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In het centrum van Hilversum, gelegen
nabij de markt en het theater, bieden wij u
en uw naasten een veilig en warm thuis.

Een plek waar je je terug kunt trekken als
dat nodig is of actief bent als u dat wenst.
Huiselijke sfeer
Ridderspoor een huis met de traditionele
bouw van een eengezinswoning, slapen doe
je boven, wonen doe je beneden, wordt
ingericht met meubels die passen bij de
belevingswereld van haar bewoners.
Familie is van harte welkom om aan te
sluiten bij activiteiten of aan te schuiven als
we aan tafel gaan.
De gezellige woonkeuken is het kloppende
hart van het huis. Hier drinkt u een kopje
thee of koffie met een naaste, bewoner of
begeleider en praat u bij over de geneugten
van het leven of de beslommeringen van
alle dag, de nieuwtjes uit de wijk of de
prestaties van de kleinkinderen.

Informatie– en
kennismakingsbijeenkomst
voor familie
Datum: 27 mei 2013
Aanvang: 19:00-21:30
Koninginneweg 95, Hilversum
Aankondiging Klik hier
Bent u geïnteresseerd in wonen
in Ridderspoor, maar wilt u dit
bij voorkeur bespreken in
huiselijke kring, maak dan een
afspraak voor een persoonlijk
gesprek met Jarcine Spaander
(T:06-484 22 186).
Kent u iemand die misschien
geïnteresseerd is in deze
kennismakingsavond, laat het
ons weten of stuur het bericht
voor ons door.

Tussen 15 en 31 juli
organiseren wij Open Dagen
waarop u bij ons binnen kunt
kijken.

Vanaf 1 augustus zullen de
eerste bewoners hun intrek
nemen in Ridderspoor.

Meer informatie: Klik hier

Appartementen

: 22 (op 1e en 2e verdieping)

Financiering

: Wonen en zorg worden gescheiden

Zorg

: AWBZ indicatie

Appartement

: Voorzien van eigen sanitair en

Algemeen

: 3 woonkamers, ontmoetings– en

pantry
activiteitenruimte, thuisbioscoop,
woonkeuken, logeerkamer, buitenruimte
Ligging

: Centrum locatie. Nabij station,
winkels, theater, markt, horeca,
etc.

Zorg team

Op 4 september om 16:00 uur
zal Burgemeester Pieter
Broertjes de officiële opening
voltrekken.
Stichting KAG Zorg wordt
gesteund door:

: Team van zorgprofessionals bieden
24 uur zorg per dag

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

