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Vier maanden geleden openden wij ons deuren en nu zijn er nog maar twee 

appartementen beschikbaar. Wie had dat kunnen dromen. 

 

Schenkingen sfeerbepalend. 

In huis worden door de bewoners persoonlijke items toegevoegd aan de alge-

mene ruimten. Het interieur krijgt daardoor voor iedereen iets persoonlijks. 

Buiten krijgt de tuin een ander aanzien door nieuwe plantenbakken en de 

mooie sfeerbepalende tuinbeelden die wij van bewoners in ontvangst moch-

ten nemen. Enkele bewoners zijn regelmatig buiten te vinden en klussen 

graag mee. 

 

Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres 

verwijderen van de mailinglijst: klikt u hier 

 

In Soesterberg woeden de voorjaarsschoonmaak     

kriebels al vroeg dit jaar. Door de deelnemers van het 

ontmoetingscentrum wordt hard gewerkt aan de voor-

bereidingen van een kunst, antiek en curiosa rommel-

markt.  

 

De inzameling  is gestart en alles wordt netjes schoon-

gemaakt en waar nodig gerepareerd. 

 

Heeft u door het aanhoudende zachte winterweer ook 

zin gekregen om de bezems, emmers en dweilen       

tevoorschijn te halen en uw huis, zolder of berging op te    

ruimen? Wij kunnen nog steeds leuke spullen gebruiken! 

 

De koffie staat klaar! 

De spullen kunnen worden afgegeven in ons ontmoe-

tingscentrum aan de Generaal Winkelmanstraat 101 te 

Soesterberg. U bent op maandag, woensdag en vrijdag 

van harte welkom tussen 10:00-16:00 uur.  

 

Wij gaan er met de deelnemers regelmatig op uit, als u 

ons van te voren even belt staan we paraat om u te hel-

pen met sjouwen. 06-46212512 (Mo van Vliet) 
 
Fotobijschrift: De eerste dozen met spullen zijn in ontvangst  
genomen. 

De opening van de expositie in Museum Oud 

Soest werd groots gevierd. Daarbij kroop  

Jarcine voor één dag in de huid van Anna 

Paulowna, de vrouw van Koning Willem II.  

Zo'n 76 schilderijen van Willem I tot en   

met Koning Willem Alexander en Koningin 

Maxima kunt u in het museum bewonderen. 

Ook de huisvesting van De Oranjes komt 

aan bod.  Daarnaast zijn er door het hele 

museum heen vitrines geplaatst gevuld met 

allerlei artikelen gerelateerd aan ons       

Koningshuis. Er is ook een kunstwerk van 

ons ontmoetingscentrum te bewonderen. 

Ook is er een prachtige maquette van paleis Soestdijk opgesteld.  

 

De expositie in Museum Oud Soest is tot 30 november 2014 te          

bezichtigen. 

In de ontmoetingcentra van King Arthur Groep in Soest, Soesterberg en  

Hilversum worden op 21 maart 150 maaltijden bereid voor mensen uit de wijk 

en buurt die wel een contactmoment kunnen gebruiken. Vrijwilligers helpen bij 

de voorbereidingen en brengen de maaltijden rond in een verwentas. In de tas 

zit ook een door de deelnemers van het ontmoetingscentrum gemaakte uitno-

digingskaart met de uitnodiging een keer aan te schuiven bij een maaltijd. Met 

deze actie hoopt King Arthur Groep een bijdrage te leveren aan het tegengaan 

van de groeiende eenzaamheid onder (alleenstaande) ouderen en mensen uit 

hun sociale isolement te halen. 

 

Kent u iemand in Soest, Soesterberg of Hilversum die voor een maaltijd met 

verwentas in aanmerking komt of wilt u meehelpen als vrijwilliger? Stuur dan 

een e-mail naar nldoet@kingarthurgroep.nl 

 

NLDoet! 
Op 21 en 22 maart wordt in Nederland door het Oranje Fonds NLdoet! georganiseerd.  NLdoet zet 

vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen 

te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 

daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast 

draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk 

vrijwilligerswerk kan zijn. 

 
 

 

 Gastvrouwen 
 Koks 
 

Sinds de start in september hebben we in 

korte tijd veel nieuwe bewoners mogen ver-

welkomen en we zijn blij verrast dat bijna alle 

appartementen bewoond zijn. Vanwege deze 

snelle groei en onze wens om iedereen dat 

warme “thuis” te bieden, zoeken wij verster-

king van onze keukenbrigade en gastvrouwen 

en –heren. 

Bij de gastvrouw/heer rol ligt het accent op 

de verzorging van eten en drinken. Tussen 

08.00 en 14.00 uur verzorg je koffie en thee 

voor bewoners, hun familie en collega’s en de 

broodmaaltijden: ontbijt en lunch. 

Voor de rest van de dag zoeken we ook ver-

sterking, het accent ligt dan op de koffie en 

thee ’s middags en de warme maaltijd. 

Voor de warme maaltijd, inclusief de voorbe-

reiding, zouden we graag ons team van kok-

vrijwilligers uitbreiden en zoeken we mensen 

die het leuk vinden om voor een grotere 

groep te koken. Natuurlijk eet je zelf ook 

mee. Je bent dan van 16.00 tot 20.00 uur bij 

ons “onder de pannen”. 

 

Vind je het leuk en wil je iets doen voor de 

ouderen die bij ons wonen? Meer informatie 

kun je lezen op onze website. Daar vind je 

ook de profielen van beide functies. 

Heb je belangstelling en wil je nader kennis-

maken? Laat dit dan even weten en stuur een 

berichtje met je e-mailadres en telefoonnum-

mer naar secretariaat@kingarthurgroep.nl 

 
In Ridderspoor, in het cen-

trum van Hilversum bieden 

wij 24-uurs zorg.  

 

Door uitbreiding van het   

aantal bewoners zijn wij op 

zoek naar ervaren ZZP-ers 

“Helpende zorg en welzijn 

(niveau 2)”.  

 

Ben jij iemand of ken jij    

iemand die het leuk vindt om 

onze bewoners te ondersteu-

nen bij de dagelijkse gang 

van zaken dan ben jij of is 

hij/zij  de persoon naar wie 

wij naar op zoek zijn. 

Nationale Week van Zorg en  
Welzijn 
10-03-2014 t&m 15-03-2014 
Open Dag van Zorg en Welzijn 
15-03-2014 
NLDoet! dag 
21-03-2014 en 22-03-2014 
Wereldgezondheidsdag 

07-04-2014 
Dag van de Verpleging 
12-05-2014 
Wereld Alzheimerdag 
21-09-2014 
Burendag 
27-09-2014 
Dag van de Mantelzorger 
10-11-2014 
Nationale vrijwilligersdag 
07-12-2014 
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