Nieuwsbrief
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg
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ONTMOETINGSCENTRUM UTRECHT
BREIDT UIT

JAARAGENDA
THEMA DAGEN 2017

OPEN DAG op 13 december van 10:00-16:00 uur
Dr. Max Euwestraat 74, Utrecht (Zuilen).

22 december centrumbijeenkomst OC
Hilversum
23 december Kerstviering Ridderspoor

In augustus 2016 opende King Arthur Groep voor het
eerst de deuren van OC Utrecht. Na een gestage groei
van het aantal deelnemers kunnen we trots melden
dat we de deuren nu ook openen op de Woensdag.
Hiermee zal OC Utrecht vanaf 13 december geopend
zijn van Maandag tot en met Vrijdag.

Programma op woensdag
Er is voor Woensdag gekozen voor een specifiek
programma voor mensen met dementie op jonge
leeftijd. Dit zijn mensen in de leeftijd tot ongeveer 67
jaar. Door hun leeftijd zijn zij vaak nog vitaler en
actiever. Ook zijn zij nog actief deelnemer aan de
maatschappij en hadden tot voor kort nog een baan.
Ook het gezinsleven zit in een andere fase zoals
bijvoorbeeld nog studerende kinderen thuis, de
partner neemt vaak nog deel aan het arbeidsproces.
Dus een totaal andere dynamiek, die vraagt om een
andere aanpak.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met
het ontmoetingscentrum via telefoonnummer 0681120367, via email: ocutrecht@kingarthurgroep.nl

NU OOK OP ZATERDAG
NAAR HET ONTMOETINGSCENTRUM HILVERSUM
Vanaf 1 januari 2018 is het ontmoetingscentrum Hilversum bij voldoende
deelname, ook op zaterdag open van
10.00 tot 16.00 uur. Hiermee willen we
de deelnemer en zijn of haar naasten
meer structurele ondersteuning in het
weekend bieden. Vertrouwd in eigen
ritme het weekend in. Ook nu is ons
uitgangspunt Alles mag en niets moet.
Een kopje koffie, een goed gesprek of
kleine activiteit en zo af en toe er met
zijn allen op uit. Een prachtige aanvulling op de zorg en aandacht van thuis.
En verder wordt u, zoals u van ons gewend bent opgehaald en thuisgebracht
en staat er tussen de middag een warme maaltijd voor u klaar.
Ik kijk ernaar uit om u te begroeten op
deze gezellige zaterdagen in OC Hilversum.
Astrid van Boeijen

Voor informatie over deelname kunt u
contact opnemen met Gerda Lansink op
06 – 18197143.

EVEN NIET AAN HET ROER
In april 2018 is er weer een sleehondenrace van
300 km in Noorwegen.
Hier wil ik Jarcine Spaander al een aantal jaren
graag aan meedoen, maar tot nu toe is het er niet
van gekomen. Dit jaar wil ik er voor gaan. Helpen
jullie mij laten zien dat je je doelen en dromen
waar kunt maken als je ze maar deelt en samenwerkt?
Heeft u een facebook account?
Dan kunt u stemmen, vergeet ook niet de link met
al uw facebook vrienden te delen en ze te vragen ook een stem op Jarcine uit te brengen.
Klik op vote via de volgende link: http://polar.fjallraven.com/contestant/?id=462

HELP JARCINE HAAR DROOM VERWEZELIJKEN EN STEM

"Alone might be faster, but together you get further!"
OP ZOEK NAAR NIEUW TALENT VOOR MEERDERE REGIO’S
Groepsbegeleiders activiteitencentra
Wij zijn op zoek naar mensen met organisatie- en coördinatietalent die ouderenzorg een warm hart toedragen en de uitdaging
van het begeleiden van een groep aan willen gaan.
Als groepsbegeleider bedenk je samen met het team de activiteiten en coördineer je begeleidingstaken. Enige flexibiliteit
wordt daarbij van je verwacht.
Ester Kraak (begeleider in Amersfoort): “Een dag in het ontmoetingscentrum is één groot feest. Het team, dat bestaat uit een
begeleider, vrijwilligers en stagiaires kennen hun verantwoordelijkheid en hebben maar één doel: de deelnemers een fijne dag
bezorgen. Er wordt dan ook veel gelachen.“
Individuele begeleiders
Niet iedereen is een groepsmens en sommige mensen hebben
meer behoefte aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
In alle regio’s zijn wij op zoek naar individuele begeleiders thuis.
Interesse in één of meer van deze opdrachten?
Mail of bel Marjolijn Slingerland 035-2050878 of
hr@kingarthurgroep.nl

