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Koningsvoorde - N0 3 - 2017 U HOEFT ZICH NIET TE VERVELEN 
DE CLIËNTENRAAD ZOEKT VERSTERKING

AFSCHEIDSRECEPTIE 
KONINGSVOORDE 
 
 Afscheid nemen na zo’n staat van dienst bij Koningsvoorde 
doet pijn we hadden graag nog jaren bij jullie willen zijn.
 
Wij willen iedereen bedanken die bij ons afscheid aanwezig 
waren voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, 
mooie woorden, cadeaus, prachtige bloemen, en kaarten die 
wij mochten ontvangen.

Wij zullen jullie en de mooie herinneringen aan 
Koningsvoorde nooit vergeten.

Het gaat jullie allen goed!
 Wilma, Jeanne en Nelly
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VAN DE REDACTIE
Na een niet al te warme zomer gaan we de herfst weer 
tegemoet.  De dagen worden al wat korter en veel bomen 
krijgen die prachtige herfstkleuren.
Doordat we een behoorlijk natte zomer hadden zijn 
er al veel meer paddenstoelen in Nederland te vinden 
als anders. In deze editie leest u dan ook een paar 
interessante weetjes over paddenstoelen.
En ondanks dat de dagen korter en ook wat kouder 
worden zijn er voor u nog genoeg leuke activiteiten te 
doen. Zo staat de herfstmarkt van Koningsvoorde weer 
op het programma, staan er verschillende uitstapjes en 
optredens gepland, is er een nieuwe 

miMakkuer op satijnhof en blijven we zo met zijn allen in 
beweging. In beweging op onze eigen manier en op ons 
eigen tempo.

Ook de zorg blijft in beweging. Gelukkig maar. De cliënt 
staat centraal en personeel leert om van Hard werken 
naar Bewust werken te gaan.
Ook daar leest u meer over, zo ook over het 
klanttevredenheid.

We hopen dat het najaarszonnetje volop zal gaan 
schijnen, en wensen u veel leesplezier toe!

EVEN 
VOORSTELLEN
Ik ben Gijs Hessels, 33 jaar oud, wonen 
samen in Tilburg en heb een dochter van 
6 jaar. Ik ben sinds 1 Juli 2017 werkzaam 
binnen Stichting de Wever locatie 
Koningsvoorde op afdeling Noordeinde. 
Mijn functie is verpleegkundige. Ik ben 
heel open en vriendelijk ontvangen binnen 
locatie Koningsvoorde en zie er naar uit om 
de komende jaren in een leuke dynamische 
omgeving te werken. Ik heb hiervoor op 
verschillende plekken gewerkt binnen 
de gezondheidszorg in verschillende 
ziekenhuizen en verschillende verpleeg- / 
verzorgingshuizen. Buiten het werk vind ik 
het heerlijk om te fietsen en leuke dingen 
te doen met mijn gezin en vrienden.

Groetjes Gijs Hessels
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GESLAAGD!
José rondt met certificaat, en 
goede hulp van team Angora 3, 
het leiderschapsprogramma af

Lizette de Laat

HERFSTMARKT 
KONINGSVOORDE
Op zondag 29 oktober houdt Koningsvoorde weer zijn 
jaarlijkse herfstmarkt. Naast marktkramen waar u 
zelfgemaakte spullen kunt kopen is er ook een grote 
rommelmarkt. De opbrengst van de rommelmarkt 
komt ten goede aan de bewoners van Koningsvoorde

Daarnaast is er livemuziek en ook aan de innerlijke 
mens is gedacht. Kortom een gezellige dag voor jong 
en oud!

U bent van 10.00 tot 16.00 uur welkom op 
Koningsvoorde 

DE BOEKENSCHOP
 Via Mooi zo Goed zo heeft De Boekenschop De 
Hofstede €500 geschonken om het balkon voor 
de bewoners op te knappen. Leen Bakker levert de 
spullen. Het is nog niet klaar dus in de volgende editie 
volgen de foto’s.

Carla de Jongh 

GESLAAGD!
Monique van Herck en Helga Broers van Koningsvoorde, Veronique van de 
Heuvel en Corina van Meel van Satijnhof En Joyce Coolen van De Vleugel 
hebben het certificaat behaald ‘Van Hard werken naar Bewust werken’.

‘Bewust ‘ zijn is de basis van zelfstandig werken...

