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PILOT: MOBIEL ONTMOETINGSCENTRUM VAN START 
Omdat de vraag naar maatwerk blijft groeien, voegt King Arthur Groep met 
een “mobiel ontmoetingscentrum” een nieuwe variant toe. 
 
Bij een mobiel ontmoetingscentrum worden de activiteiten buiten de deur 
ondernomen en treft de ontmoetingsgroep elkaar bij een van de deelnemers 
thuis of in een bestaand ontmoetings-/ wijkcentrum voor een kopje koffie en 
het afstemmen van de activiteit. Daarna gaat men op pad of aan de slag.  
 
Zo biedt het mobiele team in Soesterberg de volgende activiteiten 
Wandelen, Jeu de boulen, Klaverjassen, Tuin-/ schoolplein onderhoud en Bil-
jarten. 
 
Er wordt steeds gekozen voor het gebruik van bestaande faciliteiten (dorps-/ 
buurthuizen of restaurant in de directe (vertrouwde) omgeving waar de deel-
nemers wonen.  
 
Flexibiliteit en keuzevrijheid. Een deelnemer neemt alleen deel aan de activi-
teiten die hij of zij nog kan en die hem of haar aanspreken. King Arthur 
Groep begeleidt en faciliteert, deelnemers en familieleden nemen zelf actief 
deel aan de activiteit en de organisatie ervan. 
 
Het gevoel voor de deelnemer is anders, zij zijn lid van een club. Naast pro-
fessionele zorg wordt informele zorg ingezet. Denk daarbij aan vrijwilligers, 
maar ook buurt-/dorpsgenoten die graag mee willen doen, kunnen aanhaken.    
 
Naast bovengenoemde activiteiten wordt gedacht aan clubs voor zang-, foto-
grafie-, kook-, goede doelen-, computer-, fitness-, schilder-, museumbezoe-
ken-, boeken en ga zo maar door.  
 
Mobiel ontmoetingscentrum brengt talent naar boven 
Wandelroutes worden uitgezet en feiten en weetjes beschreven. De wande-
lingen worden daardoor levendiger en interessanter en zijn daarna ter       
beschikking als toeristische wandelroute. 

 
 

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

NL DOET!  
In drie ontmoetingscentra en door 75 vrijwilligers     
werden op 21 maart jl. 150 warme maaltijden bereid, 
verpakt en thuisbezorgd in een verwentas boordevol  
attenties die een maaltijd compleet maken. Op deze  
manier lieten vrijwilligers zien hoe leuk vrijwilligerswerk 
kan zijn. Deelnemers werden voor de actie aangemeld 
door een vriend, kennis of familielid.  
Zonder de hulp en een lange lijst met sponsors was dit 
niet mogelijk geweest. Lees meer  
 

 

HILVERSUM 
Als uitje in April staat voor de ontmoetings-
groep een bezoek aan het Singer Museum 
gepland. Tot en met 18 mei  toont Singer La-
ren het beste dat in Laren en omgeving ge-
maakt is door kunstenaars als Jozef Israëls, 
Anton Mauve, Albert Neuhuys, Jan Sluijters, 
Piet Mondriaan en Gustave de Smet.   

MANTELZORGAVOND 
Op 2 april 2014 organiseert King Arthur 
Groep van 19.30 - 21.30 uur een mantel-
zorgavond met als thema: “Foutloos leren 
met dementie” 
 
Spreker: Yvonne van der Leest 
 
Locatie:  
Ridderspoor 
Koninginneweg 83,  
1211 AN Hilversum 

AGENDA 
Wereldgezondheidsdag 
07-04-2014 
Dag van de Verpleging 
12-05-2014 
Wereld Alzheimerdag 
21-09-2014 
Burendag 
27-09-2014 
Dag van de Mantelzorger 
10-11-2014 
Nationale vrijwilligersdag 
07-12-2014 

 

WAT KUNT U NOG MEER          
VERWACHTEN IN DE CENTRA? 
 
SOEST 
In Soest doen wij mee aan 
Zomerschoon op 11 april 2014 
en zetten de deelnemers zich 
in voor de voorjaarsschoon-
maak van de buurt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast volgen wij een 
workshop Haptonomie en 
brengen wij een bezoek aan 
Hoeve Ravestein op landgoed 
Groeneveld. 

 
SOESTERBERG 
In Soesterberg verzilveren wij 
de opbrengst van de rommel-
markt en gaan we met de 
Eemboot varen en pannen-
koeken eten. 

 
 

INCONTINENTIEMATERIAAL VOOR PERIS 
De ontmoetingsgroep voor mensen met    
dementie van King Arthur Groep, aan de 
Veenbesstraat 2 te Soest steunde vorig jaar 
het project “spreien breien voor Roemenië”.   
Er werd heel veel wol ingezameld en met  
vereende krachten gebreid.   
Dit jaar is gekozen voor het Project Peris in 
Roemenië, waarvoor zij gaan proberen zoveel 
mogelijk incontinentiemateriaal in te zame-
len. De deelnemers roepen alle thuiszorgver-
leners en zorgorganisaties en familieleden op 
ongebruikt incontinentiemateriaal dat niet 
meer nodig is niet weg te gooien maar in te 
leveren bij het ontmoetingscentrum. 
 
Stichting 'Baarn helpt Peris' is opgericht in 
1990. De stichting levert humanitaire (nood)
hulp in het plaatsje Peris in Roemenië.  
Voor meer informatie: 
www.baarnhelptperis.nl. 

Mevrouw Kerker (91 jr.) 

Het lijkt wel Sinterklaas! Aan wie heb ik dit te danken? Fijn dat jullie ook aan mij   
gedacht hebben. 

Mevrouw Van Noordwijk (92 jr.) Mevrouw Van de Bos (84 jr.) 

HILVERSUM 
Ridderspoor heeft zijn 
eigen wandelgroep. 
Wekelijks gaat men op 
woensdagmorgen in de 
omgeving van ‘t Gooi 
de natuur in. 

START BOOGHKRING 
De Booghkring is een 
sociëteit voor hoger  
opgeleiden met hersen-
letsel. Van 17.00 tot 
20.00 uur wordt er   
gezamenlijk gegeten en 
een thema behandeld.  
 
De eerste keer zal 9 
april 2014 zijn, daarna 
vindt de bijeenkomst 
iedere 2e woensdag 
van de maand plaats. 

OPEN HUIS HUIZEN 
De Oude Pastorie 

Oranje Weeshuisstraat 1 

 
21 mei 2014 

14:00-21:00 uur 

www.oudepastoriehuizen.nl  
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