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Nieuwsbriefextra 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

CADEAUTJES GEZOCHT 

VOOR HEMELVAARTS-

DAG 

Ontmoetingscentrum Soest     

staat op Hemelvaartsdag op de 

markt met een LOTERIJ  

Willen jullie 

allemaal weer 

de kasten      

nakijken op 

cadeautjes 

waar je niets 

meedoet en 

inleveren op de 

Molenstraat 8A 

te Soest?       

Ophalen is ook mogelijk, bel dan 

06-37449397.  

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken schrijvers, 
assistent activiteitenbegeleiders in  
Amersfoort, Hilversum, Utrecht, De Bilt, Soest en 
Soesterberg? 
 
Wilt u ook deel uit maken van deze dynamische 
organisatie? Informeer naar de mogelijkheden bij 
Marjolijn Slingerland. E-mail 
hr@kingarthurgroep.nl of  telefoon 035-2050878 

Vragen of opmerkingen? Mail: klikt u hier 

OP ZOEK NAAR NIEUW TALENT VOOR MEERDERE REGIO’S 
Verzorgende en Verpleegkundigen 
Wij zijn op zoek naar verzorgende niveau 3 en 4 en verpleeg-
kundigen niveau 4 en 5 voor onze woonzorg locatie Ridder-
spoor in Hilversum 
 
Individuele begeleiders 
Niet iedereen is een groepsmens en sommige mensen heb-
ben meer behoefte aan persoonlijke aandacht en betrokken-
heid.  In alle regio’s zijn wij op zoek naar individuele begelei-
ders thuis.  
 
Groepsbegeleiding 
Ook zijn we op zoek naar begeleiders die een groep willen 
begeleiding in een van onze ontmoetingscentra. 
 
Interesse in één of meer van deze opdrachten?  
Mail of bel Marjolijn Slingerland 035-2050878 of hr@kingarthurgroep.nl 

KING ARTHUR GROEP  
SUPPORTCENTER  
Astronaut 26C 
3824 MJ  Amersfoort 
035-2050950 
 
info@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 
 
 

KING ARTHUR GROEP AMERSFOORT OOK IN HET  
SOESTERKWARTIER  
Wij (Conny Swart en Samantha Mazenier) gaan  
samen met King Arthur Groep het wijkcentrum de 
Nieuwe Sleutel in het Soesterkwartier nieuw leven 
in blazen, waarbij King Arthur Groep drie dagen in 
de week ondersteuning gaat bieden aan mensen 
met geheugen problemen in de woonkamer. 
 
“Wijkcentrum De Nieuwe Sleutel is een begrip’’ 
Conny is geboren en getogen in het Soesterkwar-
tier, samen met haar dochter Samantha en andere 
vrijwilligers gaan zij het wijkcentrum weer de functie geven waarvoor het bedoeld is. Het Soes-
terkwartier vergrijst en er heerst eenzaamheid. Door deelname aan het wijkcentrum kunnen 
mensen, ook als ze met begeleiding of zorg te maken krijgen, langer thuis blijven wonen.  
 
Op 7 mei is de eerste dag waarop het ontmoetingscentrum van King Arthur Groep aan de  
Noordewierweg 252-1 open zal zijn voor deelname en ondersteuning. Maar in de aanloop daar-
na zijn we 3 zaterdagen gestart met de kluswerkzaamheden. We kunnen bij het klussen, maar 
ook daarna  hulp gebruiken van mannen en vrouwen die vrijwilliger bij ons willen worden.  
Ook zijn we op zoek naar kleine huisraad, zoals bijvoorbeeld soepkommen, koffie bekers (niet 
te groot), zonwering, theeglazen, suiker en melkkannetje, broodbordjes, drinkglazen, etc. 
etc.  Dit kan op zaterdag 7 april tussen 10-14uur ingeleverd worden. Niks gaat weg, wat we niet 
kunnen gebruiken, verkopen we op de rommelmarkt en de opbrengst daarvan komt ten goede 
aan de activiteitenpot. (boodschappenlijst zie verderop in de nieuwsbrief) 
 
Wilt u kennismaken en samen met uw partner/familielid langskomen en alvast op de wachtlijst 
gezet worden, bel Conny Swart: 06-37 42 21 15  of mail ocsoesterkwartier@kingarthurgroep.nl 
OC Soesterkwartier, Noordewierweg 252-1, 3812 DS Amersfoort  

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
King Arthur Groep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zorgvragers, zorg-

verleners, vrijwilligers en relaties een privacyverklaring opgesteld houdende de regels voor de 

registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Medio mei wordt deze op de websi-

te ter inzage geplaatst.  U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van King Arthur Groep.  

Geeft u geen toestemming voor ontvangst van deze nieuwsbrief? Voor uitschrijving klikt u hier.  

DEMENTALENT ONTMOETINGSCENTRUM SOEST 
Geschikt voor jonge mensen, maar ook voor actieve ouderen met geheugenproblemen of       
dementie die (nog) niet toe zijn aan deelname in een ontmoetingsgroep of activiteitencentrum.  
King Arthur Groep biedt deze groep mensen een nieuwe ondersteuningsvorm: DemenTalent.  
 