ZORGKAART NEDERLAND
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar
mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen
kiezen voor een zorgverlener die het beste past: https://www.zorgkaartnederland.nl
Wilt u direct naar de zorgkaart en uw ervaringen delen/beoordeling schrijven?
Raadpleeg de zorgkaart klik hier

FEESTELIJKE OPENING ONTMOETINGSCENTRUM SOESTERBERG
Begin Oktober is het ontmoetingscentrum van de King Arthur Groep in Soesterberg verhuisd. Wij
zijn van de Vredekerk naar de Linde gegaan. Deze voormalige kleuterschool is verbouwd om
plaats te bieden aan de bibliotheek en o.a. de King Arthur Groep. Op vrijdag 6 Oktober was de
feestelijke opening, waarbij ook de wethouder aanwezig was.

Foto impressie van ons nieuwe in- en exterieur.

Inmiddels zijn we enkele weken verder en we hebben het goed naar ons zin in De Linde.
Het is een mooie, lichte ruimte met een fijne tuin. Ook de bibliotheek in hetzelfde gebouw is fijn.
Er gebeurt altijd wel iets hier. De interactie met bezoekers aan het centrum maakt dat er veel
gezelligheid en aanspraak is.
OC Soesterberg kent geen wachtlijst, op vrijdag zouden we het aantal deelnemers graag uit willen
breiden. Naast het reguliere aanbod, willen we mensen met dementie op jonge leeftijd een alternatief bieden, denk aan een wandelclub, kaartclub of er samen op uit om te klussen in de buurt.
Loop tijdens de openingstijden bij ons binnen in ons laagdrempelige clubhuis en bespreek met de
begeleider uw wensen. Flexibele deelname van 1 uur tot enkele uren en dagdelen per week is
mogelijk. Wij begrijpen dat mensen met dementie op jonge leeftijd, die in een andere levensfase
zitten, een ander aanbod nodig is.
Maatjes project
Leest u dit en denkt u ik zou als maatje een rol willen vervullen, bel of mail ons.
Openingstijden en adres:
Maandag, woensdag en vrijdag van 9-17:00 uur, bij voldoende animo andere tijden mogelijk.
OC Soesterberg (De Linde), Christiaan Huygenslaan 4A, 3769 XW Soesterberg
ocsoesterberg@kingarthurgroep.nl of 06-37422115

WIJ GAAN VOOR GOUD!
In september vond de jaarlijkse audit plaats. Na aanleiding
hiervan werd het advies afgegeven het gouden keurmerk
voort te zetten.
Vooral de betrokkenheid van de teamleden, de platte
organisatie, open communicatie en cultuur waar fouten
gemaakt mogen worden en er samen gekeken wordt hoe
het beter kan, gaven de doorslag. De passie en gedrevenheid om zorgvragers en hun naasten goed te begeleiden
maakt dat wij weer voor goud gaan!

TERUGBLIK JAARUITJE OC’S SOEST,
SOESTERBERG EN AMERSFOORT
Samen met de deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers
naar de Passiflora Hoeve te Harskamp, het jaaruitje op 15
september 2017.
Om negen uur in de ochtend hebben alle deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers (87 personen) zich verzameld bij de King Arthur Groep in Soest. Waarbij deelnemers na een hartelijk ontvangst met koffie en uiteraard iets lekkers, worden gekoppeld aan een persoonlijk maatje
(vrijwilligers) voor die dag.
Met een arm, een geruststellend gesprek of door het gesprek een totaal andere wending te
wordt iedereen op zijn gemak gesteld en toveren we een glimlach op ieders gezicht, vol enthousiasme vangen we de busreis aan.
We kijken terug op een geweldige dag samen en danken alle betrokken voor hun bijdrage.

TEAM ‘T GOOI
Sinds kort zijn wij gestart als zelf organiserend team 't Gooi. Voor de begeleiding van mensen
met dementie in deze regio kunt u bij ons terecht. Wij gaan voor u op zoek naar de best passende begeleiding en zorgen voor de juiste match met een van onze collega’s. Ook houden we de
kwaliteit van de begeleiding hoog door onze collega’s te ondersteunen en in te werken.
Weet u iemand die begeleiding kan gebruiken of heeft u een vraag?
Dan kunt u contact opnemen via teamgooi@kingarthurgroep.nl of telefonisch met:
Astrid van Boeijen (06-43723384) voor de gemeente Huizen en omstreken.
Betty Eisma (06-43837430) voor de gemeente Hilversum.
Wij kijken uit naar een positieve samenwerking!

