
 

Ontmoetingshuis King Arthur Groep   
U bent van harte welkom in ons kleinschalige logeerhuis, met gezellige woonkamer met 
open keuken, serre en activiteitenruimte met pooltafel en piano.  Het huis ligt in een 
prachtige bosrijke omgeving aan de Utrechtseweg 266-1, 3818EW  Amersfoort. 
 

Voor logeren en/of deelname 
Coördinator: Petra Visser   
Telefoon: 06-18 412 141 
E-mail: petra.visser@kingarthurgroep.nl 
 

Openingstijden 
Ons ontmoetingshuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. De beschikbaarheid 
is via ons boekingssysteem op onze website te raadplegen. Reserveringen op aanvraag.  
 

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 

Ontmoetingshuis  
Logeerfaciliteiten voor mensen met   

geheugenproblemen, vergeetachtigheid  

en dementie in Amersfoort 
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Ontmoetingshuis Amersfoort  
Een combinatie van logeren en ontmoeten. De gastenkamers bevinden zich net 
als de woonkamer met open keuken en serre op de begane grond. Met mooi weer 
staat de serredeur open en loopt u zo de natuur in, want het zonnige terras grenst 
aan een prachtig  park. Op het terrein treft u een restaurant, winkeltje, labyrint, 
wandelroutes en diverse aangelegde groente-/beweegtuinen. 
 

Zo lang mogelijk thuis wonen 
Ons ontmoetingshuis is bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproble-
men, vergeetachtigheid en dementie die nog thuis wonen.  
 
Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zich-
zelf nodig.  Deze vorm van respijtzorg  biedt de mantelzorger de mogelijkheid zich  
op te laden waardoor zo lang mogelijk samen in de vertrouwde omgeving ge-
woond kan blijven worden. 
 
De naaste met dementie verblijft een paar dagen in een rustige omgeving. Door 
de huiselijke inrichting zal het logeerhuis snel vertrouwd aandoen. Onze tuin is 
heel rustig, zodat menig eekhoorn en talloze konijntjes ons komen bezoeken. Wij 
zorgen zelf voor kleur, door potten met kleurrijke plantjes neer te zetten.  
 

Logées ervaren een vakantiegevoel 
Er is van alles te doen, maar er kan ook uitgeslapen worden.  
Dierenpark Amersfoort en de binnenstad van Amersfoort met musea , bioscoop, 
theater en winkels  liggen op steenworp afstand en versterken dit  gevoel.  
 

Bij ons kunt u ondernemen wat u wilt, alles mag en niets moet 
Wij bieden maatwerk en een dag-/avondprogramma dat passend is bij de interes-
ses, levensstijl en fysieke gesteldheid van onze logées.  
 
 

 

Eten en drinken 
In de ochtend en avond 

eten wij brood of een 

soepje en tussen de mid-

dag bieden wij een verse 

(warme) maaltijd. Help 

gerust mee met de voor-

bereidingen van de maal-

tijd, het dekken van de 

tafel en/of het doen van 

de boodschappen.  

 

Wandelen 
Na de lunch maken we, als 

het weer het toelaat, een 

wandeling over het bosrij-

ke terrein.  Daarnaast be-

schikken we over een pia-

no, waarop regelmatig een 

miniconcertje wordt gege-

ven door een van onze 

bezoekers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horecagelegenheid   
Zin in een cappuccino op een terras of genieten van een lunch buiten de deur?  Op het 

terrein bevindt zich Het Raakpunt en op loopafstand restaurant Spitsheuvel. Hier is het  

goed toeven .  

• Wandelen 

• Fietsen (duofiets) 

• Biljarten  

• Muziek (waaronder zingen) 

• Geheugengym  

• Tekenen en schilderen 

• Tuinieren 