Gefeliciteerd dames!
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Aan alle bewoners van Koningsvoorde, inclusief 
de bewoners van Steve Bikohof om in beweging te 
komen. Er zijn in Koningsvoorde diverse activiteiten 
waar beweging bij hoort en veel te weinig 
belangstelling voor is. Denk aan de duofiets, meer 
bewegen voor ouderen, jeu de boules, koersbal. 
Veel bewoners zullen niet weten hoe gezellig en 
leuk deze activiteiten zijn maar tevens hoe nuttig ze 
voor menigeen zullen zijn. Het is wetenschappelijk 
vastgesteld dat beweging kwalen zoals suikerziekte 
en een hoge bloeddruk kan voorkomen en er zijn 
zelfs gevallen bekend van genezing. Maar zeker 
niet in de laatste plaats is het meedoen vaak een 
uitbreiding van de kennissenkring wat natuurlijk het 
verblijf in Koningsvoorde nog prettiger maakt. Ook 
wijkbewoners kunnen aan onze activiteiten meedoen. 
De best bezochte activiteit op Koningsvoorde is 
de bingo, waaruit we opmaken dat er wel veel 
belangstelling voor activiteiten is. Als we voor de 
bewegingsactiviteiten meer deelnemers kunnen 

krijgen zouden wellicht de tarieven verlaagd kunnen 
worden en toch rendabel zijn. 

Mensen die geen beweging gewend zijn doen er verstandig 
aan bij het Sportpaleis te beginnen om zo een conditie 
op te bouwen. En als er vraag komt naar andere vormen 
van beweging zoals yoga of taichi dan kan er altijd bij 
voldoende belangstelling nagegaan worden of het 
haalbaar is. Aan deze activiteiten zijn natuurlijk kosten 
verbonden, maar hoe meer deelnemers hoe lager men 
hoogstwaarschijnlijk de kosten kan houden.

Uitgangspunt is steeds ‘Elke beweging is beter dan geen 
beweging’. Mocht u naar aanleiding van deze oproep meer 
informatie willen over het sportpaleis of u wilt graag 
komen sporten? Dat kan! U kunt dan terecht bij Peggy van 
de Wiel.

Naam bij de redactie bekend

KOM IN 
BEWEGING

OPENINGSTIJDEN EN KOSTEN. 

Openingstijden :
Dinsdag  13.00u tot 17.00u
Woensdag  13.00u tot 17.00u & 18.00u tot 21.00u
Donderdag  13.00u tot 17.00u
Vrijdag  13.00u tot 17.00u

Kosten :
De kosten voor een abonnement zijn € 10,55 per 
maand en mensen kunnen dan onbeperkt binnen 
openingstijden komen. Is ook per maand weer 
opzegbaar.

IN DEN BOCKENREYDER
 
Maandag 26 Juni was het dan eindelijk zover. Een groot aantal bewoners van  de Hofstede en Noordeinde maakten een 
uitstapje. Om 11 uur kwamen de bussen en rond 11.45 gingen we dan naar Esbeek. Toen we daar aankwamen werden we 
hartelijk ontvangen door een aantal van de medewerkers van de Bockenreyder. Deze hielpen mee om de bewoners allemaal 
op een plaats aan tafel te krijgen. Het weer was zonnig en niet te warm dus we konden lekker buiten onze lunch nuttigen. Een 
heerlijke lunch met uitsmijters en allemaal andere lekkere dingen. Daarna zijn we gaan wandelen door de bossen en hebben 
nog een kijkje genomen bij de Flaes. Een prachtig uitzicht over de Flaes. Toen zijn we weer terug gelopen om nog een lekkere 
ijsco of iets te drinken te pakken. Rond 16.00 uur zijn we weer richting bus gegaan en toen iedereen er eenmaal inzat zijn we 
richting huis gegaan. We kunnen terug kijken op een hele mooie en gezellige dag samen. Mede dank zij de gastvrijheid van de 
Bockenryder en de hulp van talloze vrijwilligers is dit een zeer geslaagde dag geweest. Dank allen voor de inzet. 

Ria Claessens
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ACTIVITEITEN DE HOFSTEDE
Oktober

Verder wordt er wekelijks  vanaf volgende week op de 
woensdag ochtend  een gymclub op de hofstede gestart. 

