
 

Ontmoetingscentrum King Arthur Groep 
Wij zijn 5 dagen per week geopend van 9-17:00 uur, loop bij ons binnen en ervaar de 
sfeer. Een afspraak maken kan natuurlijk ook. 
Dr. Max Euwestraat 74, 3554 EZ  Utrecht (Zuilen) 
Telefoon: 06-81 12 03 67 
E-mail: ocutrecht@kingarthurgroep.nl 

 
 
Ontmoetingshuis King Arthur Groep   
U bent van harte welkom in onze gezellige woonkeuken, kamers en activiteitencen-
trum, aan de Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 102), 3723 MB  Bilthoven.                    
Ons ontmoetingshuis is 7 dagen per week, 24uur per dag geopend. Reserveringen op 
aanvraag.  
 
Coördinator: Gerdine Timmermans  
Telefoon: 06-18 72 71 81  
E-mail: ontmoetingshuisdebilt@kingarthurgroep.nl 
 
 

Wij kunnen hulp gebruiken van vrijwilligers 
• Fiets-/ wandelmaatjes, biljartmaatje, klusmaatje, klaverjasmaatje, etc.  

• Gastvrouwen en heren 
 

Financiering 
Voor deelname heeft u een toewijzing  begeleiding nodig (Wmo,  ZvW of Wlz) en be-
taalt u, afhankelijk van de financieringsvorm een eigen bijdrage via het CAK.  Wij kun-
nen u behulpzaam zijn bij de aanvraag.  Particulier deelnemen kan ook.  
 

Gemeenten waarin wij werkzaam zijn 
Regio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Soest, Soesterberg, Baarn, Bunschoten,    
Woudenberg), Regio Gooi- en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Blaricum, Weesp, Bus-
sum, Eemnes en Naarden), Utrecht (Zuilen) , Regio Utrecht Zuid-Oost (Zeist, De Bilt, 
Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede), Utrecht-West, Veenendaal & Rens-
woude, Ede, Almere, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
 
 

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 

Respijtzorg: Er op uit!,         

logeren en strippenkaart  

 

 

Voor mensen met geheugenproblemen,            

vergeetachtigheid en dementie in Utrecht 

 
 

06-81 12 03 67 

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


“Er op uit…” programma ontmoetingscentrum Utrecht 
Het ontmoetingscentrum is 5 dagen per week geopend van 9 –17uur. Er nemen 8 tot 10 
deelnemers per dag deel.  
 
Op alle dagen gaan we eropuit. We splitsen ons op in twee groepen en gaan met de 

deelnemers die dit willen op pad. Zo hebben wij voor deelnemers een museumjaarkaart 

aangeschaft en is er een abonnement op de sportschool. Ook is er een volkstuintje waar 

we bij goed weer veel tijd doorbrengen, enerzijds om te tuinieren, anderzijds om te ge-

nieten van het mooie weer, de frisse lucht en heel veel gezelligheid en interactie met de 

andere gebruikers van het volkstuinen complex.  

 

 

 

 

 

     

De woensdag wordt gebruikt om een specifiek programma te maken voor jongere   

mensen met dementie (in de leeftijd tot ongeveer 70 jaar). Ook hier sporten we volop 

en gaan we op pad. Echter door een vaak betere fysieke gesteldheid zijn we eigenlijk 

nauwelijks binnen te vinden, tenzij het een museum is. Door de leeftijd zitten zij en hun 

naasten in een andere levensfase en is er een andere dynamiek om de persoon heen. 

Hierop passen we de aanpak aan.  

 

Strippenkaart dagbegeleiding Gemeente Utrecht 
Met de strippenkaart kan een mantelzorger per jaar 6 dagdelen dag-

begeleiding flexibel inzetten (bovenop de gebruikelijke toegekende 

aantal  dagdelen) als zij daar behoefte aan hebben.  

Denk hierbij aan het inzetten van een dagdeel om naar de kapper of dokter te kunnen 

gaan, of op vakantie. De dagen worden ingezet in overleg met de zorgaanbieder. De 

mantelzorgers krijgen een fysieke strippenkaart.  

De strippenkaart is bedoeld voor Utrechtse mantelzorgers van cliënten die een Wmo-

indicatie voor dagbegeleiding ouderen hebben.  

Utrechters, van harte welkom bij het ontmoetingshuis van King Arthur Groep 

Ons ontmoetingshuis is bedoeld voor mensen met 

beginnende geheugenproblemen, vergeetachtig-

heid en dementie die thuis wonen. Om het vol te 

kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en 

dan tijd voor zichzelf nodig. Deze vorm van respijt-

zorg  biedt de mantelzorger de mogelijkheid zich  

op te laden waardoor zo lang mogelijk samen in  

de vertrouwde omgeving gewoond kan blijven 

worden. De naaste met dementie verblijft een 

paar dagen in een bosrijke omgeving in de nabij-

heid van Utrecht. Door de inrichting (look en feel), 

zal de woonomgeving snel vertrouwd aandoen.   

 

Logées ervaren een vakantiegevoel 

Er is van alles te doen, maar er kan ook uitgeslapen worden.  

U bent van harte welkom om te komen kennismaken.  

 

Routebeschrijving 

Als u het terrein van Berg & Bosch op komt rijdt u rechtdoor naar de slagboom. Als u hier 

5 seconden blijft staan, dan gaat deze vanzelf open. Volg de weg, deze maakt een bocht 

naar links. Gebouw 102 is het derde gebouw aan uw linkerhand. Parkeren kan bij P10. 

Houdt u van rust of juist rumoer?  

In de gezellige woonkeuken in het 

hart van het gebouw komt het 

allemaal samen. U voelt zich hier 

beslist snel thuis, de deelnemers 

van de ontmoetingsgroep en de 

logées treffen elkaar hier voor de 

lunch, het diner of een activiteit. 

Maar ook in de biljartkamer, de 

muziekkamer en loungehoek kunt 

u de rust opzoeken of juist contact 

hebben met anderen. 

Woont u in Utrecht?  U kunt logeren bij King Arthur Groep vanuit de Wmo 

(respijtzorg)  

De Gemeente Utrecht heeft met King Arthur Groep afspraken gemaakt over logeermo-

gelijkheden vanuit de Wmo voor Utrechters die te maken krijgen met dementie.  De 

verwijzing gaat via de buurtteams.  


