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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

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

 

OC AMERSFOORT: VIER DAGEN OPEN 
OP NIEUWE LOCATIE  

Met ingang van 1 maart is het OC Amersfoort ge-
vestigd aan de Johan Wagenaarstraat 12a in 
Amersfoort. En zijn wij  geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag  van 10:00-16:00 
uur.  
De ruimte is door de vele ramen licht en sfeervol 
ingericht. Een zonnig terras maakt het plaatje 
compleet. 
 
Tot voor kort zaten wij in de stadsboerderij De 
Nieuwe Erven. Wij danken de Stichting voor hun 
gastvrije onderkomen. “We komen vast nog wel 
eens bij jullie op bezoek, gezien het altijd verras-
sende programma.” 

KING ARTHUR GROEP IN WIJDEMEREN 
In 2016 mag KAG ook in Wijdemeren individuele 
begeleiding thuis aanbieden.  Hiermee komt het 
aantal gemeenten waarin wij actief zijn op 23. 
 
Begeleiding individueel  in combinatie met bege-
leiding groep wordt als maatwerk ervaren (het 
toeleiden naar deelname aan onze laagdrempeli-
ge ontmoetingscentra). King Arthur Groep ziet 
daarbij een verbetering van kwaliteit van leven 
voor zowel de deelnemer als mantelzorger.       
Verder worden als positief ervaren dat er slechts 
één zorgverlener (een gezicht) over de vloer komt.  
 
De individuele begeleiding kan naast toeleiden 
bestaan uit de ondersteuning bij praktische     
zaken, zoals structuur aanbrengen in de dag, 
(samen) eten koken en/of boodschappen doen, 
helpen bij persoonlijke verzorging, bezoek aan 
huisarts of ontspanning, zoals samen wandelen, 
biljarten, zwemmen, sportschool- of museum   
bezoek.   

JAARAGENDA 
Centrumbijeenkomsten OC’s 
26 april 2016 
28 juli 2016 
24 oktober 2016 
14:00-16:00 uur 
Deelnemers en mantelzorgers. 
 
Mantelzorgbijeenkomsten  
10 mei 2016 Hilversum 
19 mei 2016  Soest 
11 oktober 2016  Soest 
13 oktober 2016 Hilversum 
19:30-22:00 uur 
Mantelzorgers. 
 
Huisbijeenkomsten Ridderspoor 
16 maart 2016 
15 juni 2016 
14 september 2016 
19:30-22:00 uur 
Bewoners en familieleden. 
 

THEMA DAGEN 2016  
In de activiteitenprogramma’s zal  
aandacht zijn voor: 
1 maart Nationale Complimenten dag 
7 maart Boekenbal  
8 maart  Internationale vrouwendag 
11 maart International Change Day 
11 maart NLdoet! 
16 maart Nationale boomplant dag 
18 maart Nationale pannenkoeken dag 
1 april grappen en grollen dag 
4 mei Dodenherdenking 
5 mei Hemelvaarts-/Bevrijdingsdag 
18 mei  Gehaktdag 
20 mei Annie MG Schmidt dag 
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 chocola-
de 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 

PRINS DOPPIE SPONSORT JAAR-
UITJE OC SOEST/SOESTERBERG 

Prins Doppie van carnavalsvereniging 
De Narre Knollen heeft ons uitgeroe-
pen tot goede doel tijdens zijn rege-
ringsperiode van dit jaar. De carnavals-
vereniging zamelt  geld in om zo het 
jaaruitje van 2016 te sponsoren. Wij 
voelen ons vereerd.  Om het feest 
compleet te maken was  op 5 februari 
jl. Prins Doppie met  zijn voltallige raad 
te gast in ons ontmoetingscentrum. 
 
Allemaal verkleed en in polonaise heb-
ben we laten zien dat het vieren van 
carnaval niet aan leeftijd gebonden is. 

KING ARTHUR GROEP SERVICECENTER  
Ampérestraat 10   
1221 GJ  Hilversum 
035-2050950 
info@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 

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. 

VRIJWILLIGERS                 
GEVRAAGD 

Chauffeurs, gastvrouwen, levens-
werken schrijven, assistent activi-
teitenbegeleiders in Amersfoort, 

Almere en Soesterberg? 
 

Wilt u vrijwilligerswerk doen, in-
formeer naar de mogelijkheden 

bij Marjolijn Slingerland: 
hr@kingarthurgroep.nl 

035-2050950 

DEELNEMERS VAN DE OC’S ZAMELEN 
IN VOOR DAG VAN HET KIND  
Op 1 juni en 26 september staat het activiteiten-
programma in het teken van ‘t Kind.  Het hele jaar 
door organiseren wij activiteiten in de ontmoe-
tingscentra om spullen en of geld in te zamelen 
om aan deze themadagen invulling te geven. 
 