Vanaf 25 september gaat de reminiscentie weer 
van start. Dit is om de week van 14.30-15.30 uur. 
Met een vast groepje bewoners die zich hiervoor 
hebben opgegeven gaan we in gesprek over vroeger. 
Verschillende thema’s komen aan de orde.  Bewoners 
gaan in gesprek met elkaar. Door middel van tastbare 
voorwerpen kan de herinnering weer opgeroepen 
worden bij bewoners.  Het blijkt dat het bij bewoners 
over vroeger praten een fijn gevoel geeft onder de 
bewoners. Het geeft ze een gevoel van herkenning.  
Het doel hiervan is de bewoners hun eigenwaarde 
bevorderen en plezier hebben met elkaar.

Ria Claessens - Medewerker welzijn de Hofstede

Datum: Activiteit

10 oktober Mariaviering met Herman  
10.45-11.45 uur

11 oktober Klankschalen 14.30 uur

December

Datum: Activiteit

05 december Sinterklaasviering samen met Rein. 
Doen we samen met de bewoners  
van het Koetshuis. 14.30-16.00 uur

11 december Uitstapje naar Intratuin  
13.30-13.45 uur

20 december Kers-in. Samen met bewoners van het 
Koetshuis gedaan. 14.30-16.00 uur

EVEN VOORSTELLEN
 
Beste collega’s,
Met veel plezier ben ik gestart als Kwaliteitsfunctionaris binnen de afdeling Kwaliteit 
en Innovatie. Naast een groot aantal centrale uren ben ik de kwaliteitsfunctionaris 
voor Koningsvoorde, Satijnhof, de Vleugel, Bijsterstede en Herdgang. Graag stel ik me 
kort even voor aan jullie.  

Ik ben bijna 55 jaar en woon met mijn 3 kinderen, een zoon van 20 en twee dochters 
van 17, in Eindhoven. Sinds een half jaar hebben we een hond. Ik wandelde al graag 
maar nu is het  een van mijn grootste bezigheden is geworden.

Van origine ben ik diëtist maar ik ben al vrij vroeg in mijn carrière in de 
kwaliteitszorg gaan werken. Dit heb ik onder andere gedaan bij Diagnostiek voor U in Eindhoven, 
het doveninstituut Viataal in St. Michielsgestel en Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze. De laatste negen 
jaar ben ik projectmanager geweest bij Inception, een software bedrijf dat modules ontwikkelt op het gebied van 
kwaliteitsmanagement informatie, zoals documentbeheer en een klachten- en meldingenmodule. Ik begeleidde onze 
klanten , met name zorginstellingen, met de inrichting, training en implementatie van de software. 

Ik ben iemand die graag meedenkt, samenwerkt en oplossingen zoekt. Ik ben erg praktisch ingesteld en probeer 
altijd de meest handige en logische werkwijze te zoeken. Ik zal nog wel  wat bijgespijkerd moeten worden op het 
inhoudelijk vlak en hoop dat ik daarbij jullie hulp krijg. Ik zal proberen de komende tijd zoveel mogelijk mee te lopen met 
verschillende disciplines en op zoveel mogelijk locaties en afdelingen. Ik kijk er naar uit om met jullie samen te werken aan 
kwaliteitsverbeteringen.

Renate van der Vloet - r.v.d.vloet@dewever.nl
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Wie zijn wij?
Dagbehandeling Monet is een somatische dagbehandeling 
van De Wever die 7 augustus is gestart op Koningsvoorde.
Ruim 30 jaar is deze dagbehandeling gelokaliseerd geweest 
in De Hazelaar.  In De Hazelaar zijn alle afdelingen naar 
schilders genoemd. Omdat er zoveel ging veranderen voor 
bezoekers – mantelzorgers en medewerkers hebben we onze 
vertrouwde naam nog behouden. De dagbehandeling is een 
onderdeel van De Wever Thuis.

Wat houdt een somatische dagbehandeling in?
Dagelijks komen ongeveer twaalf bezoekers naar de 
dagbehandeling toe. Alle bezoekers hebben een indicatie 
(van het CIZ) of een beschikking  van de gemeente).
Al onze bezoekers zijn belast met een somatisch probleem 
denk aan bijvoorbeeld COPD – Parkinson – status na een 
CVA – reumatische problemen. De beschikking of indicatie 
bepaalt hoeveel dagen iemand kan komen. Bezoekers 
worden thuis opgehaald en naar huis gebracht door 
Taxibedrijf van Nunen. Het vervoer regelt de afdeling.
Tussen de middag kunnen de bezoekers (tegen een 
kleine vergoeding)  gebruikmaken van een warme – of 
broodmaaltijd. Naast de verschillende therapieën (zoals 
fysio – ergo – logo of psycholoog) vinden er ook activiteiten 
plaats en zijn de sociale contacten erg belangrijk. Dagelijks 
werken we met twee mensen op de groep (een verzorgende 
en een zorgcoördinator) vaak aangevuld met een vrijwilliger. 
Zo komt dinsdagmiddag komt een vaste vrijwilliger die met 

