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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 

Modeshow VOOR NOP!  
27 maart 2015 - Maar liefst 30 creaties werden getoond 
en even zoveel tassen. De bezoekers aan de modeshow 
zaten op het puntje van hun stoelen. Na afloop konden 
de creaties van dichtbij bewonderd worden.  

 

 
 
 
 

Heel Hilversum Bakt 
Wekelijks worden er in het ontmoetingscentrum in Hil-
versum honderden koekjes gebakken voor Viore. De 
koekjes blinken uit in smaak en geur en worden gemaakt 
van biologische en gezonde ingrediënten. Hiermee 
steekt King Arthur Groep de bezoekers van Viore een 
hart onder de riem. 
 
Viore is een inloop-, informatie- en activiteitencentrum 
voor mensen die leven met de gevolgen van kanker. Dat 
wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), 
voor hun naasten en voor nabestaanden. 
Oproep: iedereen die het leuk vindt roepen we op om 
mee te komen bakken. 

Speciale dagen 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 

Tour d ‘Artistique 
De caravan is klaar! 
Het was het debuut van begeleider 
Johan Renne om dit project in goede 
banen te leiden (soms lijden met een 
lange ij, want het bleek een pittige 
klus te zijn). Hij regelde naast de 
coördinatie de sponsors voor de lijm 
en wist keer op keer deelnemers en 
vrijwilligers te enthousiasmeren. Het 
resultaat mag er zijn. Speciaal dank 
voor al die organisaties die ons ter 
wille wilden zijn met  de caravanstal-
ling, graffiti  en lijm, maar er de voor-
keur aan geven niet met naam en 
toenaam genoemd te worden. 
 
Op 26 maart werd de caravan over-
gedragen aan Pet van de Luijtgaar-
den.  Het project werd vast gelegd 
op film.  
 
Fotobijschrift: Johan en Ted bij de 
caravan. 

Wethouder Peter van der Torre (Zorg, incl. Wmo) 
op werkbezoek bij de ontmoetingsgroep in Soest 

Met ingang van 1 januari jl. wordt  deelname aan de 
ontmoetingsgroep gefinancierd vanuit Wmo gelden. 
Reden voor de ontmoetingsgroep in Soest de wethou-
der uit te nodigen voor een werkbezoek.  

UITSPRAKEN, ANEKDOTES, ... 
Een 2e koekje. Cathrien van Laar: 
Een tweede kon bij ons thuis vroeger 
niet leie (Leiden), mijn vader zei dan 
altijd. Dan ga je maar over Delft  

*** 

King Arthur Groep start           
ontmoetingsgroep in Amersfoort 
In een sfeervol verbouwde boerderij 
aan de Heiligenbergerweg 144 in 
Amersfoort zal met ingang van 7 juli 
2015 op dinsdag ondersteuning en 
begeleiding geboden worden aan 
mensen met geheugenproblemen, 
vergeetachtigheid en dementie. 
De Stadsboerderij wordt gezien als 
de kunst– en cultuurwerkplaats van 
Amersfoort. Met een werkplaats 
voor theater, muziek, techniek, hout, 
tuin en koken.  
De grote woonkamer met alles erom 
heen staat garant voor creatieve en 
inspirerende omgeving. Park Ran-
denbroek op loopafstand maakt het 
plaatje compleet. Samen met de be-
zoekers aan de Stadsboerderij zal 
invulling gegeven worden aan een 
gevarieerd activiteitenprogramma.  
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Nezaket  
Ontmoetingsgroep voor allochtone ouderen van        
Islamitische afkomst sinds 7-2-2015 iedere zaterdag    
van 10-16uur Molenstraat 8A te Soest. 

 

Aantal allochtone ouderen met dementie  
In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie. 
Ruim 28.000 (ruim 10%) zijn van allochtone afkomst.  
 
Het totaal aantal mensen met dementie in Nederland zal 
als gevolg van de vergrijzing in de toekomst snel stijgen 
naar 307.000 (+17%) in 2020, en 423.000 (+61%) in 
2030.  
 
Het aantal allochtonen met dementie zal nog sneller 
stijgen. In 2020 zijn er 38.000 allochtonen met dementie 
(+34%) en in 2030 zijn dat er 60.000 (+109%). Daarmee 
stijgt het aantal allochtonen met dementie ruim twee 
keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie.  
 
In totaal is ruim 20% van de Nederlanders van allochto-
ne afkomst (eerste en tweede generatie). Het relatief 
lage aantal allochtonen met dementie komt door de 
relatief lage leeftijd. De komende decennia zal het aan-
tal allochtonen met dementie naar ruim 20% van het 
totaal groeien.  
Bron: Alzheimer Nederland 

Promotiefilmpjes 
Heel Hilversum bakt link: https://youtu.be/
z57B8EghA0A 

Voor Nop link: https://www.youtube.com/watch?
v=O3t7UVO4moM&feature=youtu.be. 

