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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

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

 
 
 
 
 
 
 

ONTMOETINGSCENTRA 
UTRECHT GESTART 
 
Op tenminste 3 locaties gaat King Arthur Groep laagdrempelige ontmoetingen voor men-
sen met beginnende geheugenproblemen bieden. In de woonkamers van buurtcentra 
worden activiteiten geboden die passend zijn bij ieders interesses, daarnaast kan meege-
daan worden met de activiteiten die er al in het centrum plaatsvinden, zoals biljarten, 
bewegen en muziek maken (zang en dans). De eerste 2 locaties zijn gelegen in Utrecht 
Wijk West (Zuilen/Ondiep/Pijlsweerd). De aftrap vond plaats op 15 augustus in het Vor-
stelijk Complex en vanaf 22 september zal buurtcentrum Oase zich in het rijtje voegen.  
Buurtcentrum De Uithoek volgt zodra de behoefte zich daar ook aandient. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Anita Schimmel 06-46457344 
 
Meer informatie en/of folders downloaden? Klik hier 

TEAM DE BILT GESTART  
Naast Team Wijdemeren is er nu ook een Team 
De Bilt. Dat betekent dat we persoonlijk begelei-
ding en zorg gaan leveren in De Bilt, Bilthoven, 
Maartensdijk en Groenekan, Westbroek en Hol-
landse Rading. Het team bestaat nu uit Tatien van 
Herpen, Gerda Bultstra en Gerdine Timmerman.  
We hebben inmiddels met verschillende betrok-
ken partijen in De Bilt kennis gemaakt.  

De casemanagers dementie, Buurtzorg, het Steun-
punt Mantelzorg en het sociaal Wijkteam reageer-
den allen positief op de komst van het team. De 
eerste zorgvragers hebben zich gemeld. We zijn 
dan ook nog op zoek naar collega’s die zich bij ons 
aan willen sluiten. Wil je zelf aansluiten of ken je 
iemand die IBT en/of verzorging wil doen in dit 
werkgebied?  
 
Graag een mail naar:  
teamdebilt@kingarthurgroep.nl 

JAARAGENDA 
Centrumbijeenkomsten OC’s 
24 oktober 2016 
14:00-16:00 uur 
Deelnemers en mantelzorgers. 
 
Mantelzorgbijeenkomsten  
11 oktober 2016  Soest 
13 oktober 2016 Hilversum 
19:30-22:00 uur 
Mantelzorgers. 
 
Huisbijeenkomst Ridderspoor 
14 september 2016 
19:30-22:00 uur 
Bewoners en familieleden. 
 

THEMA DAGEN 2016  
In de activiteitenprogramma’s zal  
aandacht zijn voor: 
 
6 september Duurzame dinsdag 
13 september Internationale chocola-
de dag 
20 september Prinsjesdag 
21 september Wereld Alzheimer dag 
23 september Burendag 
26 september Internationale dag van 
het onbekende kind 
16 oktober Wereld voedsel dag 
31 oktober Halloween 
10 november Dag van de Mantelzorger 
7 december Nationale vrijwilligers dag 

BURENDAG 2016 
Op 23 of 24 september vieren wij weer burendag.        
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in sep-
tember. Het is een dag waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en 
de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben al 
10 jaar Burendag ervaring. Voor alle ontmoetingscentra 
is een subsidie aangevraagd en verkregen.  
 