EVEN VOORSTELLEN
 
ik ben Jeannette Touwslager en ben per 1 juli in dienst gekomen van Koningsvoorde op 
afdeling Hofstede. Ik ben zorgcoördinator en verpleegkundige niveau 4. Ik heb de oude 
in-service opleiding gedaan in het (toen nog) Mariaziekenhuis. Op een uitstapje van 
negen maanden naar het bedrijfsleven na, heb ik 26 jaar in het ziekenhuis in Tilburg 
gewerkt. Vorig jaar november ben ik in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven gaan 
werken. Daar kwam ik erachter dat ik niet meer tegen de snelle patiëntenwisselingen 
kon. Het kortdurende contact met de patiënten begon mij steeds meer tegen te staan. 
Ik besloot om buiten het ziekenhuis te gaan werken en ben per 1 juli begonnen op 
Hofstede in Koningsvoorde.  Tot nu toe vind ik het erg leuk de ouderenzorg. Er zijn veel 
ontwikkelingen op dit gebied. Ik denk dat ik daarin mijn uitdaging wel ga vinden.

Ik ben 46 jaar en woon samen met Henk en Cody, de hond. Ik heb twee cadeauzonen 
John en Rob. Binnenkort hoop ik in Waalwijk te komen wonen. Tot ziens

onze bezoekers een schilderactiviteit doet.
Voor de bezoekers met een CI- indicatie wordt een zorgplan 
opgesteld. Elke twee weken vindt er een multidisciplinair 
overleg plaats. Dit is in het kort wat de somatische 
dagbehandeling inhoudt.

De start
We zijn erg vriendelijk onthaald op Koningsvoorde en waren 
blij dat verschillende mensen ons hebben geholpen en 
geadviseerd. Maar we lopen nog tegen enkele kleine dingen 
aan die mede door de vakantieperiode nog wat aandacht 
verdienen. Maar dat komt bij elke verhuizing voor. Mocht je 
geïnteresseerd zijn en meer over de dagbehandeling willen 
weten ieder is van harte welkom om langs te komen. We 
zitten voorbij het sportpaleis en zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur aanwezig.

Het team bestaat uit vier personen en we hopen onze weg 
snel te vinden in deze  nieuwe locatie, Tineke van der Aa – 
Betty van Aert – Adrienne de Nijs en Jacqueline Struycken

14 september hebben we onze ruimte geopend samen met 
alle bezoekers en mantelzorgers van afdeling Monet

Jan van Gils - Teammanager

EEN NIEUWE START  
OP KONINGSVOORDE
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In 2016 is De Wever gestart om ieder kwartaal de 
cliënttevredenheid te meten. Het doel is om continu in beeld 
te hebben hoe de cliënt/familie denkt over de organisatie, 
de geboden zorg en dienstverlening. Hiervoor zijn drie 
vragen opgesteld die bij contactpersonen via een mail zijn 
uitgezet en bij cliënten (die hiertoe in staat zijn) via een kort 
interview persoonlijk zijn gevraagd door prestatiecoaches. 
Na enkele kwartalen op deze manier de cliënttevredenheid 
gemeten te hebben, moeten we concluderen dat met name 
de respons van de contactpersonen via de email-enquête 
sterk afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de gegevens minder 
betrouwbaar zijn.

We gaan daarom een andere werkwijze hanteren en andere 
vragen aan u stellen. De vragen zien er als volgt uit:
• Welk cijfer geeft u aan ons?
• Wat gaat er goed volgens u?
• Wat kunnen wij doen om dichterbij een  
 10 te komen?

EVEN VOORSTELLEN
 
Beste bewoners, 
Even voorstellen, ik ben Roland van Puijenbroek, de nieuwe huismeester voor  
Koningsvoorde, De Vleugel en Nelson Mandelahof. Ik ben 45 jaar, getrouwd en heb twee 
kinderen, een zoon van 14 jaar en een dochter van 11 jaar, en ons hondje Zoë van 1 jaar.

Voordat ik als huismeester bij De Wever aan de slag ben gegaan heb ik acht jaar als 
werkvoorbereider bij een aannemer in Baarle Nassau gewerkt en daarvoor 
tien jaar bij Remmers Carrosseriefabriek in Tilburg.

