
Locatie King Arthur Groep Utrecht   
Doctor Max Euwestraat 74, 3554 EZ  Utrecht 

T 06-81 12 03 67 (buiten openingstijden: 06-46 45 73 44) 

E ocutrecht@kingarthurgroep.nl 

 

Openingstijden   
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Bij voldoende animo breiden we uit. 

 

Vervoer 
Deelnemers kunnen door ons worden gehaald en gebracht van huis naar het                   

ontmoetingscentrum en terug. Wij rijden met chauffeur-vrijwilligers en met gewone    

personenauto’s. 

 

Laagdrempelige ontmoetingen 
Niet iedereen is een groepsmens  of heeft u  behoefte aan meer flexibiliteit? Speciaal 

voor die groepen bieden wij laagdrempelige ontmoetingen bij u in de buurt. Dit betreft 

maatwerk, de activiteit en de tijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van de vraag. De 

dagen hebben een thema, maar alles mag en niks moet. Ons activiteitenprogramma is te 

vinden op onze website, maar kan u ook maandelijks toegezonden worden.  

 

Vrijwilligers gevraagd  
Heeft u wat tijd over  en vindt u het leuk met ouderen te werken? U  maakt bij ons deel 

uit van een enthousiast en zelf organiserend vrijwilligersteam. Wij zijn op zoek naar assis-

tent activiteitenbegeleiders, gastvrouwen, chauffeurs en een vrijwilligerscoördinator.   

Financiering  
Voor deelname heeft u een toewijzing  begeleiding groep nodig (Wmo) en betaalt u een 

eigen bijdrage via het CAK. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraag.   

 

Particulier deelnemen: u kunt uw deelname ook zelf betalen, als u daar de voorkeur aan-

geeft. Dit biedt u maximale flexibiliteit en bent u niet afhankelijk van instanties.   

Zorgbemiddeling en administratie: 
Ampérestraat 10, 1221 GJ  Hilversum 

035-2050950  
 info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl 
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Ontmoetings– en activiteitencentrum Utrecht 
 
Voor gezelligheid, koffie en een praatje kunt u bij ons terecht. Regelmatig gaan we er op 
uit en bezoeken we een park, theetuin of markt. Organiseren we een muziekoptreden 
(bijvoorbeeld accordeon, piano of  nodigen we een koor uit).  
 
Verder kunt u deelnemen aan een of meer van de vele clubs: wandelen, klaverjassen, 
klussen, schilderen of biljarten. Wij bieden een gevarieerd activiteitenaanbod in een 
omgeving die uitnodigt tot ondernemen. 
 
Als u het leuk vindt kunt u helpen met de voorbereidingen  voor de maaltijd, het dekken 
van de tafel, schenken van koffie en/of het doen van  boodschappen.  

 
Enkele clubs uitgelicht: 
 
Klusclub 
De klusclub knapt meubeltjes op of maakt vogelhuisjes en krantenbakken van pallet-
hout. Maar misschien repareert u liever een radio of een ander huishoudelijk apparaat. 
De spullen worden verkocht of weggegeven aan een goed doel of liefhebber. 
 

Tuinclub  
U verzorgt en  beheert samen met andere liefhebbers de planten-/ en groentebakken en 
het terras.  
 

Schrijfclub 
Vertrouw uw herinneringen toe van het papier. Vrijwilligers leggen uw herinneringen 
vast en schrijven samen met u uw levenswerk met een mooi boekje met foto’s als      
resultaat. Van familieleden horen wij terug hoe waardevol dit boekje voor hun is.  

• Wandelen 

• Klaverjassen 

• Geheugengym  

• Tekenen en schilderen 

• Bezoek aan de sportschool 

• Biljarten 

• Bezoek aan een museum 

•Koffie drinken op een terras 

•Naar de markt 

King Arthur Groep  

Wij organiseren samen met professionals en vrijwilligers  laagdrempelige ontmoetingen 

en activiteiten bij u in de buurt voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. 

  

Flexibele deelname  

• U mag deelnemen wanneer u wilt.    

• Van het aanbod is een activiteitenoverzicht aanwezig 

• U kunt bij ons deelnemen van een uur tot een dag(deel) of meerdere dagen  

• Bij voldoende animo wordt per locatie het aantal dagen  uitgebreid 

• Passend bij uw interesses 

 

Kennismaken en vrijblijvend meedoen? 

Iedereen is van harte uitgenodigd sfeer te komen proeven en een keer vrijblijvend mee 

te doen. Loop bij ons binnen tijdens een activiteit of bel voor een afspraak. 

 

Individuele begeleiding thuis 

Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat bij een passend 

aanbod in de thuissituatie. Zoals  wandelen, muziek luisteren, yoga, tuinieren, biljarten 

of een bezoek aan de 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. In Utrecht is dit mogelijk op 

basis van particuliere deelname of met een Wlz indicatie. 

 

Bewegen (onderzoek heeft uitgewezen) 

Door te bewegen krijgen de hersenen meer prikkels. Wanneer u buiten loopt, voelt u de 

wind, hoort en ziet u dingen om u heen. Voelt u uw spieren en gewrichten. Dat zijn alle- 

maal prikkels voor de hersenen. Door meer prikkels ontstaat er in de hersenen meer  

grijze stof waar informatie wordt verwerkt en worden signalen beter doorgegeven,  

aldus Prof. Dr. Erik Scherder (VuMC). 


