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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 

 

GROENVERBINDT SOEST 
Met dank aan de gemeente Soest, het wijkbewo-
nersteam, de Rabobank en het Oranje Fonds.  
 
De komende twee jaar wordt het onderhoud van 
openbaar groen, gelegen naast het ontmoetings-
centrum aan de Molenstraat 8A Soest, mede door 
deelnemers van de ontmoetingsgroep uitgevoerd. 
Van het Oranje Fonds mocht KAG €2.500 ontvan-
gen. De eerste bakken zijn gerealiseerd. 

Groen Verbindt is een 
initiatief van het Oranje 
Fonds.  
 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
Het jaar werd op de locaties afgesloten met prach-
tige kerstconcerten, lunches, diners en buffetten.  
Zo verzorgde Laurens van Rooyen en Kim Kiona  ten 
Have een benefiet concert in de prachtige kapel van 
Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. 

Wij wensen u en de uwen veel goeds voor 2016.  

JAARAGENDA 
Centrumbijeenkomsten OC’s 
25 januari 2016 
26 april 2016 
28 juli 2016 
24 oktober 2016 
14:00-16:00 uur 
Deelnemers en mantelzorgers. 
 
Mantelzorgbijeenkomsten  
10 mei 2016 Hilversum 
19 mei 2016  Soest 
11 oktober 2016  Soest 
13 oktober 2016 Hilversum 
19:30-22:00 uur 
Mantelzorgers. 
 
Huisbijeenkomsten Ridderspoor 
16 maart 2016 
15 juni 2016 
14 september 2016 
19:30-22:00 uur 
Bewoners en familieleden. 
 

THEMA DAGEN 2016  
In de activiteitenprogramma’s zal  
aandacht zijn voor: 
28 januari Gedichten dag 
29 februari Schrikkeldag 
1 maart Nationale Complimenten dag 
7 maart Boekenbal  
8 maart  Internationale vrouwendag 
11 maart International Change Day 
11 maart NLdoet! 
16 maart Nationale boomplant dag 
18 maart Nationale pannenkoeken dag 
1 april grappen en grollen dag 
4 mei Dodenherdenking 
5 mei Hemelvaarts-/Bevrijdingsdag 
18 mei  Gehaktdag 
20 mei Annie MG Schmidt dag 
1 juni Kinderdag 
10 juni Luchtmacht dagen 
10 juni Start EK voetbal Frankrijk 
7 juli Dag van het sprookje 
5 augustus Start Olympische spelen 
Rio 
6 augustus Start Sneekweek 
6 september Duurzame dinsdag 
13 september Internationale chocola-
de dag 
20 september Prinsjesdag 
21 september Wereld Alzheimer dag 
23 september Burendag 
26 september Internationale dag van 
het onbekende kind 
16 oktober Wereld voedsel dag 
31 oktober Halloween 
10 november Dag van de Mantelzorger 
7 december Nationale vrijwilligers dag 

ONTMOETINGSCENTRUM  
AMERSFOORT ZOEKT MET 
SPOED EEN NIEUW ON-
DERKOMEN 
 
De tijdelijke locatie willen wij ver-
ruilen voor een definitieve locatie, 
die wij mogen inrichten naar eigen 
keus en waar wij meer dagen on-
dersteuning kunnen bieden. 
 
Programma van eisen: 
Maatschappelijk vastgoed  
100-160 m2 
Garderobe 
2 toiletten 
Keuken met fornuis, koelkast, oven 
en vaatwasser 
2 woonkamers 
Bergruimte 
Buitenruimte 
Fietsenstalling/containerberging 
Bij voorkeur in wijk/buurt nabij 
winkels gelegen. 
 
Een opknappertje vinden wij geen 
probleem. U kunt denken aan een 
school, wijk-/buurtcentrum, kin-
derdagverblijf. 
 
Kent u een geschikt locatie die leeg 
staat? Stuur een e-mail naar       
ocamersfoort@kingarthurgroep.nl 

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

ONTMOETINGSCENTRUM ALMERE 
Sinds 1 november biedt King Arthur Groep ook 
ondersteuning en begeleiding in Almere. Vanuit 
het ontmoetingscentrum Jan Steen, Haak 36 te 
Almere, maar ook in de thuissituatie. 

BEGELEIDERS GEVRAAGD 
Voor het bieden van zorg en ondersteuning in de 
thuissituatie zijn wij op zoek naar zelfstandige be-
geleiders, woonachtig in Almere. 
 
Zijn wij een match?  
Op 25 januari van 15:00-17:00uur is er een infor-
matiebijeenkomst. Kom langs om kennis te ma-
ken. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-
mail met meer informatie.  Geïnteresseerd? Stuur 
een e-mail naar hr@kingarthurgroep.nl of bel 035

VRIJWILLIGERS                 
GEVRAAGD 

Chauffeurs voor Amersfoort, le-
venswerken schrijven, assistent 

activiteitenbegeleiders in Almere, 
een gastvrouw in Soesterberg? 