Sinds enkele maanden woon ik met mijn gezin weer in Tilburg, in de 
Reeshof, daarvoor heb ik 10 jaar in Baarle Nassau gewoond. Ik houd erg 
van klussen in en om het huis maar ook meubels maken is een hobby. 

Ongetwijfeld ga ik jullie op de locaties regelmatig tegenkomen.

Deze vragen zullen besproken worden tijdens het 
zorgleefplangesprek dat twee keer per jaar met de cliënt 
en zijn/ haar zorg coördinator wordt doorgenomen. De  
antwoorden op deze vragen noteert de zorg coördinator, 
zonder de naamsvermelding van de cliënt dus  anoniem, 
in een digitale vragenlijst. De zorg coördinator houdt 
voor zichzelf een digitale verbetermeter bij, waarin alle 
antwoorden van de cliënten in wordt verzameld. 
De verzamelde gegevens zullen voor de medewerkers per 
team en locatie beschikbaar  zijn via Mijnverbetermeter en 
de managementinformatie.

De nadruk van de gesprekken met de cliënt en eventueel 
zijn/ haar familie ligt op “open dialoog met elkaar” We 
streven naar een veilige sfeer waarin de cliënt en familie 
open en eerlijk zijn/ haar ervaringen kan  delen. We hopen 
dat de cliënt  dit ook zo zal ervaren. We denken met deze 
werkwijze nog beter het gesprek met cliënt/familie te 
kunnen voeren over wat hen echt bezig houdt en waar je als 
team en locatie zaken in kunt verbeteren. 

NIEUWE VRAGEN 
CLIËNTTEVREDENHEID
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Verschillende partijen die in Nederland met de ouderenzorg 

te maken hebben, hebben in januari 2017 samen afspraken 

gemaakt over hoe goede ouderenzorg er uit ziet. Zij hebben 

acht belangrijke thema’s vastgesteld en werkafspraken 

gemaakt voor elk thema. Denk hierbij onder andere aan 

persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, maar ook hoe we 

binnen de ouderenzorg blijven leren en verbeteren. Dit staat 

beschreven in het herziene 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Dit  kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg. Het vormt tevens de 

wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

 

Het kwaliteitskader ondersteunt en prikkelt ons in het 

blijven waarborgen van goede ouderenzorg. Binnen De 

Wever is er naar aanleiding hiervan een project gestart dat 

de volgende vragen stelt: Wat doen we al? Hebben we over 

wat we doen bewust nagedacht en een keuze gemaakt? 

Biedt het kader nog mooie aanvullingen op de zorg die we 

al bieden? Wanneer we iets doen binnen De Wever dat 

niet specifiek genoemd wordt in het kader kunnen wij onze 

insteek nog steeds aanhouden. Immers het gaat er om dat 

we laten zien dat we bewust bezig zijn met de kwaliteit van 

onze zorg en er alles aan doen om de kwaliteit te blijven 

waarborgen. Uitgangspunt van het kader is dat kwaliteit 

van verpleeghuiszorg iets is van en voor de mensen die zelf 

werkzaam zijn in de zorg. Daarom bestaat de stuurgroep uit 

zorgmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging.

Stuurgroep project Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

• Arianne van den Berg, Manager Expertise en voorzitter 

stuurgroep

• Anja Meeuwesen, Locatiemanager Padua

• Jan Wevers, voorzitter Centrale Cliënten Raad

• Marianne van Drunen, OR lid en verpleegkundige bij De 

Wever Thuis

• Mary Timmermans, Specialist Ouderengeneeskunde

• Claudia van Erven, Manager Kwaliteit en Innovatie

De stuurgroep wordt ondersteund door projectleider 

Monique Hameetman, Kwaliteitsfunctionaris Graag 

hadden we ook een vertegenwoordiging van verpleging en 

verzorging en de behandelaren in de stuurgroep betrokken, 

echter op dit moment zijn deze binnen De Wever nog niet 

centraal vertegenwoordigd. Zij nemen natuurlijk deel aan 

de diverse werkgroepen binnen het project. Echter binnen 

het kwaliteitskader vormt juist een formele centrale 

vertegenwoordiging een belangrijke rol. Waar staat De Wever 

voor op het gebied van thema’s als familiezorg? Wat vinden 

we belangrijk dat aan bod komt op alle locaties?  De komende 

maanden wordt er dan ook een werkgroep ingericht die vorm 

gaat geven aan een Verpleegkundige en Verzorgende Advies 

Raad of aan een Professionele Advies Raad.

