Nieuwsbrief
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg

www.kingarthurgroep.nl  info@kingarthurgroep.nl 035-2050950
DE INTERVENTIE “MANTELZORGER,
KOM UIT DE KAST” VALT IN DE PRIJZEN
Om de volhoudtijd van mantelzorger te verlengen heeft
King Arthur Groep een aantal interventies bedacht. De
interventie “Mantelzorger, kom uit de kast!” is in de
prijzen gevallen. Naar aanleiding van het zorgplangesprek met daarin de vraag wat er nodig is om het langer
vol te houden, organiseert en faciliteert King Arthur
Groep familie- en vriendengesprekken. Hierdoor worden taken beter verdeeld en ontstaat er meer begrip.
De mantelzorger voelt zich minder alleen staan en ook
het welzijn van de persoon met dementie neemt toe.
Op 24 mei tijdens het DENKBEELD LIVE CONGRES kreeg
King Arthur Groep de ERKENNINGSPRIJS uitgereikt.

JAARAGENDA
Centrumbijeenkomsten OC’S
28 juli 2016
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.
Huisbijeenkomsten Ridderspoor
15 juni 2016
14 september 2016
19:30-22:00 uur
Bewoners en familieleden.

THEMA DAGEN 2016

Trots wordt de prijs in ontvangst genomen.
In Denkbeeld van juni verschijnt een interview.

KING ARTHUR GROEP SPREKER OP
LANDELIJK CONGRES “SAMENWERKEN
MET MANTELZORGERS VAN MENSEN
MET DEMENTIE”
Woensdag 15 juni 2016 in NH Amersfoort
Dementiezorg is complex en bij de behandeling
komen veel disciplines aan bod. De ziekte heeft niet
alleen een grote impact op het leven van degene die
het overkomt, maar ook op de naasten.
Hoe begeleidt en ondersteunt u mantelzorgers om het
welzijn van mensen met dementie te waarborgen?
Dagvoorzitter Roelie Dijkman behandelt samen met
deskundige sprekers de volgende thema’s:

In gesprek met Ontmoetingscentra 3.0 – interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Hoe komt u tot goede afspraken over de zorg?
Met welke mantelzorger bespreekt u de zorg van
een naaste met dementie? Uw geheimhoudingsplicht en WGBO

Wat doet u als u in strijd raakt met de mantelzorger?

Expertise in de zaal en expertise op het podium
“hoe worden we een keten”?
Voor verschillende disciplines is accreditatie aangevraagd. Kijk hier voor meer informatie.

In de activiteitenprogramma’s zal
aandacht zijn voor:
1 juni Kinderdag
10 juni Luchtmacht dagen
10 juni Start EK voetbal Frankrijk
7 juli Dag van het sprookje
5 augustus Start Olympische spelen Rio
6 augustus Start Sneekweek
6 september Duurzame dinsdag
13 september Internationale chocolade 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

BEGELEIDERS GEVRAAGD
Voor het bieden van zorg en ondersteuning in de thuissituatie
(individuele begeleiding) zijn wij op
zoek naar zelfstandige begeleiders,
woonachtig in Almere, Amersfoort,
Wijdemeren, Veenendaal en de
regio De Bilt / Utrechtse Heuvelrug.
Klik hier voor meer informatie.

STEITNER SOEST
SPONSORT JEU DE BOULES
BAAN ONTMOETINGSCENTRUM AMERSFOORT
Een jeu de boules baan op eigen grond
is een groot goed, en toch hoopt de
ontmoetingsgroep dat ook wijk- en
buurtbewoners de weg naar de baan
weten te vinden.

DEMENTIEVRIENDELIJKE WIJKEN
King Arthur Groep is in Hilversum en Veenendaal
betrokken bij projectgroepen die activiteiten ontplooien
om te komen tot een dementievriendelijke wijk.
Solidariteitssticker voor Supermarkt Jongerius
Supermarkt Jongerius in Hilversum heeft vanochtend de
eerste solidariteitssticker van Hilversum ontvangen.
Wethouder Eric van der Want (Zorg en Welzijn) en Jan
van Westering, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling
Gooi en omstreken reikten de sticker uit. Jongerius ontvangt de eerste solidariteitssticker omdat de Hilversumse supermarkt bij een rondgang langs mantelzorgers
werd geroemd, onder meer vanwege de persoonlijke
benadering van mensen met dementie. De komende
tijd worden steeds meer organisaties door Alzheimer
Nederland professioneel getraind in hun omgang met
mensen met dementie.
Wethouder Eric van der Want: 'Solidariteit is voor mij
iets vanzelfsprekends. Jongerius is een fantastisch voorbeeld van een onderneming waar zorg voor mensen in
de wijk ook vanzelfsprekend is.'
De supermarkt zelf is verrast door alle aandacht.
Jan Jongerius: 'Voor ons is deze werkwijze heel normaal.
We doen het al bijna zestig jaar zo.
De sticker zien we absoluut als waardering.'