 
Wilt u vrijwilligerswerk doen, in-
formeer naar de mogelijkheden 

bij Marjolijn Slingerland: 
hr@kingarthurgroep.nl 

035-2050950 

BEDANKT, JULLIE ZIJN GOUD WAARD 
Audit KAG beloond met PREZO keurmerk goud 
In oktober werd er bij King Arthur Groep een  
kwaliteitsaudit uitgevoerd.  De uitslag, gemiddeld 
een 9.  Ieder locatie werd verrast met een heerlijke 
slagroomtaart, met de tekst “Bedankt, jullie zijn 
goud waard.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORABEL  
De ontmoetingcentra van King Arthur Groep dragen de komende jaren bij aan onder-
zoek. Het centrum in Soest behoort tot de onderzoeksgroep en de centra in Hilversum 
en Soesterberg tot de controle groep.  
 

Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 richt zich op onderzoek naar implementatie van 
drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
 
Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden al ruim 
twintig jaar een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Er zijn 130 van deze cen-
tra verspreid over het land. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt het beschik-
baar maken van drie recent ontwikkelde, effectieve vormen van begeleiding bij dementie 
via bestaande ontmoetingscentra. Het gaat om de volgende begeleidingsvormen: De-
menTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Via DemenTalent kunnen mensen met 
dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenle-
ving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij proble-
men die zij zelf ervaren. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrij-
willigers en professionals over dementie, begeleiding en zorg. Het onderzoek Ontmoe-
tingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde 
van deze nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra, vergeleken met het regulie-
re aanbod. Als dit verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat dit 
ook op meer plekken in het land mogelijk wordt gemaakt. Zo kunnen thuiswonende men-
sen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben. 
 
Loting moet nog uitwijzen welk onderzoek of onderzoeken plaats zullen vinden bij KAG. 
 
Projectleider: Prof.dr. R.M. Dröes, afdeling Psychiatrie, VU medisch centrum Amster-
dam. Contactinformatie: rm.droes@vumc.nl / 020 788 54 54 
Samenwerkende partijen: Stichting VU/VUmc, Dirkse Anders Zorgen (DAZ), Dementel-
coach, Combiwel, King Arthur Groep, Alzheimer Nederland. Een persoon met dementie 
en een mantelzorger nemen ook deel aan de projectgroep. 
Subsidieverstrekkers: o.m. ZonMw, Alzheimer Nederland, Dioraphte, RCOAK, Fonds 
Sluyterman van Loo, Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn, Bavo stichting. 

INDIVIDUELE BEGELEIDNG  KING ARTHUR GROEP,  VANAF NU OOK 
IN DE REGIO ZEIST, WIJK BIJ DUURSTEDE, UTRECHTSE HEUVELRUG, 
DE BILT EN BUNNINK 

Met het verkrijgen van het keurmerk mag King Arthur Groep ook ondersteuning in de 
thuissituatie bieden aan mensen met dementie in de regio Utrecht Zuidoost. 
 
Begeleiding individueel  
Individuele begeleiding kan bestaan uit persoonlijke verzorging, het aanbrengen van een 

dag-/ weekstructuur, dagritme, boodschappen doen, een maaltijd verzorgen, maar ook 

een luisterend oor en een stuk ontspanning, zoals wandelen, fietsen en schilderen. In 

onze aanpak ligt de nadruk op wat iemand allemaal nog wel kan. Deelname is mogelijk 

met een verwijzing vanuit de Wmo of particulier. 

 
BEGELEIDERS GEVRAAGD 
Geïnteresseerd en zelfstandig zorgverlener in deze regio? Stuur een e-mail naar 
hr@kingarthurgroep.nl 

GEDICHTEN VOOR DEELNEMERS ONTMOETINGSGROEP SOESTER-
BERG 
De kinderen van de Postiljon school in Soesterberg gingen de laatste 
schoolweek van het jaar aan de slag met het thema:  
Hoe denken kinderen over kerst en ouderen tijdens het kerstdagen.   
 
Een van de gedichten werd geschreven door Daantje en Noia.  
 
Kerstfeest voor iedereen  
Met kerst gaan we naar ouderen mensen, 
Om hen leuke dingen te wensen. 
Met kerst zijn we allemaal even serieus, 
En maken we voor het komende jaar een belangrijke keus. 
Met kerst vieren we dat Jezus is geboren, 
En we zeggen mooie en lieve woorden. 
We zijn bij elkaar, 
En niemand is raar. 
Iedereen hoort er bij, 
En met zijn allen zijn we blij.  
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