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In het huis wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding. Bewoners en
familieleden voegen persoonlijke eigendommen toe aan het interieur en
maken zich de nieuwe woonomgeving eigen, waardoor de huiselijke sfeer nog
meer wordt versterkt.
De zorgverleners
raken op elkaar ingespeeld en denken mee
over de borging van
sfeer en kwaliteit.
Meer dan de helft van
de appartementen zijn
inmiddels bewoond of
gereserveerd en er
wordt met veel plezier
gewoond en geleefd
met elkaar in ons
huis.
Het ziet er naar uit dat het mooie streven om aan het eind van dit jaar alle 22
appartementen te hebben verhuurd, haalbaar mag worden geacht.

Buiten oogt het nog wat kaal. Heeft u toevallig verhuisplannen en een tuin vol
mooie bomen, planten, potten, bankjes en zitjes, waar u een nieuwe bestemming voor zoekt? Onze Ellis Penninga heeft een tuinplan gemaakt voor de aankleding van de voor– en achterzijde van Ridderspoor en zou graag een kijkje
bij u komen nemen. E-mail: ridderspoor@kingarthurgroep.nl of 035-6212454

In het ontmoetingscentrum in
Soest werd de afgelopen maanden
hard gewerkt aan een drieluik van
Paleis Soestdijk. Dit kunstwerk zal
twee jaar lang tentoongesteld
worden in Museum Oud Soest.
Het kunstwerk bestaat uit een
mozaiek van diverse technieken en is een afspiegeling van knutselmaterialen
waarmee in het ontmoetingscentrum gewerkt wordt, zoals: hout, kralen,
garen, papier, lijm, lak, verf, glas en piepschuim.
In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat we in de 200 jaar daarna hebben opgebouwd. Vanaf 1813 was Willem Frederik de Soeverein vorst van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Het was in dat jaar dat hij voet aan wal zette in Scheveningen.
In 1815 nam hij de titel Koning aan, en het Vorstendom der Verenigde Nederlanden werd
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nederland werd een koninkrijk met een Grondwet, een
Eerste en Tweede Kamer en internationaal aanzien. De komende twee jaren vieren we landelijk
deze gebeurtenissen en de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijk en democratisch bestel.
Er zullen in het land vele activiteiten en evenementen zijn zie betrekking hebben op Het Koninkrijk
der Nederlanden. Paleis Soestdijk was in die tijd het buitenverblijf van onze eerste koning en na
haar huwelijk heeft Prinses Juliana er haar intrek genomen. En samen met Prins Bernhard heeft zij
daar tot aan haar overlijden gewoond. Als voormalige buren van de bewoners van Paleis Soestdijk, heeft Museum Oud Soest het idee opgevat om op een creatieve manier mee te doen met de
landelijke viering. Kunstenaars uit Soest en omgeving, al dan niet professioneel, werden opgeroepen om iets te tekenen of te schilderen wat te maken heeft met het Koninkrijk. Dit kunnen
portretten zijn, of paleizen of gebeurtenissen.

Begin 2014 gaat het project levenswerk van
start in Ridderspoor. Amateur schrijvers zullen
de herinneringen van onze bewoners en deelnemers aan het ontmoetingscentrum (die dat
wensen) documenteren en in een persoonlijk
boekje verwerken. Er hebben zich een groot
aantal amateur schrijvers gemeld die staan te
popelen om aan de slag te gaan. De hoofdpersonen worden in 10 persoonlijke gesprekken
geïnterviewd.
Een levenswerk is naast een dierbaar
naslagwerk voor de familie een belangrijk document voor zorgverleners om,
ook als het geheugen achteruit gaat,
met de persoon met dementie in gesprek te kunnen blijven gaan. Van welke
muziek hield iemand, wat vindt hij of zij
lekker. Hobby’s, vakanties, gezins– en
werkzame leven, kortom alles kan aan
bod komen.
In Soest werden in 2012/2013
meer dan 20 boeken geschreven.

Sinterklaas en zijn pietermannen komen bij ons langs en we bezoeken een
kerstconcert en organiseren een kerstdiner. De programma’s zijn te
downloaden via de website, maar kunnen u vanzelfsprekend ook maandelijks
toegezonden worden.
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De ontmoetingcentra van King Arthur Groep in Soest, Soesterberg en
Hilversum gaan op 21 of 22 maart koken voor mensen uit de wijk en buurt.
Dan is het NL Doet! dag en ondersteunt het Oranje Fonds projecten waarbij
vrijwilligers worden ingezet. Een mooi resultaat van deze actie zou zijn “de
nationale eet mee dag”. Familie, vrienden, kennissen en/of buren mogen
iemand opgeven voor een (verse) warme maaltijd. Tijdens de NL Doet! dag
mag de maaltijd worden afgehaald in het ontmoetingscentrum of wordt deze
door vrijwilligers thuisgebracht.
Het idee achter het idee: Dagelijks worden er tijdens de openingstijden in
onze ontmoetingcentra en ons huis verse maaltijden gekookt voor onze deelnemers en bewoners. We maken eigenlijk altijd te veel. Wij grijpen de NL
Doet! dag aan voor de aftrap van de “Hapje mee eten?” actie. Één jaar lang
mag aangeschoven worden in onze ontmoetingcentra en huis door iemand uit
de wijk of buurt die zich eenzaam voelt en een hapje mee wil eten. De maaltijd mag ook gratis afgehaald worden. De komende weken gaan we op zoek
naar mensen die ons vrijwillig willen helpen bij de organisatie en vormgeving
van de NL Doet! dag en willen helpen met koken of bezorgen van maaltijden.
En bedrijven die, zoals AD Mercurius Kunstdrukkerij in Almere die toegezegd
heeft zijn medewerking te verlenen bij het drukken van de menu’s en flyers,
een bijdrage willen leveren in de vorm van verpakkingsmateriaal, ingrediënten, toetjes, servetten, etc. Waarschijnlijk is er nog veel meer te bedenken om
van de maaltijd een waar feestje te maken. Iedereen die wil aanhaken is van
harte uitgenodigd.
Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres
verwijderen van de mailinglijst: klikt u hier

