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Op 22 november werd het hoogste punt 

bereikt.  

 

Open dag werkplaats 

Voor vrijwilligers en 

geïnteresseerden die een kijkje 

willen komen nemen. 

 

Datum: 11 januari 2013 

Aanvang: 10:00-16:00 

Oosterengweg 44, Hilversum 

Bertus Bor is de Beste Buur van 

de Provincie Utrecht 2012 en als 

vrijwilliger werkzaam in het    

Ontmoetingscentrum in Soest.  

 

Wij zijn supertrots op hem. 

De eerste meubelen zijn verkocht!  

Zie voor meer informatie over onze “Actie 

voor Alzheimer” klik hier  

Voor het project Tweede Leven 

zijn wij op zoek naar vrijwilli-

gers die willen helpen met het 

opknappen van al die mooie 

spullen die wij hebben gekre-

gen. Klik hier 

Bijna wekelijks worden er con-

tracten gesloten met zelfstan-

dig werkende zorgverleners 

voor individuele begeleiding 

thuis voor mensen met demen-

tie. Deze dienstverlening sluit 

naadloos aan bij de wens van 

de overheid én de deelnemers 

zelf om zolang mogelijk thuis 

te kunnen blijven wonen. 

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  

Bent u onze superster? Voor de 

centrale entree van onze 

kleinschalige voorziening in 

Hilversum zijn wij nog op zoek 

naar een mooie kroonluchter. 

Mail info@kingarthurgroep.nl 

Stichting KAG Zorg wordt gesteund door: 

Speciaal voor liefhebbers van bridge die door ziekten als Alzheimer niet meer deel     
kunnen nemen aan bridgedrives e.d. wordt er een bridgemidweek georganiseerd van 18 
febr. t/m 21 febr. 2013.  

Interesse? Neem contact op via e-mail   

Er wordt hard gewerkt en de vrijwilligers 

vorderen gestaag. De stroom van aanbod 

antiek en curiosa is niet te stoppen. 

De moeite waard om op woensdag of vrij-

dag de werkplaats een bezoek te brengen 

en zelf de handen uit de mouwen te steken. 

Werkplaats: Oosterengweg 44, Hilversum 

Boodschappenlijst klik hier 

Op 7 december jl. heeft de 

omgevingsvergunning de 

onherroepelijk status gekregen en 

kan de bouw beginnen. 

Zorgondernemers Bram en Linda 

de Haan houden u via hun website 

op de hoogte van de vorderingen. 

Klik hier 

De Oude Pastorie is 

aangesloten bij de Huizen van 

de Ronde Tafel. 

Nieuw Huis van de Ronde Tafel 

Op onze website treft u een kleine impressie van  

deze geweldige locatie. Eind 2014 hoopt          

zorgondernemer Gerda Wulf haar huis te kunnen   

openen. klik hier 

Vaak vergelijken mensen een hoor-
toestel met een leesbril. Ik gebruik 
die als het nodig is en meer niet. Dit 
werkt bij een leesbril prima, maar 
met een hoortoestel niet.  
 
Veel mensen denken dat zij door 
het niet dragen van een hoortoe-
stel het oor kunnen trainen. Dit is 

alles behalve waar. Door het 

niet dragen van een hoor-

toestel kan zelfs de mogelijk-

heid om te kunnen verstaan 

afnemen en het vermogen om 

te kunnen verstaan!  

Voor het volledige artikel klik 

hier 
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