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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 
Regio Gooi- en Eemland, Veenendaal, Almere 

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

GROENVERBINDT  
Groen Verbindt is een programma van het oranje fonds. 
Ontmoetingscentrum Soest doet mee aan de tender. 
Het wijkbeheerteam De Eng was ons al ter wille en zei 
een donatie toe. De Gemeente Soest gaf toestemming 
voor het gebruik van de openbare grond. Nu het Oranje 
fonds nog.  
De deelnemers van de ontmoetingsgroep gaan samen 
met buurtbewoners de (pluk)-, groente- en fruittuin 
beheren en verzorgen.  
 
Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door gebruik 
te maken van de groene buitenruimte,  de sociale sa-
menhang en de leefbaarheid in wijken en buurten ver-
sterken. Daarnaast willen zij ontmoeting tussen bewo-
ners en cliënten van maatschappelijke instellingen en 
buurtbewoners bevorderen. Om daarmee ook sociale 
participatie en wederzijds begrip te stimuleren. 
 
Op 25 september tijdens burendag zal de aftrap zijn en 
gaan we met buurtbewoners de plannen vorm geven 
onder het genot van een hapje en drankje.  
 
Er zijn al diverse organisaties benaderd voor hout, zand, 
planten, zaden en fruitboompjes. 
 
 
 

BEST PRATICE 
In februari van dit jaar heeft Staatssecretaris Van Rijn 
het plan ‘Waardigheid en Trots (W&T), liefdevolle zorg 
voor onze ouderen’ gepresenteerd. Onderdeel van dit 
plan is het geven van ruimte om te vernieuwen aan   
locaties van verpleeghuiszorg die best practice willen 
worden. King Arthur Groep heeft een voorstel geschre-
ven en dit op 3 juli gepresenteerd aan o.a. medewer-
kers van leden van de Taskforce en VWS.  
 
Op 21 juli ontvingen wij de volgende reactie. 
 
Uw voorstel is sympathiek en draagt bij aan de verbe-
tering van de kwaliteit van zorg bezien door de ogen 
van de cliënt. Op advies van de leden van de cliënten-
raden en de professionals deel ik u mede dat wij graag 
uw voorstel opnemen in het programma W&T. Graag 
willen wij u van harte feliciteren.  
 
In september krijgt het programma een vervolg met 
een startbijeenkomst. 

Speciale dagen 2015 
Open Monumentendag 
12-9-2015 +13-9-2015 
 
Prinsjesdag  
15-9-2015 
 
Wereld Alzheimer dag 
21-09-2015 
 
Burendag 
25-09-2015  t/m 27-9-2015 
 
Borstkankermaand 
1-10-2015 t/m 31-10-2015 
 
Dag van de Mantelzorger 
10-11-2015 
 
Nationale vrijwilligers dag  
7-12-2015 
 
Wereld Lichtjes Dag 
13-12-2015 

EEN HART ONDER DE RIEM  
voor vrouwen met borstkanker 
Oktober is de maand waarin wereld-
wijd aandacht wordt gevraagd voor 
borstkanker. In het hele land vinden 
ieder jaar extra activiteiten plaats. 
 
Ester Kraak (zorgverlener bij King Ar-
thur Groep) bedacht 2 kussenhartjes 
die verzachtend werken voor vrouwen 
die geopereerd zijn aan borstkanker. 
Het ene hart is voor in de oksel, de 
andere voor onder de veiligheidsriem 
in de auto. De hartjes werden getest 
door vrouwen die bekend zijn met 
borstkanker en een groot succes be-
vonden. 
Samen met de deelnemers van de 
ontmoetingscentra vervaardigen wij in 
augustus en september hartjes van 
alle mogelijke lieve (gekregen) stofjes. 
Reflavour, een collega organisatie in 
Soest verzorgt het naaiwerk. Waarna 
de deelnemers de hartjes vullen en 
met de hand afwerken.  
Viore, een inloopcentrum voor men-
sen met borstkanker in Hilversum 
zorgt voor de distributie van de hart-
jes. 
 