Jeu de boules competitie
Buurtbewoners zijn van harte welkom
om mee te doen (deelname is gratis).
Geïnteresseerd? Loop tijdens openingstijden (10-16uur) bij ons binnen.
Johan Wagenaarstraat 12A, Amersfoort (woensdag gesloten)

ONTMOETINGSCENTRUM
ONS GENOEGEN UTRECHT
LEIDSCHE RIJN

Deze solidariteitssticker is onderdeel van de
‘dementievriendelijke gemeente’ waar Hilversum zich
voor inzet met als standpunt dat mensen met dementie
volwaardige burgers in de samenleving zijn. Zij moeten
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen omdat dit
hen ten goede komt. In de dementievriendelijke gemeente worden dementerenden en hun mantelzorgers
gezien én geholpen.
Veenendaal: Passende dag invulling Franse gat
De ondersteuningsaanvragen worden door de projectgroep benaderd vanuit de klantvraag en niet het aanbod. De persoon met dementie zal zoveel mogelijk
maatwerk geboden worden om te komen tot een passende dag invulling. Hiertoe is een werkwijze ontwikkeld die de komende maanden wordt uitgetest.
Gewoon meedoen
Onbekend maakt onbemind. Vooral het doorbreken van
het taboe op dementie wordt als grote uitdaging gezien.
Als je de diagnose dementie krijgt stort je wereld in en
denk je misschien niet meer deel te kunnen nemen aan
de maatschappij. Niets is minder waar. In Veenendaal
wordt contact opgenomen met bijvoorbeeld een (sport)
club en worden dementiekennis en ervaring gedeeld.
Ook wordt er binnen de club gekeken of er een maatje
(vrijwilliger) beschikbaar is om ondersteuning te bieden.
Bij handelingsverlegenheid bij clubleden kan worden
gerekend op ondersteuning vanuit Alzheimer Nederland, afdeling Veenendaal die desgewenst scholing verzorgt.

Ontmoetingscentrum Ons Genoegen is
al weer een paar maanden open. We
zijn begonnen met 2 dagdelen op de
dinsdag en inmiddels zijn we de donderdag ook open.
We vinden het belangrijk om onderdeel uit te maken van buurt. We hebben nu 2 keer een muzikale middag
georganiseerd en hebben de buurtbewoners hiervoor uitgenodigd.
We hebben oud Hollandse liedjes gezongen en Bert Hoogendoorn heeft
ons begeleid met zijn gitaar. Het was
erg gezellig en we gaan dit maandelijks
herhalen.
Ondanks dat we pas drie maanden
open zijn, gaan we een ontmoetingscentrum openen in de Utrechtse wijken Zuilen, West en Ondiep. Zodra we
een geschikte locatie hebben gevonden gaan we open.
Wilt u meer weten over Ons Genoegen
kijk dan op
www.onsgenoegenutrecht.nl of mail
naar info@onsgenoegenutrecht.nl.

Gevraagd
Ontmoetingcentrum Ons Genoegen is
op zoek naar vrijwilligers zoals
chauffeurs, gastvrouwen. Bent u geïnteresseerd informeert u dan naar de
mogelijkheden bij Lon Boom:
lonboom@onsgenoegenutrecht.nl
of 06-29062756.

TEAM WIJDEMEREN GESTART
Het is zover. Claudia Perin, Chantal van Kollenburg,
Esther Klijsen en Gerdine Timmerman zijn gestart als
zelfstandig thuis team vanuit King Arthur Groep
(KAG) voor de gemeente Wijdemeren. De vier dames
hebben als missie om mensen met dementie in de
zes dorpskernen waar Wijdemeren uit bestaat goede
persoonlijke dementiezorg te leveren. Het opstarten
van een zelfstandig team geeft veel energie, zoveel
is duidelijk.
De plannen en ideeën over het op de kaart zetten van KAG en het bedenken van mooie initiatieven voor mensen met dementie en hun mantelzorger vliegen over de tafel. Daarnaast vergt het
neerzetten van een goed georganiseerd team ook wat planning en organisatie. Er wordt inmiddels
hard genetwerkt in de verschillende dorpskernen, de eerste contouren van de sociale kaart hebben we al helder. Claudia is al op een oldtimer (!) markt in Ankeveen gesignaleerd waar ze in een
mooi KAG t shirt folders heeft uitgedeeld. Esther weet haar netwerk in haar woonplaats Loosdrecht al aardig te vinden en binnenkort starten we een mediaoffensief in de lokale bladen van de
regio.
Wijdemeren, we komen er aan!
We zijn bereikbaar via teamwijdemeren@kingarthurgroep.nl of bel 035-2050950
Bellen kan ook via onze eigen mobiele nummers. Gerdine Timmerman: 06-29053145, Esther Klijsen: 06-17084874, Claudia Perin: 06-51214999 of Chantal van Kollenburg: 06-51561880.

