
 
Start in hét wijkcentrum van ’t Soesterkwartier: De Nieuwe Sleutel 

 

 

King Arthur Groep biedt ondersteuning aan mensen met (beginnende) geheugenproblemen 

en wordt met ingang van 7 mei huurder van de woonkamer in De Nieuwe Sleutel.  

 

In de aanloop zal er op 3 zaterdagen (24 en 31 maart en 7 april) geklust worden en wordt de 

ruimte geschilderd en gezellig ingericht.  

 

Gevarieerd programma vanaf 7 mei  

Alles mag, niks moet! Is het motto. Er zijn diverse clubs, naast een praatje maken en uit het 

isolement komen, kunt u bij ons bloemschikken, bewegen, koken, wandelen, meedoen met 

een spelletje of aan de slag op het terras. 

Er worden diverse optredens verzorgt door muzikanten en smartlappenkoren. 

Ook bieden we een (warme) maaltijd tussen de middag 

 

Wijk en buurtbewoners 

Het Soesterkwartier vergrijst en naar verwachting is er veel verborgen eenzaamheid. De 

nieuwe Sleutel is laagdrempelig en juist voor die medemens die het niet meer helemaal 

alleen voor elkaar krijgt. Door deelname aan een ontmoetingscentrum is het mogelijk langer 

thuis te blijven wonen, ook als men met een zorgvraag te maken krijgt.  

 

Vrijwilligers 

Wilt u een rol van betekenis vervullen in De Nieuwe Sleutel of bij King Arthur Groep, loop bij 

ons binnen en ervaar een paar keer de sfeer alvorens een besluit te nemen. 

 

Boodschappenlijst (zie omme zijde)  

Voor de inrichting zijn wij nog op zoek naar kleine huisraad, helpt u ons mee? 

De materialen mogen ingeleverd op een van de hierboven genoemde zaterdagen, wij gooien 

niks weg, voor wat overblijft organiseren wij een rommelmarkt, waarbij de opbrengst ten 

goede zal komen aan de activiteitenpot van het ontmoetingscentrum. 

 

Ontmoetingsgroep King Arthur Groep Soesterkwartier 
Noordewierweg 252-1, 3823 DS Amersfoort 

Telefoon: 06-37422115  Conny Swart (of 035-2050950 zorgbemiddeling en administratie) 

E-mail: ocsoesterkwartier@kingarthurgroep.nl 

Geopend vanaf 7 mei: maandag en vrijdag van 10:00-16:00 uur (Bij voldoende animo meer dagen) 

 

 



 

 

BOODSCHAPPENLIJST 

 

Pannen (afhankelijk van soort fornuis) 6 
Koekenpannen    2 
Taart borden/ hapjes borden   5 
Schalen (groot en klein)   5 
Bestek      20 personen 
Koffie Lepeltjes     25 
Vla lepeltjes     25 
Koffiemelk kannetje en suikerpotje  2 
Taartvorkjes     25 
Schoteltjes (gevarieerd)   16 
Opscheplepels groente en aardappels 4 
Soep opscheplepel    1 
Vleesvork     1 
Soepkommen     16 
Vla schaaltjes     16 
Jus lepels     2 
Snijplanken (plastic)    4 
Vergiet     1 
Zeef      1 
Koffiebekers     20 
Thee glazen     20 
Onderzetters koffiebekers   20 
Onderzetters pannen    6 
Placemats     16 
Messen set     1 
Frituurpan     1 
Tosti ijzer     1 
Mixer      1 
Staafmixer     1  
Blender     1 
Heetwaterkoker    1 
Koffiezetapparaat    1 
Handdoek automaat papier voor in keuken 1  (bijvoorbeeld: Tork-midi) 
Oven schalen     2 
Cake vorm     2 
Taartvorm     2 
Koekjes vormen/muffinvormbakjes  6  
 
 

 

 


