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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres 
verwijderen van de mailinglijst: klikt u hier 

VOOR NOP! 

Esmée Louwman, Student Journalistiek aan de 
Hoge School in Utrecht maakt een promotiefilm/
documentaire over het noppenfolie project. 
 
Op zaterdag 20 december jl. had zij haar eerste 
draaidag in het ontmoetingscentrum. 
 
Er wordt nu naar een buitenevenement uitgeke-
ken waar de bodywarmers en poncho’s uitgedeeld 
kunnen worden. 
 
De kledingstukken worden gemaakt van 2e hands 
noppenfolie.  
 
Op de hoogte blijven? 
Voor Nop! heeft een eigen facebookpagina: Voor 
Nop! 

KING ARTHUR GROEP BREIDT ACTIVITEITEN UIT 
 
Wijkverpleging 
 
In 2015 biedt King Arthur Groep wijkverple-
ging in Amersfoort en Soest. 
 

Wijkgericht werken 
 
De activiteiten van de ontmoetingsgroepen 
richten zich meer en meer op participatie in 
de wijk. Wij hopen daarmee een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan dementie-
vriendelijke wijken. 
 

Individuele begeleiding thuis  
 
In 2015 bieden wij individuele begeleiding 
thuis in de volgende regio’s:  
Gooi- en Vechtstreek, Amersfoort, Almere, 
Veenendaal & Renswoude en Regio Utrecht-
Oost 
 
De folder met ons zorgaanbod klik hier 

SPECIALE DAGEN 2015 
Dit jaar zal in de programmering 
van de ontmoetingsgroepen   
aandacht zijn voor de volgende 
nationale en internationale 
(feest)dagen. 
 
De nationale voorleesdagen 
21 t/m zaterdag 31 januari 2015 
  
Carnaval 
15 t/m dinsdag 17 februari 2015  
 
Nationale Complimenten dag 
1-3-2015 
 
Internationale Vrouwendag 
zondag 8 maart 2015 
 
Nationale boomfeestdag (ook 
boomplant dag) 
18 maart 2015 
 
Wereld Vertel dag 
20-3-2015 
 
NLDoet! dag 
21-03-2015 en 22-03-2015  
 
Nationale Week van Zorg en 
Welzijn 
16-03-2015 tot en met 21-03-
2015 
 
Open Dag van Zorg en Welzijn 
21-03-2015 
 
Wereldgezondheidsdag 
7-4-2015 
 
Dag van de Popmuziek 
11-4-2015 
 
Museum weekend 
18-4-2015 + 19-4-2015 
 
Nationale Molen en Gemalen dag 
9-5-2015 
 
Dag van de Verpleging 
12-5-2015 
 
Dag van het sprookje 
7-7-2015 
 
Open Monumentendag 
12-9-2015 +13-9-2015 
 
Wereld Alzheimer dag 
21-09-2015 
 
Burendag 
26-09-2015 
 
Dag van de Mantelzorger 
10-11-2015 
 
Nationale vrijwilligers dag  
7-12-2015 
 
Wereld Lichtjes Dag 
13-12-2015 

BENEFIET CONCERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerst is dit jaar door King Arthur 
Groep op allerlei manieren     
gevierd, in besloten kring en ook 
groots. Zo werd op 15 december 
in de Cicilia kapel te Soesterberg 
een benefiet concert georgani-
seerd. 
 
Laurens van Rooyen en zijn 
dochter Eva kwamen na afloop 
naar de after party en werden 
door een ieder warm onthaald en 
gecomplimenteerd met hun 
prachtige optreden. 
 
Met dank aan onze sponsors 
Kontakt der Kontinenten en   
Rotaryclub Soest-Baarn. 

NIEUWS DE OUDE PASTORIE 
Oranje Weeshuisstraat 1, Huizen 
www.oudepastoriehuizen.nl 

Project VoorleesKrachten 
 
Vanuit onze Stichting Thuis in Dementie hebben 
wij het project VoorleesKrachten opgezet. Voor-
leesKrachten zijn mensen met passie voor boeken 
in diverse genres, die als vrijwilliger regelmatig 
verhalen, romans of poëzie willen voorlezen aan 
mensen met (beginnende) dementie.   
 