Via intranet houden we jullie op de hoogte van de 

vorderingen.Voor vragen of opmerkingen kun je contact 

opnemen met projectleider  

Monique Hameetman. 
m.hameetman@dewever.nl, tel. Nr. 06 53 81 83 49

KWALITEITSKADER  
VERPLEEGHUISZORG HERZIEN

KERMIS IN DE STAD
 
Het is kermis in de stad. Dus trekken we 28 juli met een 
aantal bewoners van de Hofstede erop uit om te genieten 
van alles wat de kermis te bieden heeft. De bewoners hebben 
genoten van de wandeling naar de kermis toe. En op de 
kermis was het dikke pret. Lekker een oliebol eten. De heer De 
Kroon en Mevrouw Brandsma durfden in de ‘pagoda’ op de 
Heuvel. In de orgeltent op het Koningsplein lekker genieten 
en meezingen op de maat van de muziek. Na afloop thuis nog 
een frietje en ijs na, met het hele stel in de Brasserie en dan 
voldaan terug naar huis. Het was weer een geslaagde middag.
Ria Claessens
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1. Binnen de traditionele Chinese geneeskunde  
bijvoorbeeld is uitgebreid beschreven welke 
gezondheid bevorderende effecten diverse 
paddenstoelen hebben, en deze kennis wordt 
vandaag de dag gebruikt om supplementen te 
maken die extracten van een of meer medicinale 
paddenstoelen bevatten.  

2. Paddenstoelen de vruchten zijn van schimmels? 
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een 
schimmel. Vooral in de nazomer en in de herfst 
schieten ze als paddenstoelen uit de grond. 
Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de 
schimmel, waarvan het grootste deel zich onder 
de grond bevindt in de vorm van microscopisch 
kleine schimmeldraden (hyfen). Ze spelen een 
sleutelrol in het functioneren van veel ecosystemen 
en vertegenwoordigen een groot deel van de 
biodiversiteit. Paddenstoelen maken de ‘zaden’ 
(sporen) waarmee schimmels zich verspreiden, 
ze zijn dus belangrijk voor de verspreiding van de 
schimmels en zijn hét deel van de schimmels dat wij 
mensen kunnen eten. 

3.  In Nederland er ruim 5.000 soorten paddenstoelen  
groeien? 

4. ‘Op een grote paddenstoel rood met witte stippen.’  
Zo begint een bekend kinderversje. Het gaat over 
de opzichtige en giftige vliegenzwam. Weet je dat 
er in de natuur in Nederland ruim 5.000 soorten 
paddenstoelen voorkomen? Ongeveer 100 soorten 
paddenstoelen zijn lekker om te eten. Zo’n 50 
paddenstoelensoorten zijn giftig en een stuk of 
6 zijn dodelijk giftig. Sommige paddenstoelen 
(paddo’s) vormen hallucinogene stoffen, waarvan 
mensen gaan hallucineren.

5. Nederland jaarlijks ruim 270 miljoen kilo 
champignons per jaar exporteert? 

6. Wereldwijd worden er zo’n 35 soorten 
paddenstoelen geteeld.  
In Nederland zijn dat voornamelijk champignons. 
Nederland exporteert ongeveer 50 miljoen kilo 
verse champignons (vooral naar België, Duitsland 
en Engeland) en bijna 220 miljoen kilo conserven-
champignons. Het exportvolume van door 
Nederland geconserveerde champignons is bijna 
even groot als dat van China. Daarmee is Nederland 
de op één na grootste exporteur van geconserveerde 
champignons ter wereld. 

7. Sommige paddenstoelen op bijna alles groeien? 

8. Een goede basis is het begin van de groei.  
Sommige paddenstoelsoorten, zoals de 
champignon, zijn redelijk kieskeurig. Voor de teelt 
van champignons wordt gebruik gemaakt van een 
speciale champignoncompost. Oesterzwammen zijn 
veel minder kieskeurig. Zij groeien zelfs op koffieprut 
of toiletpapier. 

9.  Paddenstoelen heel gezond zijn?  
Nederlanders eten per jaar 2 kilo paddenstoelen 

10. Paddenstoelen zijn heerlijk  
en zijn een bron van voedingsvezels, vitamine 
B-mineralen zoals kalium, fosfor, koper en ijzer. En 
de beta-glucanen in paddenstoelen ondersteunen 
ons afweersysteem. De champignon bevat bijna 
geen calorieën, vet en zout en is daarom dé perfecte 
groente voor als je wilt afvallen.

