ontstaan (logeren én ontmoeten). Wij adviseren familieleden 

hun naaste met dementie voorafgaande aan de logeer partij alvast deel te laten nemen bij ons op de ontmoetings-

groep.  Zowel voor de mantelzorger als de logé was het minder moeilijk elkaar los te laten.  

Al geruime tijd heb ik de wens een mooie en veilige woonomgeving voor mensen met dementie te realiseren. Aan   
deze wens wordt nu invulling gegeven op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven. Jarenlang heb ik als begeleider   
gewerkt voor organisaties die vakantieweken organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en run ik 
al geruime tijd een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in De Bilt. Dan wordt nog duidelijker waarom 
ondersteuning en ontlasting van de mantelzorger zo belangrijk is. Vanuit de overheid is het beleid dat mensen met 
geheugenproblemen langer thuis moeten wonen en anderen willen dit ook graag. Dat vergt veel van de mantelzor-
ger.  Het ontmoetingshuis moet een veilige haven bieden aan de logé en zijn of haar naasten. Familie is voorafgaand 
aan een logeerpartij van harte welkom om met zijn naaste mee te doen en te ervaren hoe het er in ons huis aan toe-
gaat.   

Bij ons kunnen gasten biljarten, wandelen, tekenen en schilderen, maar mogen zij ook helpen met het bereiden van de 
maaltijd, het doen van boodschappen of het dekken van de tafel. We hebben ook een groentetuin waarin meegewerkt 
en gedacht mag worden.   
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ONTMOETINGSHUIS 
AMERSFOORT 

In afwachting van de realisatie van ons  

nieuwe huis voor 24 bewoners met           

dementie in combinatie met een aantal    

logeerkamers in Amersfoort Noord 

(Gemeente Bunschoten), verblijven wij  hier 

tijdelijk.  

Dit ontmoetingshuis is gelegen in een mooie 

bosrijke omgeving. Tijdens een wandeling of 

fietstocht kunt u naar hartenlust genieten 

van wat de natuur u te bieden heeft en de 

vele kunst die het park rijk is. Een prachtig 

plek, opengesteld voor publiek, op een 

steenworp afstand van het centrum van 

Amersfoort . In de directe nabijheid zijn  

verschillende restaurants te vinden waar u 

met uw naaste een kopje koffie kunt        

drinken of kunt eten.  Op het terrein zijn 

verder een winkeltje en sportfaciliteiten 

aanwezig.  

Wij zijn te vinden in de B-vleugel van        

gebouw Cederhorst, met  6 logeerkamers, 

een royale woonkamer met open keuken en 

extra activiteitenruimte met een lees-  en 

pooltafel.  Alle ruimten bevinden zich op de 

begane grond, zijn gezellig ingericht en    

nodigen uit tot ondernemen.  

 

Alles mag en niks moet.  

Bent u ondernemend dan gaan we er op uit, 

leggen we een kaartje of  luisteren we naar  

muziek. Geniet u liever van uw rust, dan kan 

dat in de zonnige serre .  

 

Route: op het terrein van GGz Centraal    

(Zon en Schild) volgt u de algemene beweg-

wijzering richting gebouw Cederhorst, wij 

hebben de eigen entree en eigen parkeer-

plaatsen gemarkeerd met naambordjes.  

Genieten van kunst en natuur 
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ONTMOETINGSHUIS 
BILTHOVEN (DE BILT) 

Onze ontmoetingsgroep, gestart in de Opstandings-

kerk, is met ons meeverhuisd en heeft een fijne plek 

gevonden op het terrein van Berg en Bosch, een 

prachtig park waar begin vorige eeuw een sanatori-

um was gevestigd, midden in het bos. In de oude   

kapel is inmiddels een horecagelegenheid gevestigd 

maar het park met hertjes en schapen is er nog 

steeds. U kunt hier heerlijk genieten van de natuur. 

We gaan naar buiten om te bewegen, met de 

duofiets kunnen we nu mooie tochtjes maken. 