RIDDERSPOOR FILM
Door Wineke Remmerswaal is een film gemaakt over Ridderspoor voor NPO
https://www.youtube.com/watch?v=BM8oesSTemU&feature=youtu.be

ONTMOETINGSCENTRUM ALMERE OP ZOEK NAAR MENSEN MET
GROENE VINGERS
Tijdens NLdoet! hebben we een start gemaakt met de aanleg van buurttuin de Middenhof. Buren
kwamen langs om te helpen en hun ideeën te delen: Een speelplaats voor kinderen uit de buurt,
een bloemenpluktuin, kruiden en plantenbakken en een zithoek zijn een paar van die genoemde
voorstellen. De voorwaarde is wel dat de katten en honden een andere uitlaatplek gaan vinden.
Iedere maandag van 13.30-15.00 zijn we met de
ontmoetingsgroep in de tuin te vinden. Daarbij
kunnen we nog hulp gebruiken en zijn we op
zoek naar groene vingers. Iedereen die wil is
welkom om te komen helpen. Natuurlijk ook in
het ontmoetingscentrum van 10.00-16.00.

Meer weten?
U vindt het ontmoetingscentrum van King
Arthur Groep op de Haak 36 te Almere.
De koffie staat klaar! Telefoon: 06-11040199 of e-mailen naar ocalmere@kingarthurgroep.nl

ONTMOETINGSCENTRUM MAMALUCY EEMNES
Ontmoetingscentrum MamaLucy is per 9 mei verhuisd. We hebben onze intrek genomen in het
clubgebouw van de ijsclub “De Vaart”. Hier hebben wij de mogelijkheid om uit te bereiden naar
hele dagen of meerdere ochtenden, iets dat wij op de oude locatie
niet hadden. Buiten de mogelijkheid om meerdere dagdelen aan te
bieden, hebben we een prachtig weids uitzicht, kunnen we samen
een maaltijd maken en zalige appeltaarten bakken.
Een wandeling langs het Wilgenpad of de Wakkerendijk, we zijn zo
in de prachtige polder van Eemnes. Om deze mooie locatie in te
wijden hebben we maandag 23 mei een heerlijke High Tea georganiseerd, met hapjes gemaakt door onze deelnemers.
Ook de wethouder van Eemnes kwam even een hapje mee eten.
Wilt u een keertje sfeertje komen proeven? Kom gezellig langs, op
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur, op de
Stadswijksingel 1 in Eemnes.

EVEN VOORSTELLEN...
Ik ben Lisanne Winterkamp, 21 jaar en woon in Achterveld gemeente Leusden. Na mijn MBO Informatie medewerker was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik kon kiezen wat voor werk ik ging doen.
Ervaringen tot dan toe waren receptiemedewerker op een vakantiepark, horecawerkzaamheden, oppaswerkzaamheden en werken bij
een manage. Mijn keuze viel op een kledingwinkel Jola te Leusden.
Hier kon ik mijn vaardigheden met mensen omgaan en verkopen in
de praktijk brengen. Na twee jaar vond ik het tijd worden om wat
anders te gaan doen. Na wat overleg heb ik er voor gekozen om ZZPer te worden. Mijn eerste opdracht is administratieve/secretariële
werkzaamheden uitvoeren voor King Arthur Groep in Hilversum.
Ik werk nu al weer 4 maanden voor King Arthur Groep en heb het
erg naar mijn zin.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, helaas wat minder vaak de laatste jaren, dieren, kinderen, ouderen
en reizen. Ik heb nog de mogelijkheid om meer opdrachten uit te voeren. Voor meer informatie
kunt u met mij contact opnemen door te mailen. met WDV@winterkamp.nl of bel 06-38410601

