
 

Utrecht, 28 mei 2019  

 

Uitnodiging: Nieuwe vorm van respijtzorg voor Utrecht voor mensen met dementie.  

Beste professional,  

Wij nodigen u van harte uit voor een informatiemiddag op vrijdag 12 juli a.s. in ons ontmoetingshuis 

in Bilthoven, prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104). In een ontmoetingshuis logeren en ontmoeten 

mensen met dementie elkaar.  

Eind vorig jaar heeft King Arthur Groep ontmoetingshuizen geopend in Bilthoven en Amersfoort. En 

heeft de Gemeente Utrecht bij wijze van proef met ons afspraken gemaakt over logeren voor 

mensen met dementie uit Utrecht die een toewijzing dagbegeleiding hebben.  

Logeeropvang of kortdurend verblijf, zoals het ook genoemd wordt, is bedoeld als respijtzorg voor 

mantelzorgers. Begin mei hebben we tijdens een drukbezochte mantelzorgavond de mantelzorgers 

hier al over geïnformeerd. En de gemeente heeft de buurtteams middels een artikel in een 

nieuwsbrief op de hoogte gesteld.  

U bent een belangrijke schakel in de zorgketen voor mensen met dementie.  
Graag bieden wij u de gelegenheid om ook zelf een kijkje te nemen in het huis, de sfeer te proeven 
en vragen te stellen tijdens de rondleiding die wij zullen verzorgen. 
 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

➢ 14:45 Inloop met koffie en thee 

➢ 15:00 Presentatie logeerhuis en de spelregels 

➢ 15:45 Rondleiding  

➢ 16.15 Afronding 

Wanneer u komt graag even aanmelden. Dit kan via secretariaat@kingarthurgroep.nl of 035-
2050950. 
 
Bent u niet in de gelegenheid, in de bijlage treft u onze folder. Vanzelfsprekend kunt u ook op een 
ander moment een afspraak maken.  
 
Hartelijke groet,  
Team Ontmoetingscentrum King Arthur Groep Zuilen 
Ingrid van de Kaa, Marianne Galesloot en Jan Baars  
Coördinator Ontmoetingshuis de Bilt 
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Routebeschrijving 
Het terrein van Berg en Bosch is makkelijk bereikbaar met de fiets, auto en openbaar vervoer 
(bushalte stopt voor de deur). 
 
Komt u met de auto, u rijdt het terrein van Berg en Bosch op en ziet dan een slagboom, na 5 
seconden gaat deze slagboom vanzelf open. U gaat met de weg mee naar links en na ongeveer 150 
meter vindt u gebouw 104 en de parkeerplaatsen (één voor het gebouw en een voorbij het gebouw) 
aan uw linkerhand.  
 
Ontmoetingshuis King Arthur Groep 
Terrein Berg en Bosch 
Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104) 
3723 MB Bilthoven 
035-2050950 
Ontmoetingshuisbilthoven@kingarthurgroep.nl 
06-28499213 
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