Sinterklaas in De Oude Pastorie 
 
Op zaterdag 22 november werden de bewoners 
van De Oude Pastorie onverwachts verrast met de 
komst van een Pietenband. Liefst 10 Pieten     
bezochten De Oude Pastorie en speelden met hun 
instrumenten heel veel gezellige Sinterklaaslied-
jes. Uiteraard brachten zij ook het ‘zoets’ en ‘iets 
lekkers’ mee waar we bij de thee heerlijk van 
hebben genoten.  
 
Terugblik op het eerste half jaar 
 
Op 21 mei 2014 mochten wij onder een warme 
belangstelling van vele dorpsgenoten en betrok-
kenen De Oude Pastorie officieel openen en hen 
de gelegenheid bieden om het resultaat van alle 
inspanningen te bekijken. Het was een feestelijke 
middag waar wij samen met ons team erg van 
genoten hebben.  Voor het volledige nieuws van 
De Oude Pastorie, klik hier 
 
 
 
De Oude Pastorie maakt deel uit van 
de Huizen van de Ronde Tafel een 
woonconcept van de King Arthur 
Groep. Zelfstandige ondernemers   
dragen zorg voor de exploitatie. 
 

CONGRES ‘OUDEREN ZORG NIEUWE STIJL’ 
 
Op woensdag 15 april levert King Arthur Groep 
een bijdrage als spreker op het Congres ‘Ouderen 
zorg nieuwe stijl te Utrecht.’ 

2015 is het jaar van ingrijpende hervormingen en 
bezuinigingen in de ouderenzorg. De overheid 
trekt zich financieel terug en ouderen worden 
aangesproken op hun eigen regelvermogen.     
Innovatieve ondernemers zien kansen in deze 
markt die sterk in beweging is.  

Waar liggen uw mogelijkheden? Ondervangt u    
de afnemende financiën met aantrekkelijke          
particuliere initiatieven? En weet u wat de moge-
lijkheden en wensen zijn van de ouderen in uw 
omgeving? Wat zijn de kansen en bedreigingen 
voor het opzetten van particuliere ouderenzorg 
anno 2015? 
 
Kom op woensdag 15 april naar de Medilex-
studiedag ‘Ouderenzorg nieuwe stijl: een blauw-
druk voor particuliere ouderenzorg’.  
 
Meer informatie en/of inschrijven? Klik hier  

UITSPRAKEN, ANEKDOTES, ... 
 
Begeleider:  “Er staat alleen 
maar ellende in de krant.” 
Deelnemer: “Nee hoor, alleen 
maar kleine lettertjes.” 

 
*** 

Deelnemer: “Blauw is geen 
kleur, blauw is een toestand!” 

 
*** 

 
Deelnemer loopt een beetje   
wankel en zegt: “Ik ga vast   
liggen voor ik neerval.” 

Van de Rotaryclub Soest-Baarn mocht het nieuwe ontmoetingscentrum 41 dozen 
(van ieder lid één) bloembollen voor in de nieuwe tuin in ontvangst nemen.  
Foto: Petra Visser en Jillert Blom. 

ONTMOETINGSGROEP SOEST VINDT NIEUW  
ONDERKOMEN EN BREIDT UIT MET 1 DAG 
 
Vanaf maandag 2 februari zal de ontmoetings-
groep Soest 5 dagen per week te vinden zijn in 
het Desmond Tutu gebouw aan de Molenstraat 8A 
te Soest. 
 
In januari worden de voorbereidingen van de ver-
huizing getroffen en wordt de ruimte opgeknapt, 
schoongemaakt en ingericht. 
 
De grote schoonmaak dag is gepland op zaterdag 
10 januari. 

