
 

King Arthur Groep 

Logeren voor mensen met (beginnende) geheugen-
problemen, vergeetachtigheid en dementie 

Ontmoetingshuis De Bilt in Bilthoven 

ontmoetingshuisdebilt@kingarthurgroep.nl   



Welkom bij  Ontmoetingshuis De Bilt van King Arthur Groep 

Ons ontmoetingshuis is bedoeld voor mensen met 

beginnende geheugenproblemen, vergeetachtig-

heid en dementie die nog 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 nabijheid van 

Utrecht. Door de huiselijke inrichting, zal de woon-

omgeving snel vertrouwd aandoen.   

Logés ervaren een vakantiegevoel 

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

worden.  

U bent van harte welkom om te komen kennismaken. Voor het maken van een afspraak 

of voor meer informatie kunt u contact opnemen telefoonnummer 06 28499213 of email 

ontmoetingshuisdebilt@kingarthurgroep.nl.  

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. 

 

Ontmoetingshuis De Bilt 

Professor Bronkhorstlaan 10, pand 102, 3723 MB  Bilthoven 

Telefoonnummer 06  28499213 

 ontmoetingshuisdebilt@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl 

Houdt u van rust of juist rumoer?  

In de gezellige woonkeuken in het 

hart van het gebouw komt het alle-

maal samen. U voelt zich hier beslist 

snel thuis, de deelnemers van de ont-

moetingsgroep en de logés treffen 

elkaar hier voor de lunch, het diner of 

een activiteit. Maar ook in de biljart-

kamer, de woonkamer en zonnehoek 

kunt u de rust opzoeken of juist con-

tact hebben met anderen. Onze ach-

tertuin is heel rustig, zodat menig 

eekhoorn en bonte specht ons komen 

bezoeken. We zorgen voor wat kleur 

door zelf potten met kleurrijke plant-

jes neer te zetten  

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.  
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