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Sinds 8 april jl. is de werkplaats van King
Arthur Groep verhuisd naar de Koninginneweg 97-99 te Hilversum (Oude Luzac gebouw). De locatie ligt direct naast onze
nieuwbouw en zal naast de werkplaats ook
bestaan uit een winkeltje.

Bijeenkomst: Werken in de
zorg dichtbij huis
Datum: 22 april 2013
Aanvang: 14:00-17:00
Koninginneweg 97-99,
Hilversum
Programma Klik hier
Bijeenkomst: Zelfstandig
werken in kleinschaligheid
Datum: 27 mei 2013
Aanvang: 14:00-17:00
Koninginneweg 97-99,
Hilversum

Hier worden de mooie oude spullen, die
zijn verzameld en opgeknapt en geen
plekje krijgen in Ridderspoor, verkocht en
tentoongesteld. Ook kopers die via de
website www.2dehands.nl tot een aankoop
overgaan kunnen de spullen op dit adres
ophalen. De werkplaats en de winkel zijn te
bezoeken op woensdag en vrijdag van
10:00-16:00 uur.
Wij werden bij de verhuizing geholpen
door de bikkels van Bikkel!

Bijeenkomst: Meer binding
met de wijk
Datum: 24 juni 2013
Aanvang: 14:00-17:00
Koninginneweg 97-99,
Hilversum

Op 12 april vierde het
ontmoetingscentrum in Soest
haar tweejarige bestaan met
een boekpresentatie en live
muziek. Vorig jaar mocht het
ontmoetingscentrum van het
Oranje Fonds een subsidie
ontvangen voor het schrijven
van Levenswerken. Negen
hoofdpersonen presenteerden
hun boek en droegen een kort
verhaal voor uit eigen werk.
Een levenswerk bestaat uit
herinneringen, ondersteunt met
foto’s, anekdotes, gedichten,
recepten, etc.

Voor de volledige bouwrapportage klik hier

Gelukkig was het 17 maart jl. tijdens de
NLDoet! dag goed weer. Er werd volop buiten gewerkt. Vrijwilligers vervaardigden
een houten tuinset en groenten/
plantenbakken op hoogte. Binnen was het
gezellig, knus en warm.
Deelnemers van het OC namen naald en
draad ter hand en naaide nieuwe tafellakens.

Hoofdpersoon Thea Nortier,
met haar man Ron en dochter
Deborah op de rode loper.

Op 21 maart was het zover.
De kou werd getrotseerd en de
1e contouren (fundering) van
het nieuwe huis in Huizen
waren zichtbaar.
Eerste bewoners zijn bekend. Hiermee is
het startsein voor de inschrijvingen gestart.
Geïnteresseerden kunnen zich melden.

Tijdens het congres “Samen Sterk” ter ere
van het 20-jarige jubileum van ontmoetingscentra in Nederland, behoorde ook
deze fotocollage tot de nominaties.

Niet
zomaa
re
Stropd en
as!

De opbrengst van de Feestelijke Voordeeldag van Kringloop Spullenhulp, is voor een
deel voor King Arthur Groep. Het geld is
bestemd voor het activiteitencentrum in
Soest en Soesterberg voor mensen met
beginnende dementie. Het OC kreeg een
bedrag van maar liefst €1750.
Om te beginnen zijn er twee nieuwe tafels
aangeschaft voor het zonnige terras.

Van links naar rechts:
Anita Schimmel, Jarcine
Spaander, Linda de Haan en
Bram de Haan

Vanaf half juli zullen er open
dagen georganiseerd worden
en op 4 september om 16:00
uur staat de feestelijke opening
van Ridderspoor gepland.

Stichting KAG Zorg wordt
gesteund door:

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

