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Nieuwsbrief 
King Arthur Groep: specialist in dementiezorg 

KING ARTHUR GROEP VERWELKOMT 
PETER STARINK ALS DIRECTEUR 

 
Sinds 1 februari versterkt Peter 
Starink King Arthur Groep als één 
van de drie directeuren.  
 

 

 

Samen met Anita en Jarcine gaat Peter ondernemen. 

Dit houdt in King Arthur Groep doorlaten groeien in 

zowel kwaliteit als omvang. Het doel is om de mensen 

met dementie en hun mantelzorgers die ervoor    

kiezen om begeleid te worden door de teams van de 

King Arthur Groep, mogelijk te maken.  

Dat betekent luisteren naar onze klant en werken aan 

samenwerkingsrelaties met de ondernemende zorg-

professionals (OZP-er), de 1ste lijn, gemeenten, onder-

wijsinstellingen en financiers. Het betekent ook het 

benutten en uitbreiden van de mogelijkheden voor 

individuele begeleiding,  dag structuur, tijdelijke op-

vang en kleinschalige woonvoorzieningen.  

klik hier voor het volledige bericht. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Chauffeurs, gastvrouwen, levenswerken schrijvers, 
assistent activiteitenbegeleiders in  
Amersfoort, Hilversum, Utrecht, De Bilt, Soest en 
Soesterberg? 
 
Wilt u ook deel uit maken van deze dynamische 
organisatie? Informeer naar de mogelijkheden bij 
Marjolijn Slingerland. E-mail 
hr@kingarthurgroep.nl of  telefoon 035-2050878 

SAMEN ONTSPANNEN BIJ DE WORKSHOP  
‘’DE KRACHT VAN HERINNERINGEN’’ 
Mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers kunnen samen deelnemen aan een 
reeks gezellige workshops. Aan de hand van thema’s als kindertijd, uitgaan en beroep worden in 
een gezellige sfeer herinneringen opgehaald. Er zijn voorwerpen en filmpjes over het thema en 
mensen vertellen honderduit over hun eigen belevenissen. Er wordt daarbij veel gelachen. 
Na een gezamenlijk deel splitst de groep zich. De mensen met dementie gaan door met het the-
ma. De mantelzorgers bespreken hoe ze het ophalen van herinneringen ook thuis kunnen in-
zetten om een fijne sfeer te creëren. Er worden tips uitgewisseld over dagelijkse situaties die om 
een oplossing vragen.  
 
De workshop “De kracht van herinneringen” wordt gegeven door Margo Bruins en Gerda Bultstra, 
begeleiders van King Arthur Groep. De workshops vinden plaats in het Ontmoetingscentrum 
Soest en staan open voor inwoners uit de wijde omgeving van Soest. Deelname is gratis. 
 
Klik hier voor de folder voor data en overige informatie. 
Klik hier voor een prachtig verslag in de krant over de workshop “De kracht van Herinnerin-
gen” (Gooi en Eemlander, 24 januari 2018). 

Vragen of opmerkingen? Mail: klikt u hier 

OP ZOEK NAAR NIEUW TALENT VOOR 
MEERDERE REGIO’S 
Verzorgende en Verpleegkundigen 
Wij zijn op zoek naar verzorgende niveau 3 en 4 en verpleeg-
kundigen niveau 4 en 5 voor onze woonzorg locatie Ridder-
spoor in Hilversum 
 
Individuele begeleiders 
Niet iedereen is een groepsmens en sommige mensen heb-
ben meer behoefte aan persoonlijke aandacht en betrokken-
heid.  In alle regio’s zijn wij op zoek naar individuele begelei-
ders thuis.  
 
Groepsbegeleiding 
Ook zijn we op zoek naar begeleiders die een groep willen 
begeleiding in een van onze ontmoetingscentra. 
 