Een van de speerpunten in 2015: “samenwerken” 
Als je op wilt schieten ga je alleen, als je verder wilt komen, ga je samen! 
 
King Arthur Groep ziet een grote meerwaarde voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning en mogelijkhe-
den tot variatie van haar dienstenaanbod, door op informele wijze samen te werken met andere organisa-
ties. 
 
Met als doel de persoon met dementie aan (maatschappelijke) projecten deel te laten nemen en daarmee 
deel uit te laten maken van de maatschappij en het gevoel te hebben nog middenin het leven te staan. 
 

 Wekelijkse deelname aan een reguliere sportschool 

 Kunst– en cultuur werkplaats (Grafisch  atelier) 

 Werken in moestuin Jagtlust 

 Deelname aan crea– en rommelmarkten 

 Koekjes bakken voor Viore 

 Inzamelingsacties voor andere goede doelen  (zoals het afgelopen jaar: incontinentiemateriaal voor 
Stichting Peris) 

KAG Matching: Formele en Informele zorg         
koppelen  
Als we over dementie praten, denken we vaak aan onze oude-
re medemens. Hiermee gaan wij voorbij aan een groeiende 
groep jonge mensen die door beginnende dementie in moeilij-
ke werk-, leef- en gezinssituaties terecht komen. Circa 5% van 
de mensen met dementie wordt gevormd door een groep jon-
ge mensen in de leeftijd tot 65 jaar. Deze groep mensen staat 
nog midden in de samenleving en beschikt over een gezonde 
fysieke gesteldheid. Om die reden voelen zij zich minder thuis 
bij bestaande ontmoetingsgroepen en activiteitencentra met 
veelal ouderen. De interesses liggen vaak op een ander vlak te 
aanzien van sport, seksualiteit, gezinsleven, werk, hobby’s, 
computers, muziekkeuze, etc. King Arthur Groep biedt deze 
groep geen reguliere ondersteuning en begeleiding in de vorm 
van dagdelen, maar activiteiten in de vorm van clubs 
(wandelclub, filmclub, netwerkclub, ICT, sport-/ fitness, zwem, 
tuin en klussenclub). Daarbij wordt de koppeling met maatjes 
gezocht.  Formele en informele zorg komt samen om de best 
passende ondersteuning en begeleiding te bieden.  

Workshops voor mantelzorgers 
en vrijwilligers 
2 juni Zonder woorden: de kracht 
van non-verbale communicatie 
9 juni Samen genieten: de kracht 
van muziek 
16 juni Het kan anders: doorbreken 
van oude patronen 
 
Waar? 
Ridderspoor 
Koninginneweg 83 
1211 AN  Hilversum 
 
Wanneer? 
Van 19:00-21:00 uur 
 
Aanmelden?  
Telefonisch Ridderspoor 035-621 24 54  

 
Of via de website: www.Q4Q.nl 
 

 
 

Sociaal netwerk versterken door  vrienden-
gesprekken 
Vrienden willen vaak helpen, maar weten niet hoe en 
voelen een drempel om contact op te nemen. Door 
één of twee ronde tafel gesprekken met elkaar te voe-
ren komt inzicht in elkaars situatie, kan het contact 
worden hersteld en ondersteuningsvraagstukken wor-
den ingevuld. De een gaat mee wandelen, de ander 
fietsen, doet boodschappen of regelt de financiën.  
King Arthur Groep faciliteert de gesprekken.  

OPEN DAGEN Grafisch Atelier   
25 juni en 2 juli van 11.00-13.00 in Hilversum, 
Noorderweg 96B. 
 
Iedereen, jong en oud, kan kennis komen maken 
met het grafisch atelier. Je kunt hier een t-shirt 
bedrukken of je eigen boekje of poster. Vanaf juli  
wordt gestart met wekelijkse workshops op     
donderdag van 11.00-13.00 in het atelier.  
Je kunt hieraan meedoen met een WMO-indicatie 
of met een 10-rittenkaart voor 80 euro. 

Wie wandelt er mee? 
Zowel in Hilversum als Soest is er een actieve wandel-
groep, dat wekelijks onder begeleiding flink doorstapt 
over de duinen of door het bos.  
In Hilversum wandelen wij op woensdagochtend. We 
vertrekken vanuit Ridderspoor. Wilt u meewandelen? 
Bel 06-48422186 
In Soest wordt er op vrijdagmiddag gewandeld. We 
vertrekken om 13:30 uur vanaf de Molenstraat 8a. Wilt 
u meewandelen? Bel 06-46457344 

Memomoto  
sporters en  
supporters  
BEDANKT! 
Dankzij de inzet en bij-
dragen van veel familie-
leden is er een Memo-
moto (fiets met beelden 
van mooie routes    
buiten) aangeschaft 
door King Arthur Groep. 
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