Van links naar rechts: Lisette Otto, Rob Winkel, Astrid van Boeijen, Ruth Hettema, Sarah Mulders,
Betty Eisma en Ingrid van der Kaa.

WERK IN UITVOERING: DE HERENSOOS
Een plek waar hoger opgeleide heren zich thuis
voelen. Een plek waar zij ‘’ onder elkaar zijn’’,
bekende muziek gedraaid wordt, het eigen krantje
op de leestafel ligt. Waar een goed gesprek
gevoerd wordt of waar een werkbankje uitnodigt
tot mannenklussen. Natuurlijk staat er een biljarttafel. En buiten mag er een sigaar gerookt worden.
Spreekt dit beeld u aan? Of kent u iemand voor
wie dit mogelijk iets is? Als vrijwilliger of lid?
Laat het ons weten. Wij zijn ook nog op zoek naar
een stijlvolle locatie. Lisette Radsma en
Rob Winkel, herensoos@kingarthurgroep.nl

KEUKEN GEREI GEVRAAGD VOOR ONTMOETINGSCENTRUM
UTRECHT
Voor ons ontmoetingscentrum in Utrecht zijn wij opzoek naar keukengerei. Denk aan pannen,
servies, bestek en nog veel meer!
Heeft u nog keukengerei over? Dan kunt u het afleveren op Doctor Max Euwestraat 74 in
Utrecht of bel 06-81120367 of mail naar: ocutrecht@kingarthurgroep.nl
De King Arthur Groep nodigt mantelzorgers en mensen met dementie uit voor de

CURSUS DE KRACHT VAN HERINNERINGEN
De 8 bijeenkomsten zijn op de zaterdagen 10:00 uur tot 13:30 uur, incl. lunch.
13 januari, 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari, 24 februari en 3 maart.
Het doel van deze cursus: Het verbeteren van het contact tussen de mensen met dementie en
de mantelzorger. Het verbeteren van autobiografisch geheugen van mensen met dementie. Het
zelfvertrouwen verbeteren van mensen met dementie. Bij elke bijeenkomst is er een bepaald
thema en worden positieve herinneringen opgehaald.
De thema’s zijn;
• Kindertijd en gezinsleven
• Tuin/dieren
• Beroep/huishoudelijk
• Uitgaan en ontspanning werk
• Verliefd, verloofd, getrouwd • Gezinsleven; baby’s/ kinderen
• Eten en drinken

• Schoolleven
• Vakantie en reizen
• Feesten en activiteiten

De cursus wordt gegeven door Margo Bruins van de King Arthur Groep. Locatie: Molenstraat 8a
Soest. Je kan je aanmelden via; ocsoest@kingarthurgroep.nl of per telefoon: 06-37449397

RESPIJTZORG UITGELICHT
De organisatie “Handen in Huis” bestaat al 55 jaar, is ooit gestart vanuit de Rotary club, de dames
van de clubleden bezochten als vrijwilligers ouderen. Later in een samenwerking met kruisverenigingen. Nu zijn het +/- 100 vrijwilligers die de mantelzorgvervanging uitvoeren. De kosten
worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet als men beschikt over een aanvullende polis
(Handen in Huis is gecontracteerd door bijna alle verzekeraars).
Mantelzorgvervanging ook wel respijtzorg in het kort:
•
Respijt zorg gaat alleen over 24-uurs mantelzorgvervanging thuis. Niet voor een paar uur.
•
Duur: minimaal 3 dagen en 2 nachten (is geen maximum) + de mantelzorger moet weg en
alle professionele zorg die al geboden wordt (thuiszorg) gaat gewoon door of wordt uitgebreid, danwel de thuiszorg is op afroep aanwezig.
•
Vergoeding: zorgverzekeringswet aanvullende verzekering of particulier
Contactgegevens:
Handen in Huis, Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postbus 110, 3980 CC Bunnik
jbeekes@handeninhuis.nl
Jacqueline Beekes (directeur)
030-6590970
06-51713729

