
Individuele begeleiding en wijkverpleging  

Team Gooi 
E-mail                     : Teamgooi@kingarthurgroep.nl 
Astrid van Boeijen Huizen en omgeving   : 06-43 72 33 84   
Betty Eisma Hilversum en omgeving         : 06-43 83 74 30  
 
Team Wijdemeren 
Email         :Teamwijdemeren@kingarthurgroep.nl 
Esther Klijsen     : 06-17 08 48 74 
Claudia Perin      : 06-51 21 49 99 
Chantal Witteveen    : 06-51 56 18 80  
 
Inloophuis en cursussen Loosdrecht 
Kursusprojekt en inloophuis  (Contact: Claudia Perin 06-51 21 49 99) 
Bewegings- en creatieve cursussen voor mensen met beginnende dementie.      
Begeleider King Arthur Groep aanwezig.  

Ontmoetingscentrum  
Koninginneweg 83  
1211 AN  Hilversum 
06-37 00 97 07 
ochilversum@kingarthurgroep.nl 
 
Intakes OC Hilversum en losse activiteiten:  
Gerda Lansink  gerda.lansink@kingarthurgroep.nl of 06-18 19 71 43 
Grafisch atelier: grafischatelier@kingarthurgroep.nl  
 
Financiering  
Deelname is mogelijk met een indicatie, maar u mag deze ook persoonlijk betalen. 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden en helpen u desgewenst bij de indi-
catieaanvraag.  
 
Casemanagement Dementie 
Aanvragen en contact via Netwerk dementie:  
viviumzorggroepklantadvies@zorgmail.nl 
 
Voor actuele gegevens van onze casemanagers verwijzen wij naar onze website: 
www.kingarthurgroep.nl 
 
 

Zorgbemiddeling en administratie: 
Astronaut 26C, 3824 MJ Amersfoort 

035-2050950  
 info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl 

KING ARTHUR GROEP 

Specialist in dementiezorg 

Regio Gooi en Vechtstreek 
 

Ons zorgaanbod 

• Begeleiding en ondersteuning thuis 

• Ontmoetingcentrum 

• Wijkverpleging 

• Casemanagement Dementie 

 

teamgooi@kingarthurgroep.nl  ●  www.kingarthurgroep.nl 
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King Arthur Groep 
King Arthur Groep biedt begeleiding en ondersteuning aan  
mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid 
en dementie die nog in de thuissituatie wonen. 

Ontmoetingscentrum  
Een gevarieerd activiteitenaanbod, passend bij uw interesses, 
leeftijd en/of fysieke gesteldheid. Er zijn diverse activiteiten: 
wandelen, tuinieren, klussen, schilderen, muziek luisteren, zin-
gen en dansen. Tussen de middag bieden wij u een verse warme 
maaltijd. 

 

Begeleiding en ondersteuning thuis 
Onze ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie is er op  
gericht dat u zolang mogelijk thuis kunt wonen. Afhankelijk van 
uw vraag wordt de ondersteuning geboden door een en dezelfde 
persoon (één gezicht). 
 
Individuele begeleiding kan bestaan uit boodschappen doen, een 
maaltijd verzorgen, maar ook een luisterend oor en een stuk ont-
spanning, zoals wandelen, fietsen en schilderen. In onze aanpak 
ligt de nadruk op wat u allemaal nog wel kunt. 

 

Casemanagement dementie 
Is bij u de diagnose dementie gesteld of heeft u last van geheu-
genproblemen of vergeetachtigheid, raadpleeg een casemanager. 
Een casemanager kunt u aanvragen via de huisarts. 

Wandelclub  
Weer of geen weer: het wandelen gaat al-
tijd door. Op de hei of in het bos kuieren. 
Geen competitie, gewoon gezellig samen 
buiten 
 

 

Sportschool  
Ieder kan op zijn eigen niveau en tempo 
het lichaam fit maken of houden. Een per-
sonal trainer stelt een persoonlijk program-
ma samen wat u onder begeleiding kunt 
volgen. 

 

 

Atelier Café  
In sfeer van de ouderwetse drukkerij ma-
ken we diverse producten, zoals schorten, 
een eigen gemaakte kalender of kaarten. 
Na het werk sluiten we af met een heerlij-
ke tosti. 
 
 
 

Zaterdaguitjes  
Elke maand op de derde zaterdag leuke 
verrassende, geweldige, ontspannen uitjes, 
deze moet u beleven, anders mist u echt 
wat 
 

Inloophuis en cursussen 
 
 
 

 
 

Losse activiteiten: er zijn ook verschillende clubs waar u zich voor kunt 
aanmelden. Voor al onze activiteiten geld dat vervoer geregeld kan 
worden en begeleiding aanwezig is 