Soesterberg  23-9-2016 Wandeling olv een gids en een High Tea  
Soest  23-9-2016 Voegen een vogelhuisjesboom aan de belevingstuin toe 
Amersfoort 23-9-2016 Fleurt de straat op 
Utrecht  23-9-2016 Realiseert plantenbakken op hoogte en een terras 
Hilversum 24-9-2016 Organiseert een jeu de boules wedstrijd 
Almere  24-9-2016 Vleermuizen huisjes (ontwerp Natuurmonumenten)  

KING ARTHUR GROEP    
SERVICECENTER  
Ampérestraat 10   
1221 GJ  Hilversum 
035-2050950 
info@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 

DE KRACHT VAN HERINNERINGEN 
In oktober wordt in Hilversum gestart met een reeks van 
acht bijeenkomsten genaamd “De kracht van Herinnerin-
gen”.  
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor thuis wonende men-
sen met dementie en hun mantelzorger(s) en/of partner. 
Zorg voor iemand met dementie is een ingrijpende taak en 
heeft invloed op de relatie tussen de persoon met dementie 
en de mantelzorgers. 
 
“De kracht van herinneringen” is een methode die in         
Europees verband is ontwikkeld en waaruit is gebleken      
dat deelname aan de bijeenkomsten bijdraagt aan: 
- een vergroot begrip en ziekte-inzicht van de mantelzorger;  
- een verbeterd contact tussen de persoon met dementie en de mantelzorger(s) en  
- dat er aan het ophalen van herinneringen samen veel plezier beleefd wordt. 
 
Elke bijeenkomst duurt circa 2 uur en is opgebouwd uit een gezamenlijk deel en een deel 
waarbij de deelnemers uiteengaan in een groep van mensen met dementie en in een 
groep van mantelzorgers. 
 
De bijeenkomsten zijn in een prettige sfeer, waarbinnen ook veel gelachen wordt. Dit 
zorgt voor een welkome ontspanning wat belangrijk is binnen de zware taak van de man-
telzorger. De deelname aan deze bijeenkomst is gratis 
 
Naast Hilversum (OC Ridderspoor), zal de “De kracht van herinneringen” binnenkort ook 
worden gegeven in de regio Soest/Soesterberg.  
 
Voor vragen of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Pauline Vlekke-
Stouthamer (06 43525370) of een mail sturen naar  klik hier 

HET GRAFISCH ATELIER 
Vanaf donderdag 15 september 
opent de Werkplaats weer wekelijks 
de deuren voor mensen mét en zon-
der geheugenproblemen of begin-
nende dementie.  
Creatief bezig zijn in beeld en woord, 
op papier of textiel, met inkt en druk-
letters. Bijvoorbeeld keukenschorten 
met een eigen ontwerp bedrukken. 
Of ansichtkaarten maken. Snijden, 
knippen, tekenen, kleurgebruik, 
ruimtelijk inzicht en fysiek de persen 
laten rollen maar ook: interactie en 
met elkaar bezig zijn.  
 

De Werkplaats is een initiatief van de King Arthur Groep (KAG) en het Grafisch Atelier 

Hilversum (GAH) en wordt deels gesubsidieerd door de gemeente Hilversum. Deelname 

kan op basis van een WMO-indicatie; heeft u hier géén recht op dan bedragen de kosten 

voor een blok van 8 workshops inclusief kofie, thee en lunch 80 euro. De workshops 

(donderdag 11.00-13.30 uur, GAH Noorderweg 96B, Hilversum) gaan door bij minimaal 

5 deelnemers.  

U kunt zich aanmelden bij Jarcine Spaander 06-48422186, Claudia Perin 06-51214999 of 

per e-mail: grafischatelier@kingarthurgroep.nl 

SPULLEN GEZOCHT VOOR DE TUIN VAN 
RIDDERSPOOR 
Voor onze woonvoorziening Ridderspoor zijn wij 
op zoek naar allerlei soorten spullen om onze tuin 
leuk mee aan te kleden, bijvoorbeeld zinken 
potten en pannen, zinken gieter, bloempotten 
vanaf 40 cm, roodstenen potten, tuinbeelden, 
houten beelden, mattenkloppers, vogeldecoratie, 
oude theepotten, bakgerei van vroeger, sedum 
vetplanten (kruipende!) mogen stekjes zijn, phlox 
en nog veel meer. 
 
