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Nog een beetje onwennig worden de eerste
stappen in het digitale social media tijdperk
gezet. Wij hopen u snel als volgers, like’rs,
etc. te ontmoeten op het digitale net.

Gerke de Boer spreekt tijdens
bijeenkomst voor zelfstandig
zorgverleners (zzpers) in de
thuiszorg
Datum: 11 maart 2013
Aanvang: 14:00-17:30
Oosterengweg 44, Hilversum

En het resultaat mag er
zijn! Geschuurd, in de
was gezet, van nieuw binnenwerk voorzien en professioneel gestoffeerd. Dit
belooft wat voor de rest
van het interieur.
Onvermoeibaar en met veel plezier wordt
er iedere woensdag en vrijdag door vrijwilligers in de werkplaats gewerkt. Wilt u het
proces volgen? Klik hier

Opening nog niet bekend, maar de werkzaamheden vorderen gestaag.

Programma? Klik hier
Opgeven voor deelname? Stuur
een e-mail naar:
info@kingarthurgroep.nl
De Deelname is gratis.

De pilot lijkt een succes te
worden. Deelnemers aan het
OC bereiden op maandagavond
tijdens een extra dagdeel een
heerlijke verse maaltijd en
genieten na het hakken en
snijden na onder het genot van
een kopje koffie en een
spelletje.

Foto’s: Januari 2013
Deelname nog mogelijk.

Naast het ontmoetingscentrum in Soest,
kunnen inwoners van Soesterberg nu ook
terecht in een eigen ontmoetingscentrum
van King Arthur Groep in Soesterberg. Op 1
februari opende het centrum haar deuren
voor drie dagen per week (maandag,
woensdag en vrijdag) van 10—16 uur. De
opzet en uitvoering zal hetzelfde zijn als in
Soest. Er zijn geen wachtlijsten en “alles
mag, niets moet” geldt ook hier.
Voor foto’s en meer informatie Klik hier

De bouw in beeld: Klik hier

Op 18 april 2013 organiseert de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra in
samenwerking met het Amsterdam Center on Aging VUmc-VU in de Singelkerk in Amsterdam een landelijk congres over gecombineerde ondersteuning
voor mensen met dementie en hun familie. De folder is hier te downloaden.
klik hier

Cursus voor partners, familie en andere naasten van mensen met dementie,
ook wel mantelzorgers genoemd.
“Door de cursus begrijp ik beter wat er bij mijn partner gebeurt. Daardoor
voel ik meer rust bij mezelf”
“Anderen herkenden mijn verhaal en dat was zo’n opluchting. Ik was niet de
enige”
De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten en alle bijeenkomsten vinden plaats in Ontmoetingscentrum “Klaarwater”, Wiardi Beckmanstraat 475,
3762 GN te Soest. De cursus start op 27 maart 2013 en wordt gegeven op
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Voor aanmelden voor deze
cursus of eventuele vagen kunt u zich wenden tot contactpersoon Inge
Broersma (SWOS), tel: 035- 60 23 681 of via hulpthuis@swos.nl.

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