 

In ons huis staan wij garant voor warmte en gastvrij-

heid. Direct bij binnenkomst voelt u zich thuis. De 

inrichting is oud Engels en in de woonkeuken staat de 

koffie (met kletskop) altijd klaar. Het bereiden van 

gezond eten en drinken maakt deel uit van ons      

dagprogramma. De maaltijden worden gezamenlijk 

bedacht en bereid. En tijdens het ontbijt kunt u     

kiezen uit brood, yoghurt en/of fruit. Na een hartig 

vieruurtje wordt er om zes uur brood gegeten. Met af 

en toe een warme snack.   

 

De deelnemers van de ontmoetingsgroep hebben 

een koortje gevormd, Con Amore, en wekelijks wordt 

er geoefend. Zingt u ook graag, doe vooral mee.    

Luistert u liever, dan kan dat natuurlijk ook.              

Net als we dat op onze Ontmoetingscentra aangeven, 

er is een programma,  maar alles mag en niets moet.   

 

Er zijn  aangeklede logeerkamers en  naast de woon-

keuken is er een woonkamer waar u TV kunt kijken of 

rustig naar muziek kunt luisteren. Ook is er een goed-

gevulde leestafel in huis. En natuurlijk ontbreekt het 

biljart niet.   

Logeren in ‘t groen 
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ONTMOETINGSHUIS  
HILVERSUM 
Ridderspoor opende in 2013 haar deuren. 

Hier maakt u kennis met 22 bewoners met 

dementie en kunt u meedoen met activiteiten 

op de ontmoetingsgroep of in het huis. De 

logeerkamer met eigen badkamer is op de 

begane grond gesitueerd en kijkt uit op de 

tuin. Verder zijn er naast het ontmoetings-

centrum, drie woonkamers, een woonkeuken  

en een kleine filmkamer op de begane grond 

te vinden.   

Houdt u van zingen? Sluit dan aan bij het koor 

dat wekelijks oefent. Op woensdag bezoeken 

we een sportschool in  de buurt en op vrijdag 

gaan we naar Landgoed Jagtlust, daar waaien 

we uit. Hier kunt u heerlijk wandelen, maar 

mag   u ook de handen uit de mouwen steken 

in de groentetuin. 

Er wordt dagelijks vers gekookt, in het       

ontmoetingscentrum eten we ‘s middags 

warm en in het huis ‘s avonds.  

Ons huis is gelegen in het centrum van        

Hilversum, nabij de markt, het station, de vele 

winkeltjes en restaurants. Bent u een stads-

mens dan zult u zich hier beslist thuis voelen.  

In het huis heerst rust en regelmaat, we    

genieten ieder dag van een gezellig             

borreluurtje om 16:00 uur en de activiteiten 

wisselen per woonkamer. Er is een kamer 

waar we creatieve activiteiten aanbieden, een 

bibliotheek en een TV kamer. 

U vindt hier makkelijk de weg, de ruimten zijn 

van duidelijke naambordjes voorzien. De deur 

naar de omsloten tuin staat  dagelijks open, 

bent u graag buiten, in de tuin is er van alles 

te zien en te doen.   

Ridderspoor is  een gastvrij, warm en  sfeer-

vol huis.  

 

Er wordt dagelijks vers gekookt 
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ONTMOETINGSHUIS KING ARTHUR GROEP  

Zorgcampus Gebouw Cederhorst 

Utrechtseweg 266-1 

3818 EW  Amersfoort 

06-28499216 

ontmoetingshuisamersfoort@kingarthurgroep.nl 

 

 

ONTMOETINGSHUIS KING ARTHUR GROEP 

Berg en Bosch Gebouw 104 

Prof. Bronkhorstlaan 10  

3723 MB  Bilthoven (De Bilt) 

06-28499213 

ontmoetingshuisdebilt@kingarthurgroep.nl 

 

 

 

ONTMOETINGSHUIS KING ARTHUR GROEP 

Ridderspoor 

Koninginneweg 83 

1211 AN  Hilversum 

035-6212454 

06-18197143 

ridderspoor@kingarthurgroep.nl 

Zorgadministratie: administratie@kingarthurgroep.nl of 035-2050950 

Locaties 