Mocht u iets niet 
meer gebruiken   
en wilt het graag 
weggeven, kom 
het dan langs   
brengen bij  
Ridderspoor,     
Koninginneweg 83 
te Hilversum.  

VRIJWILLIGERS                 
GEVRAAGD 

Chauffeurs, gastvrouwen,  
levenswerken schrijven,  

assistent activiteitenbegeleiders in 
Amersfoort, Almere, Utrecht  en 

Soesterberg? 
 

Wilt u vrijwilligerswerk doen, in-
formeer naar de mogelijkheden bij 

Marjolijn Slingerland: 
hr@kingarthurgroep.nl 

035-2050950 

CASEMANAGEMENT DEMENTIE VEENENDAAL  
Wendy van de Putte stelt zich voor 

Vanuit mijn jarenlange ervaring in de ouderenzorg heb ik gemerkt dat vooral de zorg 

coördineren rondom kwetsbare ouderen en in het bijzonder dementie mij het meest 

uitdaging geeft. Belangrijk vind ik ook om de waarden die de persoon met dementie 

heeft nagestreefd tot op ’t laatste moment in ere te houden. Ik doe dat in het contact 

met de familie en dierbaren, want zij kennen de persoon per slot van rekening het beste 

en zijn als het ware mijn ogen en oren. Mijn focus ligt vooral op de persoon met demen-

tie en de systemen die hen ondersteunen. Daarnaast vind ik het belangrijk om uit te 

gaan van hun behoeften en dat doe ik vooral door creatief te zijn in mijn vraagstelling en 

aanpak.  

Een vertrouwd  en vast aanspreekpunt 

De casemanager biedt de partner /mantelzorgers praktische onder-

steuning gedurende het gehele traject van het niet pluis gevoel tot 

opname in een verpleeghuis of overlijden.  Zij geeft inzicht over de 

mogelijkheden voor zorg en begeleiding, onzekerheid over het ver-

loop van de ziekte, de risico’s op overbelasting van mantelzorgers 

en  heeft de regie over de communicatie tussen de zorg-/

hulpverleners onderling.  U kunt bij  haar met al uw vragen terecht.   

 

Kennismaken? 

Mail Wendy van de Putte: casemanagerveenendaal@kingarthurgroep.nl  

Of bel ons klanten contactcenter: 035-2050950 / 06-46457344 

LEGE SCHOENENDOZEN EN KLEINE KADOOTJES GEVRAAGD 

Voor ons project schoenmaatje vragen wij legen schoenendozen. Op 26 september is het 
“de Dag van het onbekende kind”.  
 
Wij zamelen in 
De ontmoetingscentra in de regio Utrecht verrassen dan minderbedeelde kinderen in de 
regio met een versierde schoenendoos gevuld met handige en leuke hebbedingetjes. We 
denken dan aan kleurpotloden, schrijfgerei voor school en een spelletje. We mochten al 
leuke kadootjes in ontvangst nemen zoals 50 waardebonnen voor een ijsje. Natuurlijk 
moet het ook mooi verpakt, dus zijn wij op zoek naar lege schoenendozen.  De deelne-
mers beplakken en schilderen de dozen en vullen ze af.  
 
Heeft u lege schoenendozen en wilt u die kwijt? U kunt ze inleveren bij onze ontmoe-
tingscentrum: King Arthur Groep Amersfoort, Johan Wagenaarstraat 12a, op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. (wijk: Randenbroek) 
Vragen? 
Yolanda van Oosterwijk, begeleider Amersfoort  06-15005019 of Ester Kraak, begeleider 
Amersfoort 06-51364841  

ZELFSTANDIGE ZORGPROFESSONALS GEVRAAGD M/V 
Begeleiders thuis 
Voor het bieden van zorg en ondersteuning in de thuissituatie (individuele begeleiding) 
zijn wij op zoek naar zelfstandige begeleiders, woonachtig in Almere, Amersfoort, Wijde-
meren, Veenendaal, Utrecht en de regio De Bilt / Utrechtse Heuvelrug. 
 