In oktober hopen wij heel veel  
vrouwen een hart onder de riem te 
steken. 

OKTOBER BORSTKANKERMAAND 

UITSPRAKEN, ANEKDOTES, ... 
Twee heren zitten in diepe concentra-
tie te schaken. Eén van de heren heeft 
nogal lang bedenktijd nodig en tuurt 
naar het schaakbord om een zet voor 
te bereiden. Zegt de dame die het spel 
van een afstandje aanschouwt: "Als je 
lang blijft kijken, gaat het schaakstuk 
dan vanzelf bewegen?"  

ONTMOETINGSCENTRUM  
AMERSFOORT 
Het uitje op 11 augustus jl. ging naar 
de pluktuin in Stoutenburg, een echte 
aanrader (gratis entree). Wij stuitte op 
een wel heel origineel bloembed. 
Meer info: klik hier  

KING ARTHUR GROEP SERVICECENTER  
Ampérestraat 10   
1221 GJ  Hilversum 
035-2050950 
info@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 

BURENDAG Soesterberg 25 september 
Jong en oud    
fleuren de       
Generaal Winkel-
manstraat op! 
Zo gaan we de 
schooltuin         
verfraaien, het 
schoolplein aan-
vegen, pannen-
koeken bakken én 
eten en ons laten 
portretteren. 
Een dag vol      
activiteiten met 
de kinderen van 
de naastgelegen 
school.  
 

Voor onze deelnemers voor elk wat wils: de één is in 
de wieg gelegd als model, de ander vind je op het 
schoolplein. 
 
Foto: In Soest werden de deelnemers 
eerder dit jaar geportretteerd door de 
kinderen van de 2de vd Huchtschool. 

GRAFISCH ATELIER HILVERSUM 

Het werkatelier in het Grafisch 
atelier in Hilversum start 10  
September. Deelname via indi-
catie of 10 euro per keer, 10-
rittenkaart 80 euro.  
 

Interesse?  Stuur een e-mail naar Jarcine Spaander. 

ONTMOETINGSCENTRUM HILVERSUM MAAKT ZELF AARDBEIEN EN PRUIMENJAM 
Het seizoen is er geschikt voor en de deelnemers van de ontmoetingsgroep in Hilversum zijn in-
middels zeer bedreven jammakers. Tip: vul de warme gesteriliseerde potten en zet ze op zijn kop! 

WIE WANDELT ER MEE? 
Zowel in Hilversum, Amersfoort, Soest  als Soest erberg is er een actieve     
wandelgroep, dat wekelijks onder begeleiding flink doorstapt over de duinen 
of door het bos.  
In Hilversum wandelen wij op woensdagochtend. We vertrekken vanuit Rid-
derspoor. 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 06-40761455 
In Amersfoort wandelen wij op dinsdag. We vertrekken vanuit de boerderij de 
Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144. Wilt u meewandelen: Bel 06-51364841 
In Soesterberg wandelen we op woensdagmiddag. Vertrek 13:30 uur: Wilt u 
meewandelen: Bel 06-26308471 

HOE DINGEN KUNNEN LOPEN 
Clarien Cornelisse van Viore heeft zelfgemaakte schorten bij ons gebracht. Super leuk! Van stof en van plas-
tic tafellakens. Handig voor het schilderen en koekjes bakken.  
 
Clarien vertelde dat ze doordat ze hiermee voor ons aan 
de slag ging, stuitte op een blog van iemand die geld 
inzamelde voor de oogoperatie van een Roemeens man. 
Hij had 1200 euro nodig en had pas 40 euro ingezameld. 
Clarien heeft toen op haar blog bekend gemaakt dat je 
een zelfgemaakt schort van haar zou krijgen als je 12,50 
zou storten voor de Roemeens man. Binnen een maand 
had ze meer dan 50 schorten verkocht en kon de opera-
tie doorgaan. Hoe gek dingen soms kunnen lopen…. 