Bij DemenTalent geeft een persoon met dementie, samen met een maatje invulling aan vrijwilli-
gerswerk, dat kan zijn voorlezen op een kleuterschool, werken in het bos bij Kasteel Groeneveld 

of koffieschenken in een dagcentrum.  
 
Maar ook: Hulpmiddelen voor Nop!  
Samen met Fysio Centrum Veenstreek heeft King Arthur 
Groep het DemenTalent project “Hulpmiddelen voor Nop!” 
gelanceerd. Een website en facebookpagina waar tweede-
hands hulpmiddelen zoals een looprek, krukken of rollator 
gratis van eigenaar verwisselen nadat deze zijn schoonge-
maakt. Met een mooie kaart waarin de nieuwe eigenaar 
sterkte of beterschap gewenst wordt, kunnen de hulpmid-
delen worden afgehaald of afgeleverd.  
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen kan zich opgeven voor DemenTalent en deelnemen 
aan deze vorm van ondersteuning. Een ondersteuningsvorm 
die bij uitstek geschikt is voor mensen met beginnende    
geheugenproblemen, die op zoek zijn naar zinvolle dag    
invulling, maar zich nog niet aangetrokken voelen tot       
dagbesteding of groepsbegeleiding. Voor 6 mensen is er nog 
subsidie beschikbaar van uit de Gemeente Soest.  
 
Ontmoeting- en activiteitencentrum King Arthur Groep, Molenstraat 8A, 3764 TG te Soest 
ocsoest@kingarthurgroep.nl of 06-37449397  
 
Geopend op:   
Maandag  tot en met vrijdag 09:00-17:00uur en zaterdag  09.30-14.30uur 
 

BOS BIRKHOVEN OP LOOPAFSTAND 
Deelnemers van ontmoetingscentrum Soesterberg gaan  
vanaf 7 mei a.s. meedoen in Amersfoort in het nieuwe OC 
in het Soesterkwartier. Dezelfde gezichten op de groep, 
dezelfde chauffeurs, een mooie lichte en gezellige ruimte 
mét biljart en royale keuken. Met een heerlijk buiten en 
winkels in de buurt. Als ook bos Birkhoven met vijver en 
bosbad én Dierenpark Amersfoort op loopafstand. 
 
Hier zullen zij het ook beslist naar hun zin hebben. Vanzelf-
sprekend gaan we ook hier klaverjassen en starten we bij 
voldoende animo een tuin en klusclubje op.  

BOODSCHAPPENLIJST  
OC SOESTERKWARTIER  
OC Soesterkwartier, Noordewierweg 252-1, 
Amersfoort (De Nieuwe Sleutel), 06-37 42 21 15   
 
Voor ons ontmoetingscentrum zijn wij nog op  
zoek naar: 

• Sla Schalen 

• Bestek 

• Lepeltjes 

• Taartvorkjes 

• Taart schoteltjes 

• Opscheplepels groente en aardappels 

• Soep opscheplepel 

• Soepkommen 

• Vla schaaltjes 

• Jus lepels, vleesvork 

• Snijplanken (plastic) 

• Vergiet 

• Koffiekopjes / bekers (niet te groot) 

• Borden plat groot en klein  

• Limonade glazen 

INLEVEREN KAN OP ZATERDAG 
7 APRIL VAN 10:00-14:00 uur 

 

 
 
 
 
 
 

• Thee glazen 

• Onderzetters  

• Placemats 

• Messenset 

• Frituurpan 

• Tosti ijzer 

• Staafmixer 

• Blender 

• Heetwaterkoker 

• Koffiezetapparaat 

• Handdoeken en theedoeken 

• Buiten bloempotten en tuingrond en 
tuingoed 

• Kookplaatje elektrisch 

 
Wat overblijft verkopen we op de rommel-
markt, de opbrengst is voor de activiteiten pot 
van de oc’s.  

ONTMOETINGSGROEPEN KING ARTHUR GROEP OPENEN DE  
DEUREN VOOR WIJK EN BUURTGENOTEN 
Op ieder maandprogramma vindt u activiteiten waaraan ook buurt en wijkbewoners mee mogen 
doen (gratis, indien anders vermeld).  Onder het genot van een kopje koffie of thee kan bijvoor-
beeld geluisterd worden naar muziek of meegedaan met beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld: 
 
Amersfoort (Spinetpad 2) 
Elke maandag Biodanza van10:15-11:15 uur 
Elke dinsdag wandelen van 13:30-15:00 uur 
20april2018 pannenkoekenfeest  12:30-13:30 uur (kosten €3,50 pp) 
 
Soest (Molenstraat 8A) 
Elke vrijdag Fit bij de koffie van 11:00-12:00 uur 
Elke vrijdag Wandelclub van 13:30-15:00 uur 
13april2018 muziek met Jan Roels 14:00-15:30 uur 
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