Casemanager regio ‘t Gooi 
Wij zijn op zoek naar een Casemanager voor regio ‘t Gooi, verpleegkundige niveau 5.  
 
Activiteitenbegeleiders groep Soest 
In Soest zijn wij op zoek naar een activiteitenbegeleider voor 2 aaneengesloten dagen 
per week. Woensdag/donderdag of Vrijdag/Zaterdag. Een organisatietalent met mini-
maal niveau 2 helpende/verzorgende met medicatie in het pakket.   
 
Interesse in één of meer van deze opdrachten?  
Mail of bel Marjolijn Slingerland 035-2050950 of hr@kingarthurgroep.nl 

https://www.zorgkaartnederland.nl  
Op zoek naar een zorgaanbieder of een beoordeling schrijven over King Arthur Groep? 
Raadpleeg de zorgkaart klik hier  

RIDDERSPOOR 3 JAAR - KOMT U OOK? 
Officiële opening tuin, expositie van kunstwerken bewoners en open huis met BBQ in 
Ridderspoor op zaterdag 3 september, Koninginneweg 83, 1211 AN  Hilversum  
Van 16.00 -19.00 uur.  

U bent van harte uitgenodigd om deze dag sa-
men met ons te vieren en de nieuwe tuin te  
beleven en het huis te bekijken. Ook is er een 
expositie van de kunstwerken van de bewoners.  
U kunt komen wanneer u wilt. Om 16.30 worden 
de nieuwe tuin en de expositie officieel  
geopend.  
Programma  
16.00 Deuren gaan open  
16.30 Officiële opening tuin en expositie  
16.45-18.45 Doorlopend gelegenheid om de tuin, 
het huis en de expositie te bekijken.  
19.00 Sluiting  
 

Er zijn teamleden aanwezig die meer kunnen vertellen over de tuin, het 
huis en de expositie. De tuin is mede mogelijk gemaakt door Ladies’ Circle 
Mediastad.  

HET PROJECT DEMENTALENT, HOE STAAT HET ERMEE?   
Jos van Engelen, ambassadeur van DemenTalent in Soest, 
vertelt ...  
 
Jos: “Ik ben 81 en er gaat een wereld voor me open: sinds 
mei van dit jaar trek ik samen op met Christa Nieuwenhuis 
om het DemenTalent project voor King Arthur Groep on-
der de aandacht te brengen. Ik heb al op diverse bijeen-
komsten mogen spreken over hoe belangrijk het is om ac-
tief te blijven als dementie je overkomt.  
 
Ik heb eigenlijk een hekel aan het woord dementie, want 
al gauw beoordelen mensen je en zien ze je niet meer voor 
vol aan. Dat is ook wat ik vertel op de bijeenkomsten, van 
de ene dag op de andere dag lijk je dan niet meer mee te 
tellen. En dat maakt me boos. Want ik kan nog een hele-
boel en die mogelijkheden wil ik benutten. 
 
 

Dementalent past bij mij want ik kan nu als voorlichter mijn verhaal vertellen en hoop 
daarmee lotgenoten aan te spreken: ‘Blijf niet in een hoek zitten, hang niet achter de t.v. 
maar zoek uitdagingen, die grijze cellen moeten in actie komen.’  
 
Ook wil ik de partners hierbij betrekken want leven naast iemand met dementie vraagt 
ook iets van de partners. Voor mijn vrouw Henny is er ook heel wat veranderd de afgelo-
pen jaren. Maar doordat ik nu als vrijwilliger binnen het DemenTalent project voorlichting 
geef is het thuis ook gemakkelijker geworden om hierover samen te praten. 
 