Loterij 
Op Hemelvaartsdag, tevens Oude Ambachten-
markt in Soest, verkopen wij samen met deelne-
mers loten in een kraam. Ee koper heeft direct 
prijs, treft een “winnend lotnummer” of 
“mispoes” in zijn lootje aan.   
Voor de prijzenpot zijn wij op zoek naar prijsjes 
Iedereen krijgt met zijn verjaardag wel eens een 
kadootje waar hij of zij niets mee doet. De deelne-
mers verpakken het mooi en daarna doet het 
dienst als prijs tijdens de loterij op de Oude Am-
bachtenmarkt. Het mag van alles zijn (blokjes 
zeep, pakjes thee, een geurtje, (dag)creme, sham-
poo, bodylotion, een hand- of theedoek, kaarsen, 
pannenlappen, windlichten, etc. etc.  
Heeft u een prijs voor onze prijzenpot? 
Wij nemen die kadootjes in de OC’s graag in ont-
vangst.  
Hilversum: Koninginneweg 83 
Almere: Haak 36  
Soest: Molenstraat 8a 
Soesterberg: Generaal Winkelmanstraat 101 
Amersfoort: Johan Wagenaarstraat 12A 
 
Kijk voor de openingstijden op onze website of bel 
035-2050950.  

ZIJN WIJ EEN MATCH BIJEENKOMST ALMERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 januari organiseerde wij een “Zijn wij een match” - bijeenkomst in Almere.             
Het programma bestond naast een introductie uit een tweetal speeddatesessie waarin 
werd kennisgemaakt met verwijzers, zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers. Het pro-
gramma werd afgesloten met een hapje en een drankje. 
 
Binnenkort organiseren wij ook “zijn wij een match” bijeenkomsten in Veenendaal, de 
Utrechtse Heuvelrug en Wijdemeren. Geïnteresseerd in deelname? Bel 035-2050950 of 
mail secretariaat@kingarthurgroep.nl   

INDIVIDUELE BEGELEIDNG VANAF NU OOK IN DE REGIO UTRECHT 
ZUID-OOST (ZEIST, WIJK BIJ DUURSTEDE, UTRECHTSE HEUVELRUG, 
DE BILT EN BUNNIK)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het verkrijgen van het keurmerk mag King Arthur Groep ook ondersteuning in de 
thuissituatie bieden aan mensen met dementie in de regio Utrecht Zuidoost (Zeist,    
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede). 

NLDOET!  11 en 12 maart   
Wij doen mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De inrichting zowel bin-
nen als buiten staan dit jaar centraal staan bij de activiteiten.  

 
Op vrijdag 11 maart is het weer NL Doet! 
Dit jaar gaan we in Hilversum onze medemens 
verwennen met een chocolade verwenpakket dat 
we zelf gaan maken en aanbieden aan 
 familie, bewoners en bezoekers van Hospice  
Kajan en Viore. In Soesterberg worden de werk-
zaamheden samen met de school uitgevoerd. In 
Almere gaan we aan de slag met de tuin in de 
buurt. In Soest wordt de inrichting aangepast aan 
de belevingswereld van mensen met dementie.  
In Amersfoort knappen we 
het ontmoetingscentrum op 
en richten we het terras in. 
Klik hier voor de uitnodiging 
voor Hilversum. 

MANTELZORGER, KOM UIT DE KAST 

Op 20 april is King Arthur Groep een van de pitchsprekers op het Mantelzorg Congres in 

Zeist. Tijdens dit congres worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (ICT-)

innovaties voor de mantelzorg gepresenteerd. Wilt u meer weten over het Mantelzorg 

Congres, klik hier  voor de brochure. Voor overige informatie zie de website. 

WOORDENVANGERS EN VERHALENRAPERS 
Wat is karakteristiek voor King Arthur Groep?  Op de website van King Arthur Groep is 
een tegeltableau verschenen waar ervaringen van bewoners, deelnemers, familie, zorg-
verleners, vrijwilligers en stagiaires worden gedeeld. Wilt u ook een tegelwijsheid met 
ons delen? Stuur uw ervaring naar karakteristieken@kingarthurgroep.nl 
 
 

Bewoner:  
"Jij praat tenminste 
normaal tegen me, 
anderen doen net of 
ik gek ben." 

CURSUS OMGAAN MET DEMENTIE 
VOOR MANTELZORGERS                      
Cursus voor partners, familie en vrienden van 
mensen met dementie. 
 
