
Ontmoetingsgroep King Arthur Groep Soesterkwartier 
Noordewierweg 252-1, 3812 DS Amersfoort  
Telefoon: 06-37422115  Conny Swart of 06-46457344 Anita Schimmel 
E-mail: ocsoesterkwartier@kingarthurgroep.nl  
Geopend: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00-16:00 uur 
Bij voldoende animo meer dagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Fietsmaatjes, klusmaatjes, tuinmaatjes, assistent activiteitenbegeleiders, gastvrouw en 
chauffeurs. Bent u geïnteresseerd? Loop tijdens openingstijden bij ons binnen en     ervaar zelf de 
sfeer. 

 
Financiering 
Voor 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, Bussum, Eemnes en Naarden) 
Gemeente Utrecht , Regio Utrecht Zuid-Oost (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk 
bij Duurstede), Ede, Veenendaal & Renswoude, Almere, Regio Utrecht West ( Wijdemeren, De 
Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp, Woerden) 

 

Zorgbemiddeling en administratie: 
Berg en Bosch gebouw 104, Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven 

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

KING ARTHUR GROEP 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

Ontmoetingen én activiteiten voor mensen 

met (beginnende) geheugenproblemen  

in ‘t Soesterkwartier (Amersfoort) 

 

KING ARTHUR GROEP 

TEAM AMERSFOORT 

Wijkcentrum De Nieuwe Sleutel 
Noordewierweg 252-1, 3812 DS Amersfoort (Soesterkwartier) 

ocsoesterkwartier@kingarthurgroep.nl   www.kingarthurgroep.nl 
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King Arthur Groep Soesterkwartier 
 
Wij zijn kleinschalig en laagdrempelig georganiseerd en te vinden in De Nieuwe 
Sleutel, sinds jaar en dag hét buurtcentrum van ’t Soesterkwartier. 
De begeleiders en vrijwilligers komen bij voorkeur uit deze wijk en kennen de    
andere  hulp-/zorgorganisatie en de middenstand goed. 
 
Kennismaken en vrijblijvend meedoen? 
Loop bij ons binnen tijdens openingsuren (zie achterzijde) of bel voor een afspraak.   

 

Zo lang mogelijk thuis wonen kan door goede respijtzorg 

Meedoen aan een van de vele clubs in ons ontmoetingscentrum 
Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zichzelf 
nodig. Wij bieden maatwerk en een programma dat passend is bij de interesses, 
levensstijl en fysieke gesteldheid van uw naaste.  Als uw  partner of familielid bij 
ons is, heeft u even tijd voor u zelf om op adem te komen en even iets voor uzelf te 
ondernemen.   

 
Individuele begeleiding thuis 
Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat bij een   
passend aanbod in de thuissituatie. Zoals wandelen, tuinieren, schilderen, biljarten 
of sporten bij een sportschool. Naast ontspanning en inspanning ondersteunen wij 
ook bij de begeleiding naar een (huis)arts, het  aanbrengen van een dagstructuur, 
het bereiden van een maaltijd en het doen van boodschappen.   
 

Bewegen is een vaste activiteit 
Als je gaat bewegen, krijgen je hersenen meer prikkels. Als je bijvoorbeeld buiten 
loopt, voel je de wind door je haar, je ziet en hoort dingen om je heen, je voelt je 
spieren en gewrichten. Dat zijn allemaal prikkels voor de hersenen. Door meer 
prikkels ontstaat in de hersenen meer grijze stof, waar informatie wordt verwerkt, 
en worden signalen beter doorgegeven. Aldus Prof. Dr. Erik Scherder (VuMC). 

Ontmoeting- en activiteitencentrum Soesterkwartier 
 
Een gevarieerd activiteitenaanbod in een omgeving die uitnodigt tot ondernemen.  

 

Regelmatig gaan we er op uit en bezoeken we een van de andere ontmoetingcentra,  

theetuin of markt.  U kunt deelnemen aan diverse clubs: wandelen, tuinieren, klaverjas-

sen, klussen, schilderen of biljarten, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Regel-

matig worden er optredens van (smartlappen) koren of accordeonisten georganiseerd. 

 

U kunt bij ons flexibel omgaan met deelname, wisselen in dagen en/of dagdelen. Tussen 

de middag bieden wij u een (warme) lunch. Help gerust mee met de voorbereidingen van 

de maaltijd, het dekken van de tafel en/of het doen van de boodschappen.  

 
Kook, bak, snackclub 
Bakt u graag een cake of taart of maakt u graag een lunch of 
borrelhapjes klaar?  
Wij bieden onze gasten graag iets lekkers bij de koffie, thee, 
lunch of glas frisdrank. 

 
Tuinclub 
Het terras biedt voldoende mogelijkheden aan diegene die 
graag willen tuinieren. U kunt daarbij denken aan het verzorgen 
van de plantenbakken. Maar ook bloemschikken behoort tot de 
mogelijkheden. 

 
Voor elk wat wils 
Kortom, er zijn verschillende activiteiten op hetzelfde moment.  Alles mag en niets moet. 
U kiest de activiteit die bij u past. 

 
Vertrouw uw herinneringen toe aan het papier 
Vrijwilligers  leggen indien u dat wenst uw herinneringen vast  en schrijven samen met  u 
uw levenswerk. 
 

Deelname wijk– en buurgenoten 
Wijk en buurtgenoten zijn welkom een kopje koffie mee te drinken en op ons                
programma zijn er speciale activiteiten die voor wijk en buurtgenoten zijn opengesteld. 
Ook meedoen met de lunch is mogelijk op afspraak, hiervoor wordt een vergoeding ge-
vraagd van €3,50. 


