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Voor een volledig fotoverslag, Klik hier 

27-10-2012 Werkplaats  

                  inrichten 

06-11-2012 Dag van de  

                  Dialoog te Soest 

07-11-2012 Workshop 1  

         Hilversum 

10-11-2012 Dag van de  

         Mantelzorger 

In Soest vervaardigden we een babbelbank 

en kletskrukjes. In Hilversum werd de buren 

gevraagd een steentje bij te dragen aan een 

ronde (mozaïek) tafel en was deze dag te-

vens het startsein van het project Tweede 

Leven. In Huizen werd de Open Dag gecom-

bineerd met de burendag en werd met de 

buren gewerkt aan het opfleuren van het 

terras bij het ontmoetingscentrum. 

 

Voor het verslag over de burendag in Hilver-

sum, klik hier 

De gerestaureerde meubels en andere attri-

buten die geen plaatsje krijgen in ons huis 

in Hilversum worden verkocht via de adver-

tentiesite www.2dehands.nl. De opbrengst 

daarvan komt ten goede aan het program-

ma van Prof. Dr. E.J.A. (Eric) Scherder van 

de VUmc en Alzheimer Nederland.  

 

Zie voor meer informatie onze “Actie voor 

Alzheimer” klik hier  

 

Op de advertentiesite www.2dehands.nl is 

een blog geopend waarop alle vorderingen 

gevolgd kunnen worden van het ophalen 

van meubels, de restauratie workshops tot 

en met de inrichting te zijner tijd in april/

mei 2013. 

Een kleine greep uit de stukken die wij in 

ontvangst mochten nemen (vóór restauratie 

of gebruik): 

Voor het project Tweede Leven zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen  

leren meubels te restaureren, maar ook naar vakmensen die als werkplaats-

begeleider aan de slag willen. Weet u alles van of wilt u meer weten over  

logen, restaureren, sloten maken, stofferen, etc., kom ons helpen! 

Aan de hand van een draaiboek, gemaakt door ontwerper Minka Haverkorn, 

worden de gekregen meubels opgeknapt en passend gemaakt bij het interieur 

van Ridderspoor. 

King Arthur Groep mag in 2013 

de volgende extramurale zorg 

leveren:  

V&V Dagactiviteiten Utrecht  

V&V Extramuraal Utrecht  

V&V Extramuraal ’t Gooi  

V&V VPT Utrecht  

V&V VPT ’t Gooi  

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  

Het Oranje Fonds kent €25.000 

toe voor het project Tweede 

Leven.  

 

Het bedrag zal worden gebruikt 

voor de inrichting van de 

werkruimte, de aanschaf van 

materialen en het organiseren 

van restauratie workshops van 

de ingeleverde meubels. 

Het opknappen kan beginnen. 

Dankzij een relatie kunnen wij 

de komende maanden 

beschikken over een prachtige 

opslag– en werkruimte in 

Hilversum. 

De ruimte zal worden gebruikt 

voor het opknappen van de 

meubels en spullen met een 

dierbare herinnering die aan 

ons geschonken zijn/worden.  

Vanaf half oktober zal ons 

onderkomen in Hilversum zijn: 

Oosterengweg 44 (1212CN). 

Bezoeken? Alleen op afspraak. 

 

 

“Wonen is meer dan een dak 

boven je hoofd” 

15-09-2012 

Het ontmoetingscentrum in De Binnenhof in Soest breidt in 2013 uit met één 

avond per week en één zaterdag per maand, bij wijze van start. 

Als er meer animo voor avonden en zaterdagen zijn, kan daar invulling 

aangegeven worden.  

 

Op donderdagavond bieden wij een gevarieerd programma dat in lijn ligt met 

ons huidige aanbod. Op die ene zaterdag per maand willen wij een aangepast 

programma gaan bieden. De definitieve invulling is natuurlijk voorbehouden 

aan de wensen, behoefte en mogelijkheden van onze deelnemers. Gedacht 

wordt aan uitjes, zoals het bezoeken van een museum of de markt, een 

kasteel of een stad(je). Onderwerpen die echt bij het weekend passen. 

 

We starten al met het vormen van deelnemersgroepen, dus kent u iemand 

die deel wil nemen, laat het ons weten. 

Stichting KAG Zorg wordt ge-

steund door het Oranje Fonds 

De blogpost staat nu live op 2dehands.nl: http://blog.tweedehands.nl/ 

8-10-2012 

Wij zijn op zoek naar: 

 

 Werkplaatsbegeleiders 

 Stoffeerders 

 Restaurateurs 

 Timmermannen 

 Meubelmakers 

 Handige mensen 

 Enthousiaste mensen  

 Creativelingen 

 Kunstenaars 

Geïnteresseerd? Bel 06-48422186 of  

mail jarcine.spaander@kingarthurgroep.nl  

KAG is één van de initiatief-

nemers van een nieuw netwerk 

voor zorg- en vastgoedpartijen. 

 

Op 24 oktober start het      

netwerk met een seminar in    

Zonnestraal Hilversum. 

 

Aanmelden kan via: 

www.care4living.eu 
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