Vanuit Ketenzorg Dementie Baarn Soest wordt de-
ze cursus aangeboden door Welzijn Baarn en 
SWOS.  
Wanneer? 
De cursus wordt gegeven op de woensdagmiddag 
van 13:00 uur tot 15:00 uur. 
De data zijn: 2, 16, 30 maart en 13 april. 
Terugkombijeenkomst wordt in overleg gepland. 

Waar? 
De bijeenkomsten vinden plaats in Ontmoetings-
centrum Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475, 
3762 GN te Soest 
Kosten? 
De cursus kost € 25,-. Dit bedrag is inclusief cursus-
map en koffie/thee. Betaling verloopt via automa-
tische incasso. Indien de kosten bezwaarlijk voor u 
zijn kunt u dit overleggen met een van de mantel-
zorgconsulenten. 
Informatie en aanmelding 
Voor Baarn, Lage Vuursche: 
Mirriam Gransier 
T: 035-5418600  
(op werkdagen van 9:00 – 12.00 uur)  
M: 06-50554731 
E: mirriam@welzijnbaarn.nl 
Voor Soest en Soesterberg: 
Inge Broersma 
T: 035-6023681 
(op werkdagen van 8:45- 13:30 uur)  
M: 06-52882117 
E: hulpthuis@swos.nl 

SIMONE’S BLOG 
Simone vertelt 
over haar   er-
varingen  met 
dementiezorg 
op haar blog.  
 
 
 
 
Omgaan met dementie: een groot 
leerproces. 
Als zorgverlener voor mensen met 
dementie probeer ik zoveel mogelijk 
kennis op te doen. Dat doe ik onder 
andere door veel te lezen over het 
onderwerp. Onlangs las ik het prachti-
ge boek van Hugo Borst dat hij over 
zijn dementerende moeder schreef: 
Ma (Lebowski, 2015). 
Eén bepaalde alinea heb ik gearceerd 
en de bladzijde van een plakkertje 
voorzien. Er staat iets wat ik volledig 
onderschrijf, en wat ik in mijn werk 
ook zo moeilijk vind. Ik citeer: 
“Ze zeggen wel dat wanneer je ouders 
dementeren de rollen omkeren: jij 
zorgt voortaan voor je ouders. Die ver-
gelijking gaat mank. Een ouder weet 
wat goed is voor zijn kleine kind en kan 
het desnoods dwingen. Pakweg vijftig 
jaar later weet dat grote kind wat 
goed is voor zijn dementerende ouder, 
maar van dwang kan en mag geen 
sprake zijn. Mijn moeder is en blijft een 
autonome vrouw.” (pag. 32). 
 
Het hele verhaal lezen/Simone’s erva-
ringen volgen? Klik hier 

 

ARTIKELEN TER INSPIRATIE 
 

In een tijd waarin mensen met dementie (maar ook andere geestelijke aandoeningen) steeds lan-
ger thuis moeten (en willen?) wonen rijst de vraag: zijn buurten in staat om deze mensen op te 
vangen? Link klik hier 
 
Lekker en functioneel eten. Link klik hier 
 
Kent u  artikelen ter inspiratie, mail ze ons, dan nemen we die de volgende keer mee. 

NIEUWE ZORGONDERNEMER LEIDSCHE RIJN (UTRECHT) 
Ik wil mij graag voorstellen. Mijn naam is Lon Boom. 
 
7 Maart ga ik een ontmoetingscentrum openen voor mensen met de-
mentie en nog thuis wonen. De naam van mijn ontmoetingscentrum is 
Ons genoegen. 
Zelf kom ik uit de zorg en heb 9 jaar op een dagbehandeling/
dagverzorging gewerkt. Met heel veel liefde en plezier heb ik dit gedaan.  
 

Nu is de tijd aangebroken om zelf een ontmoetingscentrum te gaan beginnen. Dit ga ik doen in 
Utrecht in de wijk Leidsche Rijn, dit is de wijk waar ik zelf woon. Met dank aan Doenja en de seni-
oren kan ik elke dinsdag gebruik gaan maken van het seniorennest, Langerakbaan 501/601 
Leidsche Rijn Utrecht. Ik hoop heel snel uit te breiden naar meer dagen per week. 
 
Ik heb gekozen om dit samen te doen met KAG, omdat ik me erg kan vinden in de mooie, warme 
manier waarop zij met mensen met dementie omgaan. Dit weet ik uit eigen ervaring, omdat mijn 
moeder in Ridderspoor woont. Zij wordt hier met veel liefde en respect verzorgd. Ook heb ik met 
veel plezier een paar dagen meegelopen in de ontmoetingscentra van Amersfoort, Soest en Soes-
terberg.  
 