Interesse in één of meer van deze opdrachten?  
Mail of bel Marjolijn Slingerland 035-2050878 of 
hr@kingarthurgroep.nl 
 

KING ARTHUR GROEP  
SUPPORTCENTER  
Astronaut 26C 
3824 MJ  Amersfoort 
035-2050950 
 
info@kingarthurgroep.nl 
www.kingarthurgroep.nl 
 
 

NIEUWE KWARTIERMAKER UTRECHT 

Yolanda van Oosterwijk is sinds kort kwartiermaker voor regio Utrecht. 
 
Als kwartiermaker voert zij intake gesprekken met nieuwe collega’s of met 
potentiele collega’s die zzp-er willen worden, maar ook met nieuwe  
deelnemers en mantelzorgers die individueel of in groepsverband bij ons 
deelnemen.  
 
Zo zet zij de opdrachten voor begeleiding uit die bij haar binnen komen  
onder collega’s en kijk zij wie bij welke zorgvrager past. Samen met de geselecteerde collega gaat 
zij op intake bij de cliënten thuis.’  
Yolanda heeft regelmatig contact met collega thuiszorg aanbieders, huisartsen, praktijkonder-
steuners, casemanagers dementie en wijkteam medewerkers. We werken immers vaak samen 
voor dezelfde zorgvrager. “Dit is voor mij een echte uitdaging. Het is soms best lastig om duide-
lijk te maken waarom we zorg en dagbesteding voor onze zorgvragers willen inzetten en soms 
ook moeten inzetten”, aldus Yolanda.   
Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen naar ontmoetingscentrum Utrecht                
06-811120367 of mailen  naar yolanda.van.oosterwijk@kingarthurgroep.nl 

ZATERDAGEN ONTMOETINGSCENTRUM SOEST, VOOR MENSEN MET 
DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD 
kort geleden opende King Arthur Groep aan de Molenstraat 8A te Soest tussen 10:00 en 14:00 
uur haar deuren speciaal voor mensen met dementie op jongere leeftijd. Er is gekozen voor een 
specifiek programma. Door hun leeftijd en/of fysieke gesteldheid voelen zij zich vaak vitaler en 
actiever. Ook zijn zij nog actief deelnemer aan de maatschappij en hadden zij tot voor kort nog 
een baan of deden zij nog vrijwilligerswerk. Ook het gezinsleven kan zich bevinden in een andere 
fase, zoals bijvoorbeeld nog studerende kinderen thuis, de partner neemt vaak nog deel aan het 
arbeidsproces. Dus een totaal andere dynamiek om de persoon heen. Dit vraagt om een andere 
aanpak. Dit is immers de generatie waarbij de jongens aan brommers sleutelden en later onder 
hun autootje lagen te knutselen. De meisjes waren onder anderen bezig met mode en haar, maar 
dit zijn ook de dames die buitenshuis gingen werken. De generatie van volop muziek, concerten, 
maar ook zelf het huis verbouwen. Klik hier voor de informatiefolder 

VERSLAG 9 & 10 MAART NL DOET 2018 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart was het NL Doet! Verschillende locaties deden mee met dit 
evenement, samen met onze deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers: 
 
OC Amersfoort knapte de bloemenperken op. En OC Soest schuurde en repareerde het tuinmeu-
bilair en plantenbakken. OC Hilversum bouwde het ontmoetingscentrum om tot een atelier en 
maakten kussenhartjes voor mensen die behandeld zijn voor borstkanker.  
 

KING ARTHUR GROEP ORGANISEERT 
KENNIS ZORG CAFES 2018 

Vanaf 2018 starten we met King Arthur Groep     
Kennis Zorg Cafés. Voorheen waren dit onze ZZP 
Zorg Cafés. We bieden op deze kennisavonden ook 
de gelegenheid tot ontmoeting van collega’s en  
geïnteresseerde binnen en buiten King Arthur Groep. Dit kunnen zijn nieuwe vrijwilligers, zorg-
verleners, casemanagers, kwartiermakers, praktijkondersteuners, etc. We creëren hiermee een 
plek waar je als team mensen naar toe kunt laten komen of mensen kunt ontmoeten die         
interesse hebben in de dienstverlening van onze organisatie. 
 