ONDERSTEUNINGSVORM DEMENTALENT ONTMOETINGSCENTRUM
SOEST - 21 juni informatieavond
King Arthur Groep doet de komende 2 jaar mee aan het door de VUmc uit te voeren onderzoek naar de ondersteuningsvorm DemenTalent. Via DemenTalent nemen mensen
met (beginnende) dementie als vrijwilliger actief deel aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Naast een professionele projectleider is er inmiddels ook een projectleider
met dementie gevonden die optreedt als ambassadeur/voorlichter voor dit mooie project. Verder zijn diverse werkgevers geïnteresseerd in het bieden van vrijwilligerswerk
aan mensen met dementie, waaronder de boerderij het Gagelgat, Kasteel Groeneveld,
de belevingstuin aan de Molenstraat, het ROC en er is een hulpmiddelen reparatie project. In april werd een bijeenkomst georganiseerd voor verwijzers (huisartsen, casemanagers, medewerkers van de geheugenpoli, en collega zorgaanbieders) en mogelijke werkgevers. In mei vond een gesprek met de Gemeente Soest plaats.
Op 21 juni a.s. zal een informatieavond worden georganiseerd voor inwoners van
Soest. Behalve dat het project wordt toegelicht zullen ook verschillende vrijwilligers met
dementie vertellen wat het voor hen betekent om vrijwilligerswerk te doen. Het belooft
een bijzondere avond te worden.
Iedereen is welkom, geïnteresseerden, deelnemers, verwijzers, werkgevers, vrijwilligersmaatjes, etc. Aanvang vanaf 19:00 uur voor koffie e.d., start programma: 19.30 uur,
Molenstraat 8A, Soest.
Graag tevoren per e-mail aanmelden: dementalent@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 BEWONERS NEMEN
HULPMIDDEL VOOR NOP!
DEEL AAN SPECIALE ROND-LEIDING IN
SOEST
HET SINGER MUSEUM MET ALS THEMA In Soest worden in samenwerking met
fysiotherapeut Coby Hogendoorn en
“GEVOEL”
het repaircafé, tweede hands hulp4 schilderijen werden uitgebreid besproken. Er werden
vragen gesteld, dus we keken heel gericht naar wat er in
het schilderij gebeurt, welk gevoel wordt er overgebracht, welke kleuren passen erbij (met behulp van lapjes) en welke muziek hoort erbij.
Heel leuk was dat daardoor iedereen erbij
betrokken werd, geïnteresseerd bleef en het
anderhalf uur voorbij vloog.

middelen schoongemaakt en opgeknapt en op een facebook pagina
“Hulpmiddelen Voor Nop! Soest” aangeboden aan mensen met een kleine
beurs of voor tijdelijk gebruik
(revalidatie).

Voor herhaling vatbaar!

Onderzoek VUmc
De klus maakt onderdeel uit van een
nieuwe ondersteuningsvorm DemenTalent waarvoor de ontmoetingsgroep
van King Arthur Groep in Soest is ingeloot. Bij dit onderzoek wordt vrijwilligerswerk geboden die past bij de talenten van mensen met dementie.

SENIORENMARKT HILVERSUM
Op vrijdag 9 september organiseert wijkcentrum de
Geus weer de seniorenmarkt.
King Arthur Groep zal ook op deze markt te vinden zijn.
Aanvang: 10:00 t/m 15:00.
Opgeven kan via: info@degeus-hilversum.nl
Locatie seniorenmarkt: Wijkcentrum de Geus, Geuzenweg 84, 1221 BV te Hilversum

Kent u iemand in Soest e.o. die een
rollator of rolstoel ongebruikt in de
berging heeft staan, of juist iemand
die er een nodig heeft. Plaats een oproep op de facebookpagina (open
groep).
Beschikt u niet over een facebookaccount? Bel dan: 06-37449397
Ontmoetingsgroep Soest

DE OUDE PASTORIE WINT INNOVATIEPRIJS GEMEENTE HUIZEN
Woonzorgvoorziening de Oude Pastorie is door de gemeente uitgeroepen als winnaar van de
Innovatieprijs 2016. Zij ontvangen een wisseltrofee en een geldbedrag van 2.000 euro als prijs.

De gemeente prijst de opzet van de voorziening waar 'mensen weer opbloeien'. Daarnaast zijn ze
erg verrast over het pand zelf. "Door het behoud van de bestaande historische uitstraling van het
gebouw, met daaraan gekoppeld een lichte en ruime uitbreiding, is het volledig afgestemd op de
doelgroep van demente bewoners in vele gradaties", zo luidt het juryoordeel.
Prijs
De gemeente reikt de prijs uit aan een organisatie die uitblinkt in innovatie, duurzaamheid of sociaal beleid. Volgens de jury, bestaande uit wethouder Marlous Verbeek, Piet de Bruin van Zakenclub Huizen, Harold van de Wakker van de Rabobank en René Zijtregtop van de Kamer van Koophandel, voldoet de Oude Pastorie aan alle drie de punten.

KING ARTHUR GROEP SERVICECENTER
Ampérestraat 10
1221 GJ Hilversum
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl
Vragen of opmerkingen? Of als u wilt dat wij uw e-mail adres verwijderen van
de mailinglijst: klikt u hier