OC DE BILT OPENT BILJARTCLUB
Het zat al even in de planning maar eind november zijn nu toch de eerste deelnemers aan de
biljartclub bij Eetcafe Van Miltenburg in Bilthoven gestart. Deze mannenclub is een initiatief van
het OC De Bilt. Een aantal mannelijke bezoekers van het Ontmoetingscentrum gaf aan graag een
spelletje biljart te willen spelen. Liefst op een plek in de wijk waar ze als mannen onder elkaar
kunnen zijn. Eetcafe Van Miltenburg wilde hier graag aan meewerken. Jan Willem van Miltenburg: ‘We willen graag onze medewerking verlenen aan dit initiatief. Het is toch mooi als er een
plek is waar mensen met geheugenproblemen zich prettig voelen en elkaar kunnen ontmoeten.
Als wij daar als eetcafé in de wijk aan mee kunnen werken is dat alleen maar mooi.’ De biljarttafels worden door het eetcafe gesponsord. Het idee is dat we, bij voldoende belangstelling, wekelijks bij elkaar kunnen komen.
Fietscollecte
Het OC is in Bilthoven gevestigd in de Opstandingskerk en dat is het kerkbestuur niet ontgaan.
Vanuit de diaconie is er een actie gestart om geld in te zamelen voor een duofiets. Het thema van
de collectie is ouderen ver weg en dichtbij. Er wordt gecollecteerd voor de Grannies in Roemenië
en de ouderen die het OC in de kerk bezoeken.
Wintermarkt voor het goede doel
Onze bezoekers hebben aangegeven graag een keer naar een museum te willen gaan. Voorwaarde is wel dat er klassieke schilderijen aan de wand moeten hangen. Het Rijksmuseum is favoriet
maar het Singer in Laren is een goed tweede. Om dat financieel mogelijk te maken produceren
we op het OC verschillende producten die we op de Wintermarkt in De Bilt willen verkopen. Inmiddels hebben we vele potjes stoofperen gevuld en voorzien van een mooie stoffen ‘hoedje’ en
compleet met een handgeschreven label waarop Gemaakt door Con Amore staat. Con Amore is
de zelf verzonnen naam van het koor en dat wordt ook de nieuwe naam van het OC. Daarnaast
maken we kersdecoraties in alle soorten en maten.

MANTELZORG CAFÉ (AANBOD VAN COLLEGA AANBIEDER IN SOEST)
Per 1 januari 2018 zal elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur een Mantelzorg Café
gehouden worden voor mantelzorgers uit Soest en omgeving. De bijeenkomsten zijn informeel
en gericht op gezellig samenzijn met andere mantelzorgers. Een keer per maand zijn er speciale
activiteiten of is er een thema die de mantelzorgers willen bespreken. Uw gastvrouw is Amanda
Minkema. Plaats: Uw Gemakshuis, Koninginnelaan 6 in Soest.
Inloopspreekuur voor Mantelzorgers
Vanaf 1 oktober 2017 is er elke woensdagmiddag een inloopspreekuur van 13.00 tot 16.30 uur.
Vanaf 1 januari 2018 in combinatie met het Mantelzorg Café is er na afloop van het Café gelegenheid tot persoonlijke gesprekken/coaching met mantelzorgcoach Amanda Minkema.
Plaats: Uw Gemakshuis, Koninginnelaan 6 in Soest.
Training/groepscoaching voor mantelzorgers ‘Stilstaan bij jezelf’
Heeft u als mantelzorger naast contact met andere mantelzorgers ook behoefte aan doelgerichte
mentale ondersteuning? Dan is de training/groepscoaching ‘Stilstaan bij jezelf’ mogelijk iets voor
u. In 5 bijeenkomsten en een terugkomdag gaat u als mantelzorger samen met andere mantelzorgers door een bewustzijnsproces om te ontdekken hoe het nu echt met u gaat en wat u nodig
heeft om meer in balans te komen. U gaat de kracht in uzelf ontdekken om de juiste keuzes te
maken voor uw naaste(n) en voor uzelf. Om de zorg voor de ander met meer kwaliteit van leven
te kunnen doen. De training of groepscoaching start op woensdagmorgen 21 maart 2018 van
10.00 uur tot 12.30 uur, elke twee weken. Trainer/coach: Amanda Minkema. Plaats: Uw Gemakshuis, Koninginnelaan 6 in Soest.
Mochten er nog vragen zijn graag contact opnemen met 06-53790598.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken schrijvers, assistent activiteitenbegeleiders in
Amersfoort, Hilversum, Utrecht, De Bilt, Soest en
Soesterberg?
Wilt u ook deel uit maken van deze dynamische
organisatie? Informeer naar de mogelijkheden bij
Marjolijn Slingerland. E-mail
hr@kingarthurgroep.nl of telefoon 035-2050878