Het programma zal er als volgt uitzien: 
19:00                    Ontvangst 
19.15                    Welkomst woord: Jarcine met het King Arthur Groep verhaal 
19:30                    Gastspreker met een onderwerp over dementie 
20:30                    Netwerken  
22.00                    Afsluiting 
 
Kortom: een plek voor netwerken, kennis opdoen en ontmoeten. 
We vragen u actief mee te doen om deze bijeenkomsten onder de aandacht te  brengen bij rela-
ties en verwijzers en mantelzorger en zorgvragers. Kom naar leuke en boeiende avond voor ie-
dereen!  
Flyers met de aankondiging en informatie over de spreker en locatie worden periodiek verzon-
den. 
 
En zijn t.z.t. ook terug te vinden op onze website www.kingarthurgroep.nl 
Noteer alvast de volgende data in uw agenda: 
28 maart – Hilversum (t’Gooi / Wijdemeren) 
2 mei – de Bilt 
30 mei – Almere 
27 juni – Amersfoort 
5 september - Hilversum (t’Gooi / Wijdemeren) 
11 oktober – Utrecht 
22 november – Verrassing      

OPEN INLOOPMIDDAGEN BIJ ONTMOETINGSCENTRUM UTRECHT 

Op woensdagmiddag tussen 14:00-16:00 uur staat de koffie en thee 
voor u klaar en bent u van harte welkom binnen te lopen bij King 
Arthur Groep aan de Dr. max Euwestraat 74 in Utrecht (Zuilen). 
Of u nu wilt deelnemen, op zoek bent naar vrijwilligerswerk of graag 
als zelfstandige zorgprofessional in de thuiszorg of begeleiding aan 
de slag wilt, wij kijken uit naar uw komst. 
 
King Arthur Groep biedt van maandag tot en met vrijdag laagdrem-
pelige activiteiten aan mensen met (beginnende) geheugenproble-
men, vergeetachtigheid en dementie.  
 

Voor mensen met dementie op jonge leeftijd bieden wij op woensdag een speciaal programma. 
Zo beginnen wij op die dag later, gaan we naar de sportschool, pakken we kunst, cultuur, natuur 
of klusproject aan in de namiddag, bezoeken we een bibliotheek of luisteren wij naar een lezing. 
De levensfase waarin een mensen met dementie op jonge leeftijd zich bevinden is wezenlijk  
anders en daarom gaan wij graag met u en uw naasten in gesprek over het bieden van een pas-
send aanbod. 
 
Wilt u ons maandprogramma per e-mail ontvangen of kennismaken? Loop bij ons binnen op 
woensdagmiddag en ervaar zelf de laagdrempelige sfeer, wilt u liever op afspraak langskomen, 
kan dat natuurlijk ook 06-81 12 03 67 of per mail: ocutrecht@kingarthurgroep.nl   

NIEUWS VAN OC DE BILT 

2000 euro voor Duofiets 
De diaconie van de Opstandingskerk selecteert jaarlijks een goed doel om voor te collecteren. Dit 
jaar was het thema Onze oudere medemens: dichtbij en verder weg. Naast een project voor 
grootmoeders, Adopt a Granny, is toen ook OC De Bilt als goed doel gekozen. Dit onder meer 
omdat het OC volgens de organisatie mensen met dementie een veilige plek biedt in de buurt. 
We hebben toen aangegeven dat we graag een duofiets willen aanschaffen waar onze bezoekers 
en andere belangstellenden mee op pad kunnen. Inmiddels hebben we een gift van 2000 euro 
mogen ontvangen. Een geweldig bedrag! We gaan hard op zoek naar nog wat extra financiën 
zodat we in het voorjaar op de fiets kunnen stappen. 
 