 
En op zaterdag 14 februari wordt er tussen 10:00-
16:00 uur een open dag georganiseerd voor de 
wijk en buurt, vrienden, familie en kennissen. 

 
 
 
 
 
 
 
KING ARTHUR GROEP  
SERVICECENTER VERHUISD 
 
Uitbreiding van het zorgaanbod 
en regio’s noopte King Arthur 
Groep uit te zien naar een nieuw     
onderkomen.  
 
Sinds 1-12-2014 is de backoffice 
en zorgadministratie gevestigd in 
Hilversum, in een oude sigaren-
fabriek op de begane grond. 
 
Adresgegevens: 
Ampérestraat 10   
1221 GJ  Hilversum 
035-2050950 
info@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 
 
Naast kantoorruimte biedt het 
kantoor ook ruimte voor bijeen-
komsten, training en overleg.  

ONTMOETINGSCENTRUM HILVERSUM BREIDT IN 2015 UIT NAAR 5 DAGEN 
Iets meer dan een jaar na opening is het ontmoetingscentrum gegroeid van 2 naar 
3 naar 5 dagen in 2015. 
Naast activiteiten in het centrum worden er activiteiten buiten de deur geboden   
zoals het werken in de groentetuin van Landgoed Jagtlust, wandelen met de wan-
delclub op woensdagochtend en klussen in het knutselatelier. 

NIEUWS RIDDERSPOOR 
 
 

 
 
Kerstviering 21 december 
Het huis zat gezellig vol. In elke ruimte zochten familie en bewoners een plekje om 
samen te eten. Het buffet stond vol met lekkere hapjes, zelfgemaakt door de fami-
lie. Bedankt weer allemaal voor de gezellige kerst! 
 
Levenswerk 
Een enthousiaste groep schrijvers is gestart met het opstellen van levensverhalen 
van de bewoners. 
 
Krachtvoer 
Gezond eten en bewegen! In Ridderspoor is gestart met een nieuw gevarieerd menu 
met op de dag meer fruit en gezonde(re) borrelhapjes. Koekjes en chocola zijn er 
nog steeds, maar niet meer in overdaad. 
 
Nog meer bewegen met Memomoto 
In Hilversum wordt proefgedraaid met een apparaat waarop je binnen kunt fietsen 
en ondertussen de beelden van een fietsroute buiten voorbij ziet gaan. In eerste in-
stantie waren we sceptisch, maar deelnemers en bewoners zijn enthousiast. 

MINI CURSUS TILTECHNIEKEN VOOR MANTELZORGERS 
King Arthur Groep en Boogh organiseren een minicursus tiltechnieken voor mantel-
zorgers die hulp bieden aan mensen die zorg nodig hebben en/of slecht ter been zijn.  
Mensen die dagelijks hulp bieden aan een partner, vader/moeder of familielid bij het 
lopen, in- en uit bed stappen en naar het toilet gaan, lopen zelf een groot risico last 
te krijgen van hun rug.  
 
Wanneer  : vrijdagochtend 6 en 13 februari van 10.00 tot 11.30 uur 
Aantal deelnemers : minimaal 4, maximaal 8 
Kosten   : € 15,00 
Waar   : King Arthur Groep, locatie Ridderspoor, Koninginneweg 83, 
Hilversum 
Aanmelden of vragen: vóór 1 februari bij Boogh  
T   : 035-5426043 
E   : baarn@boogh.nl 

http://www.kingarthurgroep.nl
mailto:info@kingarthurgroep.nl?subject=Meer%20informatie
mailto:secretariaat@kingarthurgroep.nl
https://www.facebook.com/groups/272679262936761/
https://www.facebook.com/groups/272679262936761/
http://www.kingarthurgroep.nl/Portals/4/bestanden/Folder%20Ons%20Zorgaanbod.pdf
http://www.oudepastoriehuizen.nl
http://www.kingarthurgroep.nl/Wonenenzorg/Wonen/Huizen.aspx
http://www.medilex.nl/congressen/particuliereouderenzorg/congres
mailto:baarn@boogh.nl