KING ARTHUR GROEP
SUPPORTCENTER
Astronaut 26C
3824 MJ Amersfoort
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

TERUGBLIK ZZP CAFES 2017
Werken met passie en handelen vanuit mogelijkheden is in
2017 de rode draad van de presentaties tijdens 9 ZZP
Cafés.
Op de ZZP Cafés was er informatie over werken als ZZP-er
(in zorg voor mensen met dementie), belichtte Jarcine
Spaander de werkwijze van King Arthur Groep en konden
deelnemers netwerken. De organisatie was in handen van Marjolijn Slingerland en Juanita Bouman. Tijdens een ZZP Café bijeenkomst werden verschillende thema’s uitgelicht. Yolanda van
Oosterwijk vertelde hoe zij 3 jaar geleden vanuit de bijstand ging werken bij King Arthur Groep
en Gonnie Ris, Adviseur werk UWV informeerde aanwezigen hoe te starten als ZZP’er vanuit de
WW. Over dementiezorg vertelden Pieter Hasenaar (dementia-App, een digitale familiecirkel,
waarmee ondersteuning mét en rondom de persoon met dementie wordt afgestemd) en Jacqueline Rempt (Dementie-winkel.nl, informatie over dementie en producten/diensten die bruikbaar
zijn voor naasten, mantelzorgers en zorgverleners).
Starten als ZZP-zorgprofessional en ondernemer zijn was het thema bij presentaties van Hanneke
Andringa (bevlogen zorgprofessionals moeten als ondernemer bloeien door een niche te kiezen
en goede marketing), Leni Minderhoud (van Werknemer naar ondernemer lukt als iemand serieus werk maakt van talent en verlangen) en Reina Jansen (7 tips om gelukkiger te werken).
Sarien Hage presenteerde de gekleurde hoeden-methode van Edward de Bono: van idee naar
(groeps-)beslissing; veranderen, maar trouw aan jezelf blijven.

WEBSITE BEZOEKEN TOP 10

INLOOP HUIS HET WIJDEHUIS

Periode 1 t/m 25 november 2017
Views
: 4.284
Contact
: 280
Home
: 262
Werken bij
: 255
OC Utrecht
: 227
Organisatie
: 150
Ridderspoor
: 137
Begeleiding Thuis : 127
OC Soest
: 126
OC Hilversum
: 98

Vanaf februari starten King Arthur Groep met
Versa welzijn een nieuw inloop huis in Loosdrecht. Elke dinsdag en vrijdag bent u welkom
in het Drieluik aan de Acacialaan te Loosdrecht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met team Wijdemeren.
Esther Klijsen: 06-17084874
Claudia Perin: 06-51214999
Chantal Witteveen: 06-51561880
Of mail naar
teamwijdemeren@kingarthurgroep.nl

KING ARTHUR GROEP ZORG CAFES 2018
Vanaf 2018 starten we met de King Arthur Groep Zorg Cafés.
Voorheen waren dit onze ZZP Zorg Cafés, maar we zouden het fijn vinden om op deze avonden
de gelegenheid te bieden tot ontmoeting van collega’s en geïnteresseerde in de King Arthur
Groep dit kunnen zijn nieuwe vrijwilligers, zorgverleners maar ook willen we een plek creëren
waar je als team mensen naar toe kunt laten komen of mensen kunt ontmoeten die interesse
hebben in de dienstverlening van onze organisatie.
Het programma zal er als volgt uitzien:
Programma
19:00
Ontvangst
19.15
Welkomst woord: Jarcine met het King Arthur Groep verhaal.
19:30
Gastspreker met een onderwerp over dementie.
20:30
Netwerken etc.
22.00
Afsluiting
Het wordt dus een plek voor netwerken, kennis opdoen en ontmoeten.
We hopen daarom ook dat ieder team uit de regio actief mee zal doen om het onder de aandacht te willen brengen bij de relaties en verwijzers en zodat mantelzorger en zorgvrager ook
zullen komen.
Kortom een leuke en boeiende avond voor iedereen !!!!
Flyers zullen periodiek worden verzonden.
De flyers zijn ook terug te vinden op onze website www.kingarthurgroep.nl
Noteer alvast de volgende data in uw agenda:
25 januari – Weesp
22 februari – Soest
28 maart – Hilversum (t’Gooi / Wijdemeren)
2 mei – de Bilt
30 mei – Almere
27 juni – Amersfoort
5 september - Hilversum (t’Gooi / Wijdemeren)
11 oktober – Utrecht

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Winter wonderland in Ridderspoor

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