Biljarten 
Sinds kort komen er elke maandag van 11 tot 13 uur een aantal mannen met geheugenproble-

men bijeen om te biljarten bij Eetcafé Van Miltenburg in Bilthoven. Onder het genot van een kop 

koffie wordt er menig carambole gespeeld. Eigenaar Jan Willem van Miltenburg vindt het belang-

rijk dat zijn eetcafé een plaats biedt voor deze doelgroep en stelt de biljarttafel belangeloos ter 

beschikking. Een mooi gebaar. 

Voor meer informatie over ontmoetingscentrum de Bilt kunt u contact opnemen met Gerdine 

Timmerman, 06-29053145 of mailen naar ocdebilt@kingarthurgroep.nl 

ERVARINGSDESKUNIDGEN GEVRAAGD 

Partners, kinderen, vrienden van mensen met dementie komen vaak in een wereld terecht die 
zij niet kennen. Indicaties, financiering, WMO loketten, wachtlijsten. En dat zijn alleen nog maar 
de praktische zaken. Ook het omgaan met en de acceptatie van de dementie vergt veel aanpas-
singsvermogen. 
 
Inmiddels hebben wij jarenlange ervaring met de praktische zaken. Deze kennis willen wij delen 
en beschikbaar maken voor mantelzorgers, zodat zij niet alles zelf hoeven uit te zoeken. Wij zijn 
daarvoor op zoek naar partners, kinderen en anderen die zelf te maken hebben of hebben ge-
had met dementie. Wilt u met ons meedenken? Neem dan contact op met Jarcine Spaander 06-
48422186 of 035-2050950. 

NIEUW: LOGEERPLEK IN HILVERSUM 

Na de pilot eind vorig jaar is er vanaf 15 januari in Ridderspoor een logeerplek gekomen. De plek 
is voor mensen met dementie die nog thuis wonen en tijdelijk een plekje zoeken. Bijvoorbeeld 
als een partner geopereerd moet worden of even op adem wilt komen thuis. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Gerda Lansink: gerda.lansink@kingarthurgroep.nl, of 06-
18197143 
 
Dit is de start van een nieuw initiatief. King Arthur Groep wil op alle plekken waar ontmoetings-
centra zijn ook logeerhuizen opzetten, zodat mensen langer in de wijk thuis kunnen blijven wo-
nen en partners en familie leden minder belast worden. 

JONGSTE VRIJWILLIGER 
ONTMOETINGSCENTRUM 
SOEST 
 

Olivia versterkt de gelederen  in Soest 
1x per 2 weken op zaterdag, daarmee is 
zij onze jongste vrijwilliger.  

OPENING ‘T WIJDEHUIS IN LOOSDRECHT 
Op 5 april opent het inloophuis Wijdemeren haar deuren. Dit is een nieuw initiatief in samen-
werking met Versa en de gemeente Wijdemeren. Een ontmoetingsplek voor iedereen die ver-
geetachtig wordt. Hier kun je buurtgenoten ontmoeten en nieuwe vrienden maken. ’t Wijdehuis 
is ook een plek waar mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen. Elke vrijdag 10.00-14.00 
(incl. lunch), Drieluik, Acacialaan 2 Loosdrecht, 035—6231100.  Opening is van 13:45 tot 15:00 
uur, inloop vanaf 13:00 uur. 

MET MINISTER DE JONGE 
AAN TAFEL 

Op de slotbijeenkomst van Waardigheid 
en Trots schoof de minister bij ons aan 
tafel. Waarom?  
Omdat diverse collega’s van het minis-
terie positieve verhalen hadden ge-
hoord over King Arthur Groep. 

