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Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres 
verwijderen van de mailinglijst: klikt u hier 

VOOR NOP! 
Het idee van verpleegkundige en kunstenaar 
Tineke Bosselaar krijgt vorm. In de ontmoe-
tingscentra wordt door de deelnemers een 
prachtige kledinglijn ontwikkeld, gemaakt van 
Noppenfolie. In de kou, op de Albert Cuyp 
sloeg zij een stuk noppenfolie om zich heen 
en dacht “als ik dakloos was, zou ik blij zijn 
met noppenfolie”. Warm, zacht en je wordt 
niet nat.  
 
In gesprek met King Arthur Groep was het 
plan snel gesmeed. Wij gaan bodywarmers  
en slaapzakken maken, maar ook handschoe-
nen en kniebeschermers, want het is ook zo 
handig in de tuin. En… we doen het met twee-
dehands materiaal. We benaderen bedrijven 
en vragen hun afval noppenfolie voor ons te 
bewaren. Noppenfolie laat zich eenvoudig 
verwerken zo blijkt na een paar weken. Naast 
de beoogde bodywarmers, maken we inmid-
dels jurken, tasjes en boeketten.  
 
De plannen voor een modeshow zijn in volle 
gang. 

 

DE CIRKEL VAN KLEDING 
In het Kröller Müller museum op de Veluwe  
werd het conceptueel kunstwerk van Pet van 
de Luijtgaarden tentoongesteld. Er deden 120 
kunstenaars aan mee. De ontmoetingscentra 
vervaardigden 16 kledingstukken. Maar liefst 
1200 meter waslijn en 2400 kledingstukken 
wapperden 3 weken lang in de wind.  
 

De Cirkel van Kleding was van 26 juli tot en 
met 17 augustus 2014 te zien. 

MANTELZORGAVOND 18-09-2014 19:30 uur-21:30 uur 
Wat doet mantelzorg met de onderlinge verhoudingen van een 
familie? ELLY RIJNBEEK vertelt op de mantelzorgavond van 18 
september openhartig hoe zij en haar broers en zussen de zorg 
voor hun ouders op zich hebben genomen en waar ze tegenaan 
zijn gelopen. Zij vertelt dit aan de hand van haar boek ‘Dun ijs’.   

AGENDA 
1-jarig bestaan Ridderspoor 
met fancy fair, Oud Hollandse spelen 
en rondleidingen 
03-09-2014 
Art&Cars  
Bedrijventerrein Koningspark Soest 
14-09-2014  
Wervingscampagne Vrijwilligers 
15-09-2014 
Familiebijeenkomst 
18-09-2014 
Wereld Alzheimerdag 
21-09-2014 
Burendag 
Open Atelier Noppenfolie Soest 
27-09-2014 
Familiebijeenkomst  met 
schrijfster Else-Marie van den  
Eerenbeemt (o.a. Liefdesladder) 
29-10-2014 
Dag van de Mantelzorger 
10-11-2014 
Nationale vrijwilligersdag 
07-12-2014 
Familiebijeenkomst 
11-12-2014 

WAT KUNT U NOG MEER          
VERWACHTEN IN DE CENTRA? 
 
SOEST EN SOESTERBERG 
Gaan een dagje uit!  
Op 5 september worden de 
harde munten, opgehaald met 
diverse rommel- en  
creamarkten omgezet in een 
dagje uitwaaien aan zee.  

 
Op naar Scheveningen in een 
gesponsorde touringcar van 
Jan van Dijk Tours. Lunchen 
met uitzicht op zee en wande-
len op het strand. Misschien 
kunnen we nog even pootje 
baaien... 
 
SOESTERBERG 
Organiseert een open middag 
met een Indisch tintje in    
augustus, gaat kaas maken in 
september, pakt weer uit met 
een rommelmarkt in oktober, 
organiseert een vliegtuigdag 
in november en een Hollandse 
dag in december. 

INCONTINENTIEMATERIAAL VOOR PERIS 
Het gaat goed met het inzamelen van inconti-
nentiemateriaal voor Peris. Dinsdag 19-8-’14 
mochten wij 2m3 ophalen bij collega  
zorgondernemers De Herbergier te Ede.  
 
 

Stichting 'Baarn helpt Peris' is opgericht in 
1990. De stichting levert humanitaire (nood)
hulp in het plaatsje Peris in Roemenië.  
Voor meer informatie: 
www.baarnhelptperis.nl 

RIDDERSPOOR 1 JAAR 
03-09-2014 

13:30-17:00 uur 

BOOGHKRING 
De Booghkring is een 
sociëteit voor hoger  
opgeleiden met hersen-
letsel.  
Iedere 2e woensdag 
van de maand van 
17.00 tot 20.00 uur 
wordt er gezamenlijk 
gegeten en een thema 
behandeld.  
 
Locatie:  
Ontmoetingsruimte  
Ridderspoor, Hilversum 

TUIN IN HUIZEN PRIKKELT ZINTUIGEN 
De Oude Pastorie  
Oranje Weeshuisstraat 1 
Huizen 
www.oudepastoriehuizen.nl 
 

 
Een parel in het stadcentrum van Huizen. De 
nieuwbouw vormt samen met de Oude Pastorie 
een harmonisch geheel in de prachtig aangelegde 
belevingstuin. Subsidie werd verkregen van Fonds 
NutsOhra, RCOAK en Sluyterman van Loo.  

 
Foto’s: Impressie van de belevingstuin 

SAMEN FLEUREN WE DE BUURT OP! 
Tijdens de open middag ter gelegenheid 
van het 1-jarig bestaan van Ridderspoor 
zal Wethouder Klamer een kunstwerk 
onthullen, gemaakt in de afgelopen 10 weken 
door de bewoners van Ridderspoor. Het kunst-
werk wordt aangebracht langs het fietspad aan 
de achterzijde van Ridderspoor en moet een 
glimlach op ieders gezicht toveren die er langs-
komt. Vanuit het project “Lang Leve Kunst” werd 
subsidie verkregen voor de realisatie van de 
wandschildering.  

Benieuwd hoe het er in het echt uit ziet? 
Kom naar de onthulling op 3 september om 
16:30 uur. 

Kweektafels Tastzin prikkelen Watertafel Boomgaard 

ART&CARS 
14-09-2014  
Koningspark  
(koningsweg 
2, Soest)  
 
Tijdstip: 11:00-17:00 uur 
King Arthur Groep doet mee 
met een eigen interpretatie 
van de Flinstones auto,   
verkoopt zelfgemaakte  
vogelhuisjes, sleutelhangers 
en botten van hout met een 
spreuk of wens er op. 
 
Meer informatie:  
http://www.artandcars.nl 

De auto van King Arthur Groep 
wordt de 14e geschilderd 

VRIJWILLIGERS WERVINGSCAMPAGNE VAN START 
 
Om vrijwilligers te bereiken start er vanaf 15 september  een wekenlange   
wervingscampagne en wordt het straatbeeld gesierd met de volgende posters.  

Locatie mantelzorgavond 18 september: 
Ontmoetingscentrum Soest,  
Veenbesstraat 2, 3765 BA  Soest  
(voldoende gratis parkeergelegenheid)  
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