Vooral in Azië  paddenstoelen al eeuwenlang worden gebruikt 
ter behandeling van allerlei ziektes en aandoeningen?

WIST U DAT? 
Weetjes over paddenstoelen
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Dat blijkt uit onderzoek dat twee Canadese wetenschappers 
hebben gepubliceerd in het blad Neuron. Volgens de twee is 
het niet de bedoeling dat je geheugen fungeert als een soort 
videorecorder en je alles onthoudt wat je ziet of meemaakt, 
maar dat je juist dingen vergeet. Want alleen dan kun je goed 
functioneren. Nutteloze informatie Hersenwetenschapper 
Dick Swaab legt uit: ‘Je brein wordt de hele dag door 
gebombardeerd met allerlei nutteloze informatie. Als je 
iedere dag zou onthouden wat 
je hebt ontbeten, dan zou dat 
zonde van de opslagruimte in 
je hoofd zijn.’ Volgens Swaab 
onthoud je dingen dankzij de 
ongeveer 100 miljard hersencellen in je hoofd. Iedere cel 
maakt contact met zo’n 1.000 tot 100.000 andere cellen, en 
de sterkte van dat contact bepaalt wat er wordt opgeslagen. 
Geen limiet aan geheugen ‘Er is eigenlijk geen limiet aan 
wat je kunt onthouden’, zegt Swaab. ‘Maar als je erg veel 
informatie onthoudt, wordt het moeilijker voor je brein om 
belangrijke informatie terug te vinden.’ Daarom filtert je 
brein de informatie. Je onthoudt alleen de hele emotionele 
dingen, momenten waarop je bijvoorbeeld heel angstig 
of juist heel gelukkig was. En omdat je in een spannende 

HANDWERKCLUB HET VERZETJE
 
Een gezellig samenzijn van handwerkclub Het VERZETJE. Het Verzetje komt op 
maandagochtend bij elkaar en maakt de mooiste spullen.

Afgelopen maand heeft de club een gezellige high tea georganiseerd die verzorgd werd 
door de Bbrasserie van Koningsvoorde. Alle leden waren aanwezig, dat komt mede doordat 
de high tea  in ons eigen vertrouwde omgeving was. 
Het was een heerlijk verzorgde high tea.

Binnenkort hebben we weer verkoop  dit is op 14  oktober 2017. We verkopen onze spullen 
die we zelf gemaakt hebben.
Van de opbrengst kunnen we voor onze leden weer een leuke dag organiseren, en 
eventueel  materiaal kopen als het nodig is.

We zien u graag op 14 oktober, de verkoop vindt plaats van 10.00 tot 15.00 uur op het 
Willem Alexanderplein te Koningsvoorde 

omgeving meer van dat soort nieuwe herinneringen maakt, 
vergeet je in een spannende omgeving ook het meest, zegt 
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. ‘Als je de hele 
dag allemaal nieuwe dingen leert, maak je veel meer nieuwe 
zenuwcellen aan dan wanneer je in een saaie, lege kamer 
zit. En die nieuwe cellen leggen nieuwe contacten, en dat 
zorgt ervoor dat de oude informatie in je hersenen wordt 
overschreven, als een soort videoband.’ Irrelevante informatie 

Daardoor vergeet je de irrelevante 
informatie. Scherder: ‘Denk 
maar eens aan een weg die in de 
afgelopen maanden verbouwd is 
en waar je iedere dag langs komt. 

Waarschijnlijk ken je de nieuwe situatie uit je hoofd, maar 
kun je je de oude al niet meer voor de geest halen. Dat komt 
doordat je brein de onbelangrijke informatie heeft gewist.’ Als 
je brein z’n werk goed doet en belangrijke herinneringen van 
de onbelangrijke kan onderscheiden, onthoud je uiteindelijk 
alleen de informatie die relevant is. ‘En als je veel relevante 
informatie paraat is, is je probleemoplossend vermogen heel 
groot’, zegt Scherder. ‘Dat bepaalt deels je intelligentie.’ Veel 
vergeten is daarom goed voor je intelligentie. Norbert Izeboud, 
zoco Bethanië

VERGEETACHTIGE MENSEN  
ZIJN SLIMME MENSEN
Vergeet u weleens dingen? Ja? Mooi, daar word je slimmer van. Want door alleen de belangrijke 
informatie te onthouden, maakt je geheugen het makkelijker voor je om beslissingen te nemen.