De naam Ons genoegen is niet zomaar gekozen, dit heeft voor mij een diepere betekenis. Mijn 
ouders hadden vroeger zelf een verpleegtehuis voor mensen met ernstige geheugenproblemen. 
Af en toe moesten zij even bijtanken en dit deden zij in Oostenrijk in hun sta caravan. Deze heette 
Ons Genoegen. Hier konden zij ontspannen, genieten en weer opladen. Ons genoegen is voor mij 
dan ook tijd doorbrengen met een glimlach. Van jongs af aan hebben wij de liefde voor ouderen 
van mijn ouders meegekregen. 
 
Het wordt dan ook met recht "mijn genoegen" om hier een hele 
bijzondere plek van te gaan maken. 

ONTMOETINGSCENTRUM MAMALUCY 
Ontmoetingscentrum MamaLucy zit vanaf 21 september 
2015 in een prachtige locatie in Eemnes.  
 
Wij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 
uur tot 13.00 uur en bij voldoende animo gaan wij de ope-
ningstijden verruimen. MamaLucy is vernoemd naar een 
“oude bekende” van het OC in Soest, namelijk Lucy Nijhof. 
Zij is deelnemers geweest in Soest. Eén van haar kinderen, 
Inge van Mondfrans, vond dit zo`n mooie manier om man-
telzorgers rust en ondersteuningen te geven, dat zij zelf 
een ontmoetingscentrum heeft geopend, in samenwerking 
met King Arthur.  
Op 9 maart gaan met de deelnemers en hun mantelzorgers 
naar het militair Museum in Soesterberg. Dit is een wens 
van een van onze deelnemers omdat hij daar zelf heeft 
gewerkt. Dit uitje is gesponseerd door de Spullenhulp in 
Soest. Wij gaan er een “onvergetelijke” dag van maken!  
 
Meer weten over MamaLucy? Kijk op www.mamalucy.nl  
Wil je lezen hoe het nu gaat met Lucy zelf?  
Lees de blog van haar dochter, over het verdrietige proces 
van Alzheimer op veel te jongen leeftijd: hetpacmanmon-
ster.wordpress.com.  

https://www.zorgkaartnederland.nl  
Op zoek naar een zorgaanbieder of een beoordeling schrijven over King Arthur Groep, raadpleeg 
de zorgkaart klik hier  

MANIFESTATIE BEELD EN GELUID 3X 25 PLAATSEN BESCHIKBAAR 
Hieronder het inschrijf formulier voor de manifestatie bij Beeld en Geluid. 
Middels dit formulier kunnen belangstellenden van de dagactiviteit zich inschrijven  
Er mogen 3x 25 mensen met dementie (en hun mantelzorgers) uit de regio Gooi komen. 

 

Beeld en Geluid steekt nek uit voor mensen met dementie  
-  INSCHRIJFFORMULIER - 

Beeld en Geluid organiseert, samen met de Werkgroep Dementievriendelijk Hilversum/ Wijdeme-
ren, in de museumweek (16 - 22 april 2016) drie ochtenden voor mensen met dementie en hun 
mantelzorger(s).  
Per ochtend wordt voor dertig personen een bijeenkomst van twee uur (10:00 – 12:00 uur) vorm-
gegeven. Iedere keer zullen er prettig aanvoelende ruimtes beschikbaar zijn en zorgt Beeld en 
Geluid voor koffie/thee en een taartje.  
 
Het gaat om: 
* zondag 17 april  * woensdag 20 april  * zaterdag 23 april 
 
Hoe kunt u zich aanmelden? PER EMAIL: Geef de door u gekozen datum samen met uw naam 
en adres per e-mail door aan: gooi@alzheimer-nederland.nl . 
 
MIDDELS DIT FORMULIER: Noteer de door u gekozen datum samen met uw naam en adres en 
geef dit formuliertje af aan uw casemanager of stuur het aan: Alzheimer Nederland, afd. Gooi en 
Omstreken, Pr. Marijkestraat 8, 1231 XX Loosdrecht. 
Werkgroep dementievriendelijk Hilversum/Wijdemeren 
 
Aanmelding: 
Naam:……………………………………………………………… 
Ik kies voor: 0 zondag 17 april 

0  woensdag 20 april   (kleur betreffend hokje in) 
0              zaterdag 23 april 

Adres: ……………………………………………………………… 
Woonplaats: ………………………………………………………. 
Telefoonnummer: ……………………………………………... 
Eventuele opmerking: …………………………………………………………… 
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