
 

 

  

 

Nieuwsbrief 't Spintje Januari 2021 

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie of geheugenproblemen 

 

 

 

’t Spintje alle werkdagen open. 

Iedere werkdag van 9 -17 uur is ’t Spintje open 

Ons telefoonnummer is 06 3700 9707 

mailadres: ochilversum@kingarthurgroep.nl  

Adres Naarderstraat 98, 1211 AM Hilversum 

 

 

Beste mantelzorger of relatie van de King Arthur Groep, 

 

Wij wensen u en uw dierbaren een heel gezond en gelukkig 2021 

 

Vrijwilligers 

Inam is al twee jaar actief als vrijwilligster voor ons OC. Ze houdt van mensen 

en vindt het heerlijk om onze mensen te vertroetelen. 

Aandacht, koffie voor hen inschenken, koken, ze is tot alles bereid op de 

maandagmorgen en woensdagmorgen. Zo verbetert zij ook haar kennis van het 

Nederlands. Veel deelnemers helpen haar hiermee als zij om uitleg vraagt. 
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Stagiaires op het OC 

Reza werkt al langere tijd bij de King Arthur Groep. Hij begon op het OC en ging 

daarna op Ridderspoor werken met de bewoners. Sinds december volgt hij zijn 

opleiding bij ons op het OC. Hij is een gouden kracht die meteen ziet wat er gedaan 

moet worden, een vriendelijk en zeer sociaal persoon, hij is er op dinsdag en 

donderdag. 



 

 

 

 

Gespreksgroep voor Mantelzorgers 

In februari start de nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers. De Vrije Universiteit wil 

graag weten of mantelzorgondersteuning behulpzaam is. Zij voeren een onderzoek uit 

naar mantelzorg gespreksgroepen. Wij zien hiervan het belang in als King Arthur Groep 

en doen voor de tweede keer mee. 

 

Kort gezegd houdt het in dat een student u aan het begin en einde van de periode, 

twee keer dus, komt opzoeken en met u een vragenlijst doorneemt. In de tussentijd 

neemt u deel met andere mantelzorgers (max. 4) aan de gespreksgroep. Het doel van 

deze gespreksgroep is dat u zich gesteund voelt in uw situatie door informatie en 

herkenning van de situatie bij andere deelnemers. 

 

Hebt u interesse in deze gespreksgroep op dinsdagmorgen of dinsdagmiddag zes keer 

in de periode februari tot half april, stuurd an een mailtje 

naar: eveline.bersma@kingarthurgroep.nl 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Sinterklaas en Kerst 

Wat hebben de stagiaires op Sinterklaas op 4 december er een prachtige dag van 
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gemaakt voor de deelnemers. Elf deelnemers hadden het geluk dit mee te maken. Via 

een ingewikkeld spel kreeg men een cadeautje dat met een dobbelbeurt meteen weer 

aan de buurvrouw of man gegeven moest worden. Uiteindelijk ontving ieder een leuke 

verrassing. Hulde aan Aissy, Valerie, Patricia en Charlotte! 

   

 

 

 

 

 

U heeft vast ook genoten van de foto’s van al die mooie gedekte tafels. Cor at vier keer 

een bijzonder kerstdiner en sommigen drie of twee keer. Niemand klaagde hierover… 

Ook de kerstbingo en de kerstfilms waren een succes. Nu breken we de 

kerstversieringen weer af en gaan we met enthousiasme het nieuwe jaar in. 



 

 

 

 

 

Spelmateriaal 

We krijgen een groot aantal nieuwe spellen van de King Arthur Groep. U zult ze in de 

dag-rapportages vast tegenkomen. We zijn zeer benieuwd welke favoriet worden. 

 

Hieronder ziet u het lijstje namen en de dagen waarop iedereen werkt. 

Maandag en dinsdag: Gerda.Lansink@kingarthurgroep.nl 06-18197143 
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Woensdag Michelle.van.de.Steeg@kingarthurgroep.nl 06- 40345457 

Donderdag Mylène.Hohle@kingarthurgroep.nl 06 11242522 

Vrijdag Eveline.Bersma@kingarthurgroep.nl 06 54368325 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Gerda, Mylène, Michelle, Jeannette, Eveline, mede namens de chauffeurs, stagiaires 

en vrijwilligers. 
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