“ER IS EIGENLIJK GEEN LIMIET 
AAN WAT JE KUNT ONTHOUDEN”

Hersenwetenschapper Dick Swaab
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Op 9 Aug was er een expositie van de werkstukken van 
de schilderclub Koningsvoorde ,onder leiding van CORRY 
ROBBEN. Vooraf werd er door de schilder club hard gewerkt 
om alles perfect klaar te krijgen. In de ochtend waren CORRY 
–JOKE (vrijwilligers)  en ik al druk bezig om Tafels –kleden 
en stoelen klaar te zetten ,waar de werkstukken op moesten 
komen staan. Corry  had een goed idee , ze bekleedde ook de 
zijkant van de trap met de schilderijen.
Dit gaf een mooi en kleurig effect.

Ook DHR. BERT BUSMAN exposeerde zijn prachtige kleurrijke 
schilderwerken . Het was een mooi geheel. Hij kreeg veel 
aandacht voor zijn kunstwerken, En dat heeft hij zeker dik 
verdiend , het was een lust om te zien .

Tineke Thissen geeft al enkele jaren les in mozaïek op de 
vrijdag morgen bij Koningsvoorde . Dit is ook een gedreven 
groepje bewoners die met veel plezier en geduld, Prachtige 
mozaïek werken maken . ok deze werken waren te zien op de 

expositie. Vooral de ontwerpen met licht erin zijn geweldig 
mooi. Als u eens op het terras komt van de Brasserie, Daar 
staat een hele grote bol die we samen met de bewoners 
hebben gemaakt. Met de tekst : Koningsvoorde voor de jeugd 
van toen. Geweldig om dit samen te doen.

Corry had ook voor hapjes gezorgd ,en voor een super dikke 
bonbon .Dat ging er wel in bij de bezoekers. Ongeveer 100 
bezoekers zijn er geweest, We kunnen wel spreken over een 
groot succes , en we gaan dit zeker herhalen. Ook had Corry 
voor de bezoekers een zelf ontworpen Placemat, Die met een 
brede glimlach ontvangen  werd.

Corry –Bert –Tineke en Joke. En alle Club leden Bedankt voor 
jullie Kleurrijke inzet . Door jullie werd dit een geslaagde 
Middag. Hartelijk bedankt daar voor.!!! 

Afz: Anne-Marie Ferkouche.

EXPOSITIE SCHILDERIJEN EN MOZAIEK 

Graag wil ik mij via deze weg voorstellen. Mijn naam is 
Nanno van der Laan 46 jaar jong. Sinds 1 september ben ik in 
dienst van Koningsvoorde als teammanager Dienstverlening. 
Samen met het horecateam ben ik verantwoordelijk voor 
de horeca en samen met de dames van de huishouding 
voor de schoonmaak. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt 
met de huismeester met betrekking tot het gebouwbeheer. 
Ik ben getrouwd met Jeannine en we hebben een dochter 
Quinty van 15 jaar oud. Ook hebben we huisdieren, twee 
honden met de naam Kita en Joepie en een poes die Mimi 
heet. In mijn loopbaan heb ik diverse horecafuncties vervuld. 
Hoofdhuishouding, Night Audit, Restaurantmanager, 
F&B Manager en zes jaar zelfstandig ondernemer in de 
hotellerie. Vanaf 2005 zijn we, nadat we in diverse provincies 
hebben gewoond, in Brabant terecht gekomen. Inmiddels 

wonen wij nu negen jaar in Oirschot met heel veel plezier. 
In mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin, als het weer het 
toe laat natuurlijk. Een heerlijke boswandeling met onze 
honden doen we graag als gezin, iets wat we eigenlijk wel 
ieder weekend doen. Het lezen van een goed boek en een 
goede film op zijn tijd, daar kan ik erg van genieten.In de 
maand september is de enquête over de Brasserie positief 
ontvangen en vele van u hebben gereageerd, waarvoor onze 
dank. De punten ter verbetering zullen we zeker oppakken 
in de komende periodes. Verder wil ik laten weten dat u 
altijd bij mij terecht kunt; mijn deur staat altijd open! Samen 
vinden we de oplossing. Mijn motto is ‘Het komt altijd goed’.

Met gastvrije groet,
Nanno van der Laan

EVEN VOORSTELLEN
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