KWARTIERMAKER SOEST 

Petra Visser werkt al jaren voor King Arthur Groep en is sinds kort, 
naast begeleider op het OC Soest, ook kwartiermaker voor regio 
Soest.  
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar ontmoetingscentrum Soest 
06-37449397 of mailen naar petra.visser@kingarthurgroep.nl 
of ocsoest@kingarthurgroep.nl 

BESTCARE4DEM POËZIE      
EN KUNST WEDSTRIJD 

Ontmoetingscentrum Soest doet mee 
met BestCare4Dem poëzie en kunst wed-
strijd. Wanneer het geselecteerd is, 
wordt het tentoongesteld tijdens het 
congres van BestCare4Dem. 
 
OC Soest dingt dan mee in de prijsuitrei-
king in het De Lamar theater in Amster-

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
King Arthur Groep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zorgvragers, zorg-

verleners, vrijwilligers en relaties een privacyverklaring opgesteld houdende de regels voor de 

registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Medio mei wordt deze op de websi-

te ter inzage geplaatst.  U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van King Arthur Groep.  

Geeft u geen toestemming voor ontvangst van deze nieuwsbrief? Voor uitschrijving klikt u hier.  

ALZHEIMER GAAT VERDER DAN VERGEETACHTIGHEID 
Voor mensen die niet terug kunnen vallen op familie of vrienden, dreigt eenzaamheid. Ze kun-
nen zich steeds minder goed redden. Deze mensen leven in een isolement, worden veelal aan 
hun lot overgelaten. Individueel begeleider Chantal van Kollenburg is bezig een serie te maken 
over ouderen die geconfronteerd worden met alzheimer. Haar afstudeerwerk is binnenkort te 
zien bij Fotogalerie Objectief.  Klik hier voor het hele artikel. www.cvkfotografie.nl/ 

MARLOUS LAZAL START MET MUSIC & MEMORY 

Zo'n twee jaar geleden maakte zangeres en radiomaker Marlous 
Lazal de radio documentaire Onvergetelijk over de toepassing van 
het beluisteren van persoonlijke muziek bij mensen met dementie 
voor de NTR op Radio 1. Daarin belichtte zij onder meer een pro-
ject van Music & Memory in een grote zorginstelling in Oldenzaal. 
Haar motivatie voor het maken van dat radioprogramma was heel 
persoonlijk: haar beide ouders hadden Alzheimer en vooral haar 
moeder was in de laatste jaren totaal onbereikbaar geworden. 
Onophoudelijk bleef Marlous voorlezen, liedjes zingen, snoezelen 
en wandelen, maar niets leek haar moeder uit die mist van Alzheimer te kunnen krijgen.  
 
Toen ze dan ook jaren na het overlijden van haar moeder de film Alive Inside zag, van de oprich-
ter van Music & Memory, Dan Cohen, was ze compleet verkocht. Want wat het luisteren van 
hele persoonlijke lievelingsmuziek zelfs bij de meest in zichzelf gekeerde cliënten teweegbracht, 
was 'weer tot leven komen' en intense emoties beleven en delen. Inmiddels is Marlous Lazal zelf 
weer aan het zingen en brengt ze met haar ensemble 'De Mannen van de Tango' een hartstoch-
telijk liedprogramma Heimwee met zowel Spaanstalig als ook eigen Nederlandstalig werk. En 
daarnaast is ze druk bezig het Music & Memory programma binnen Ridderspoor vorm te gaan 
geven. In eerste instantie worden bewoners en hun naasten gevraagd naar hun favoriete mu-
ziek, er worden IPod aangeschaft, muzieklijsten samengesteld, Cd's ingeladen, kortom bijna ie-
dereen op Ridderspoor wordt in de komende maanden gevraagd een steentje bij te dragen aan 
dit inspirerende en muzikale project.  
 
Als je de radiodocumentaire nog terug wilt luisteren, Klik hier  
Meer info over Music & Memory klik hier  
Meer info over de concerten van Marlous Lazal klik hier 
 
Voor het project zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger voor Ridderspoor die handig is met 
computers om de muzieklijsten aan te maken. Wie komt ons team versterken?  
Contact via hr@kingarthurgroep.nl 
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