In mijn vroegere werk bij V&D was ik bezig met producten, nieuwe dingen op de markt 
brengen, prijzen en dergelijke. Ik werkte prestatiegericht. Dat is nu anders in mijn werk 
voor DemenTalent en de King Arthur Groep: ik bouw nu aan mezelf, het geeft me zin en 
(zelf)waardering om nog dingen te kunnen blijven doen die van nut zijn.”  

Ook op Wereld Alzheimer dag (21 september a.s.) zijn Jos en Christa present tijdens een 
lokale activiteit, er staan de komende tijd diverse interviews op de rol en op zondagmid-
dag 6 november a.s. organiseren we een boekbespreking bij de Soester boekhandel van 
de Ven. Dan zal Jos ook spreken maar ook komen enkele boekschrijvers aan het woord die 
het boek ”ïk heb dementie” hebben geschreven. En we staan in contact met Ria Bremer, 
zij hoopt die middag te presenteren. 

DemenTalent is een initiatief van DAZ. King Arthur Groep doet mee aan een onderzoek 

van de VUmc naar de kosteneffectiviteit van nieuwe ondersteuningsvormen.  

LANGDURIGE ZORG VERBETEREN 
Een van de interventies die bij King Arthur Groep is doorgevoerd is het project meting 
uitkomsten dementie.  
 
Dit is een, in het zorg leef plan geïntegreerde vragenlijst, met zeer uiteenlopende bena-
mingen, zoals de dementietool, de dementievragenlijst, de kwaliteit van leven vragen-
lijst.  
 
Tijdens een interne kennis carrousel keken we kritisch naar de vragen uit die lijst. Is de 
vraag duidelijk of geeft deze verwarring? Is de vraag nuttig? Wat levert het op?  Welke 
toevoeging is zinvol? We concludeerden dat niet alle vragen duidelijk verwoord zijn. Dat 
veel vragen uitnodigen tot doorvragen. Dat ze (daardoor) waardevol zijn voor het ge-
sprek  
 
Met elkaar hebben we ook gezien dat de vragenlijst niet als zodanig afgewerkt hoeft te 
worden maar dat de vragen afzonderlijk en op willekeurige volgorde het gesprek juist 
meerwaarde kunnen geven.  Wanneer een mantelzorger bijvoorbeeld vertelt hoe het 
met hem/haar de afgelopen tijd is gegaan kan de begeleider daarop inhaken en aanslui-
tend de vraag rond de kwaliteit van leven stellen en daar vervolgens op doorpraten. Als 
in het gesprek moeilijke/fijne momenten genoemd worden, dan past daar de vraag rond 
de drie woorden.  Als je zo omgaat met de vragen, ze verweeft in het zorg leef plan ge-
sprek kunnen ze een waardevolle toevoeging zijn voor het gesprek. Hiervoor is het van 
belang de vragen te kennen zodat je ze op het juiste moment kunt stellen en kunt door-
vragen.  Het is goed je bewust te zijn van de kansen die de vragen bieden. De vragenlijst 
is nog in ontwikkeling bij Vilans, specialist in het ontwikkelen en helpen toepassen van 
kennis die de langdurige zorg blijvend verbetert.  
Zij vragen onze feedback, hetgeen weer wordt verwerkt in de verbeter-versie van de vra-
gen. Wij hebben onze zorgprofessionals gevraagd op-/aanmerkingen te melden.   

KLEINE JAMPOTJES GEVRAAGD 
In Hilversum maken we samen met de Moestuin van Jagtlust 300 potten jam voor de 
nieuwe inwoners van Hilversum. De potjes worden uitgedeeld bij de inwonersbijeen-
komst die de gemeente organiseert in november. Heeft u nog kleine jampotjes, dan kunt 
u deze afleveren op Koninginneweg 83 in Hilversum of bel 06-48422186. 

De bijeenkomsten  
8 zaterdagen in oktober 

en november 2016  
van 11.00-13.00 uur 

  incl. lunch  
 

Locatie:  
Ontmoetingscentrum 

Ridderspoor  
Koninginneweg 83,  

Hilversum  
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