Rikkerdt Doorn, geportretteerd met 
zijn voorliefde voor de muziek van 
zijn idool Andre Hazes. 

ONTMOETINGSCENTRUM SOEST 
Begin dit jaar werd een oproep ge-
plaats in de regionale krant om oude 
hoedjes waar niets meer mee gedaan 
werd in te leveren bij de ontmoetings-
groep in Soest.  
 
We mochten er heel veel in ontvangst 
nemen, waarvoor onze dank. Sinds-
dien wordt er wekelijks onder leiding 
van stagiaire Robert Doorman met 
hartenlust gewerkt aan de hoedenpa-
rade voor prinsjesdag. De hoedjes 
krijgen de vreemdste uitdossingen, 
maar wat worden ze prachtig. 

HOEDENPARADE in SOEST  
15 september 2015  

RIDDERSPOOR JARIG 5 SEPTEMBER 2015 
Op 5 september vieren we het 2-jarig bestaan van 
Ridderspoor met de opening van de expositie De mens 
zien. Klik hier voor de uitnodiging. 
 
De ontvangst is vanaf 14.30 op het terras voor. De 
officiële opening is om 15.00 en om 17.30 sluiten we 
af. 
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen 
onder het genot van een hapje en drankje. 
Er zijn foto’s, geschilderde portretten en filmpjes. 
Ook is er de gelegenheid voor een rondleiding in het 
huis en de tuin. 
 
Mocht je het leuk vinden om (samen met de bewo-
ners) ergens mee te helpen op de dag zelf, dan juichen 
we dit alleen maar toe. 

DE “JURYPRIJS” ACHEMA QUALITY AWARD 
Het doel van de juryprijsvraag wordt omschreven als 
“Verbeteren van zorgkwaliteit voor de patiënt met be-
hulp van zorguitkomsten” en het veld verder stimule-
ren om deze best practices uit te rollen. Er werden 75 
initiatieven ingeleverd. King Arthur behoort tot de 10 
inzendingen waaruit 3 genomineerde gekozen zullen 
worden. 

Tour d’ Artistique  
Film op youtube 
 
Klik hier 

AD 29-7-2015 
 
Wilt u het   
artikel lezen? 
 
Klik hier 
 

DANST U MEE OP 8 SEPTEMBER? 
 

Dansen biedt de deelnemers de mogelijkheid te voelen, los te komen 
van de drukte van alle dag, energie op te doen en te genieten van de 
muziek. Ook is het een ontspannen en laagdrempelige manier om 
andere mensen te ontmoeten.  
 
King Arthur Groep is iedere dinsdag te vinden in de Stadsboerderij   
de Nieuwe Erven. Wij bieden een gratis dansles voor iedereen die 
kennis wil maken met bewegingslessen van Vera Croese in de      
Nieuwe Erven aan de Heiligenbergerweg 144 te Amersfoort. 
 

 
Vera Croese: “Wij gebruiken de kracht van de verbeelding om te kunnen spelen met verschillende dansvor-
men en bewegingsstijlen. Afhankelijk van het thema en de behoefte van de deelnemers leggen we de focus 
op aspecten als aarden, loslaten, ritme, ruimte, gevoel. Zo werken we meteen aan souplesse, conditie en 
lichaamshouding en vergroten onze expressiemogelijkheden. Danservaring is niet nodig.” 
 
Waar en wanneer? 
Dinsdagmiddag 8 september, van 14:15-15:15 uur, ontvangst vanaf 14:00 uur, Stadsboerderij de Nieuwe 
Erven, Heiligenbergerweg 144 te Amersfoort. We sluiten af met een kopje koffie of thee. 
 
Meer lezen over Ontmoetingscentrum Amersfoort? Klik hier 

stadsboerderij 
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