
 

 

 

 

Amateur schrijvers uit Soest en Baarn  

documenteren herinneringen van ouderen 

 

Verleden   

TIJD 

Iedereen heeft een eigen verleden, heden en toekomst   
  

Visie  

In onze visie moet je kunnen blijven kiezen als je met dementie of andere 

vormen van zorg te maken krijgt. Er verandert veel, voor degene die de-

mentie heeft, maar zeker ook voor naasten, zoals de partner en de familie. 

Zorg en een omgeving waar je je thuis bij kunt voelen en je je begrepen 

voelt, is dan het minste wat geboden kan worden. 

 

Wij bieden persoonlijke zorg en begeleiding aan mensen met geheugenpro-

blemen, vergeetachtigheid en dementie. Een waardige zorg waar rekening 

wordt gehouden met ieders achtergrond en interesses en waar partners en 

familie een belangrijke rol spelen. 

 

Zorg aan huis 

De zorg wordt geboden aan mensen die nog thuis wonen, die naar het ont-

moetingscentrum komen of die in een kleinschalige woonzorgvoorziening 

wonen die gebaseerd is op het principe van scheiden van wonen en zorg. 

Meer informatie?  

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden bel of stuur een e-mail naar 

King Arthur Groep. 

 

Contactgegevens 

King Arthur Groep 

Ontmoetingscentrum in de Open Hof (ingang De Binnenhof), 

Veenbesstraat 2, 3765 BA Soest 

Contactpersoon: Anita Schimmel  

Telefoon: 033-2012491 of 06-46457344 

info@kingarthurgroep.nl 

www.kingarthurgroep.nl 



 

 
Mythe 

In de Middeleeuwen waren eens een ridder en zijn ge-

liefde langs een rivier aan het wandelen. Bij het plukken 

van een bosje bloemen viel hij door de zwaarte van zijn 

harnas in het water. Terwijl hij verdronk gooide hij het 

bosje bloemen naar zijn geliefde en riep "Vergeet mij 

niet". Deze bloem is verbonden met romantiek en tra-

giek en werd vaak door vrouwen gedragen als teken van 

trouw en oneindige liefde.  

Hoe gaat het in z’n werk 

U meldt u aan bij King Arthur Groep en wordt gekoppeld 

aan een schrijver.  

 

In 8 tot 12 persoonlijke gesprekken vertelt u uw levensver-

haal.  

 

Deze gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden of in het 

ontmoetingscentrum. 

 

U verzamelt materiaal om uw herinneringen te ondersteu-

nen zoals foto’s, krantenartikelen, een recept, (liefdes-)

brieven, een tekening van uw kleinkind, etc.  

 

De schrijver stelt een boekwerk voor u samen. 

 

Kosten 

Aan deelname is een eigen bijdrage van € 25,00 verbonden 

voor onkosten van de schrijver.   

 

Kennismaking met de schrijver 

De amateur schrijvers zijn vrijwilligers uit Soest en Baarn. 

Mannen en vrouwen, ook van Indische afkomst, jong en 

oud. U kunt uw voorkeur uitspreken. 

 

Met de vrijwilligers is een overeenkomst gesloten die de 

privacy van u en uw familieleden waarborgt. 

Herinneringen van toen 

 Kunt u ook zo genieten van het luisteren naar of 

het lezen van verhalen over vroeger?  

 Droomt u zo nu en dan weg naar vervlogen tijden?  

 Wilt u iets waardevols en tastbaars achterlaten 

voor als u er straks niet meer bent?  

 Kent u iemand die zijn of haar herinneringen 

graag aan het papier zou toevertrouwen, maar daar 

hulp bij nodig heeft? 

 

Het project “Levenswerk” van King Arthur Groep kan  

u misschien behulpzaam zijn.  

 

Vanuit het ontmoetingscentrum zijn amateur schrijvers 

gestart met het documenteren van levensverhalen van  

ouderen. 


