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Buurtbijeenkomst: Meer binding 

met de wijk  

Datum: 24 juni 2013  

Aanvang: 14:00-17:00 

Koninginneweg 97, Hilversum 

 

Braderie Soesterberg  

140 kramen + feest 

Datum: 30 juni 2013 

Tijdstip 10:00-17:00 uur 

Rademakerstraat, Soesterberg 

 

Open Dagen Ridderspoor 

Datum: 22 juli 2013 -26 juli 2013 

Tijdstip: 10:00-21:00 uur 

Koninginneweg 83, Hilversum 

 

Vrijwilligersbijeenkomst  

Datum: 24 augustus 2013 

Tijdstip: 15:00-16:30 uur 

Koninginneweg 83, Hilversum 

 

Officiële opening Ridderspoor 

Datum: 4 september 2013 

Tijdstip: 16:00 uur 

Koninginneweg 83, Hilversum 

 

Vrijetijdsmarkt Hilversum 2013 

Datum: 14 september 2013 

Tijdstip: 10:00-16:00 uur 

Groest, Hilversum 

Info: j.bollebakker@hilversum.nl 

 

Kunstroute Soest  

Datum: 15 september 2013 

Tijdstip: 12:00-17:00 uur 

Industrieterrein De Grachten, Soest 

Toegang gratis 

http://www.kunstroutesoest.nl/ 

 

Wereld Alzheimerdag  

Datum: 21 september 2013 

Vanaf 22 juli starten wij met de inrichting van de   

gemeenschappelijke ruimten en worden de apparte-

menten van de toekomstige bewoners van gordijnen 

voorzien. U bent dan van harte welkom om alvast 

een kijkje binnen te komen nemen. Er worden  

diverse rondleidingen georganiseerd. 

 

 

Van 22 juli tot en met 26 juli is Ridderspoor voor  

bezichtigingen geopend van 10:00—21:00 uur.  

Wij horen graag of u komt.  

Maakt u liever een afspraak, dat kan ook. Bel Jarcine 

Spaander 06-484 22 186 of stuur een e-mail naar 

jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl 

 

Ridderspoor, Koninginneweg 83, 1211 AN  Hilversum 

De deelnemers van het ontmoetingscentrum zetten 

zich al weken  in om mooie, gekke, leuke en lieve 

koopwaar te maken voor in hun kraam op de  

braderie op 30 juni aanstaande. 

 

Er zijn meer dan 100 kramen en er is een vlooien-

markt.  

 

Daarnaast zijn er pendelbussen van en naar  

vliegbasis Soesterberg, die voor meer dan een jaar 

haar deuren sluit ivm een verbouwing. In de  

nieuwbouw (gereed september 2014) worden de  

collecties van het Legermuseum in Delft en het Mili-

tair Luchtvaartmuseum Soesterberg samengebracht. 

Op 4 september vanaf 16:00 uur  

staat de feestelijke opening van  

Ridderspoor gepland.  

 
Programma (voorlopig) 

16:00 Welkom 
16:15 Burgemeester Pieter Broertjes  

16:30 Lezing Prof. Dr. Erik Scherder 

Aansluitend is er een receptie 

Welkom 

Iedereen is het erover eens: Dit initiatief mag niet 

stoppen!  

 

De werkplaats heeft een eigen plekje verworven in 

het Hilversumse. Twee dagen per week worden hier 

door vrijwilligers mooie oude meubels gerestaureerd 

en gestoffeerd voor Ridderspoor, maar er is nog veel 

meer te doen. Ook de meubels die niet gebruikt wor-

den in Ridderspoor zullen worden opgeknapt. De op-

brengst gaat naar Alzheimer Nederland, voor een 

onderzoeksproject van Prof. Dr. Erik Scherder.  

 

Samen met andere welzijnsorganisaties worden de 

mogelijkheden onderzocht. 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@kingarthurgroep.nl  

Stichting KAG Zorg wordt gesteund door: 

Het thema: ‘Groot licht! Op kunst en 

bedrijf’ doet de harten van de 

deelnemers en begeleiders sneller 

kloppen. Dit thema biedt veel 

mogelijkheden en de eerste ideeën 

voor kunstwerken zijn al aan de 

geest ontsproten en zien het 

levenslicht. Dat kan ook niet anders 

met zoveel kunstenaars in ons 

midden.  

 

Er is een oproep geplaatst in de 

locale krant voor oude hoeden, 

schemerlampen en lampenkappen. 

Deze laatste zullen fungeren als 

hoedenstandaards en de hoeden zelf 

moeten ware kunstwerkjes worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een techneut in ons midden ging 

met het thema aan de slag met 

lampje en het interieur van een oude 

radio/versterker. Naar OC Soest 

Op 24 augustus wordt er in het ontmoetings– en   

activiteitencentrum in Ridderspoor samen met Versa 

Welzijn een informatiebijeenkomst georganiseerd 

voor vrijwilligers. 

 

In Ridderspoor zijn wij op zoek naar  

 Coördinator chauffeur vrijwilligers 

 Coördinator vrijwilligers huis 

 Gastvrouwen, die samen met onze bewoners 

een maaltijd willen koken 

 Assistent activiteitenbegeleiders 

 (Amateur)schrijvers van levenswerken 

 Chauffeurs die deelnemers halen en brengen 

van huis naar het ontmoetingscentrum en terug 

 Beheerder (tuinman, klusjesman, auto wassen) 

 

Aansluitend wordt er een tuinfeest georganiseerd 

voor alle vrijwilligers die ons de afgelopen maanden 

hebben geholpen op welke wijze dan ook. 

‘s Morgens werden door de  

deelnemers en begeleider  

hapjes voorbereid en het OC 

gezellig gemaakt. 

 

‘s Middags werd bijgekletst    

en door gasten, wijk en 

buurtgenoten genoten van  

de heerlijke zelfbereide  

lekkernijen.  

 

Naar OC Hilversum 
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