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Vrijdag 10 november
Dag van de mantelzorger

Wij organiseren voor u en uw mantelzorger 

een Mantelzorg-bingo 

TIP VOOR DE BEWONERS:
nodig uw  
mantelzorger  
uit om met u mee 
te komen doen.
Meer informatie pagina 16

Op deze vrijdag zijn alle mantelzorgers van de bewoners 
en de bewoners van harte welkom. De mantelzorgers 
mogen gratis deelnemen. Er kunnen prijzen voor  zichzelf 
gewonnen worden maar ook door middel van loting voor 
de mantelzorgers onder de medewerkers en vrijwilligers.

In Intermezzo van 14.15 tot 16.30 uur

U komt toch ook samen naar de bingo!
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De werkgroep Bewegen geeft energie horen veel 
leuke verhalen en ervaringen van bewoners over 
bijvoorbeeld het gebruik van de duofiets, buiten 
wandelen, een uitstapje, terrasjes pakken en buiten 
jeu de boulen. Super mooie verhalen waarin bewe-
gen en gezelligheid centraal staat. 
 
We zouden deze ervaringen graag willen delen tij-
dens de volgende bruisbijeenkomst. Deze zal waar-
schijnlijk in november gepland gaan worden. 

Dus heeft u of uw kleinkind een telefoon maak een 
filmpje of foto van deze leuke activiteit, de glimlach 
op het gezicht van een bewoner, of iets anders leuks. 
Deel deze video met kievitsnieuws@dewever.nl
We zijn trots op deze leuke activiteiten en ervarin-
gen van de bewoners!!

Alvast bedankt namens: Malou, Ramon, Monique, 
Nel, Mw v Helderen en Dhr Räkers.

Door de parochie verzorgd:
Alle dinsdagen woord- en communieviering om 
11.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) geen 
viering.

De eucharistievieringen zijn op de eerste zater-
dag van de maand om 19.00 uur.

De Kievitshorst verzorgt een herdenkingsbijeen-
komst op dinsdag 21 november om 19.00 uur 
voor alle overledenen van het afgelopen jaar.

De parochie en De Kievitshorst verzorgen  
gezamenlijk de Kerstviering op:
Vrijdag 22 december om 14.30 uur

Vieringen in de kapel

Bewegen geeft energie
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Bruisen betekend voor ons zoveel mogelijk mensen 
zoals bewoners, familie, mantelzorgers, buurtbe-
woners en medewerkers te stimuleren en uit te 
nodigen, met ons mee te denken en te doen om 
in verschillende werkgroepjes met verschillende 
thema’s activiteiten te kunnen organiseren.

Daarom doe ik een oproep aan iedereen: laat u niet 
weerhouden om eens te komen informeren wat er 
allemaal wordt gedaan in deze werkgroepjes.
Ik vind het heel leuk en interessant om hier in mee 
te werken het geeft de mensen meer gelegenheid 
meer energie op te bouwen en daardoor meer te 
kunnen bewegen!

Ik hoop dat onze 2e Bruisbijeenkomst die er aan  
zit te komen weer goed bezocht wordt met veel  
positieve voorstellen en medewerkers.

Ik wens de werkgroepjes veel succes en veel plezier 
in hun werk.

Met vriendelijke groet 

Ans van Helderen, contactpersoon bewoner
Werkgroep Bewegen Kievitshorst 

Een tijdje geleden zijn 
we als behandelaren met 
een nieuw project ge-
start. In dit project kreeg 
ik al vroeg te horen dat 
er mogelijk wat veran-
deringen zouden gaan 
plaatsvinden met loca-
ties. Inmiddels hebben 
we al de voorbereidingen 
achter de rug en gaan we bijna aan de slag. De ver-
andering voor mij is dat ik vanaf 1 oktober therapie 
mag gaan geven op locatie Koningvoorde. Dit houdt 
in dat ik op De Kievitshorst weg ga maar gelukkig 
blijven mijn toffe collega’s Malou en Bianca wel. 

Om zeker te zorgen dat iedereen voldoende thera-
pie krijgt wordt ik vervangen door een andere toffe 
collega namelijk Simone Meeuwis. Ik wil iedereen 
graag nog bedanken voor mijn leuke tijd hier op De 
Kievitshorst. Ik werd met open armen ontvangen en 
voelde me hierdoor meteen thuis en deel van het 
team en vind het jammer om weer weg te moeten. 

Tot ziens! Jelle Uijtdewilligen

Hallo, ik ben Simone 
Meeuwis. 

Door de verandering  
die Jelle hierboven  
beschrijft kom ik van  
Koningsvoorde af  
waar ik 5 jaar heb  
gewerkt. Ik ben klaar 
voor een nieuwe  

uitdaging en kijk er naar uit om u therapie/advies  
te mogen geven. 
 
Ik zal zoveel mogelijk aanwezig zijn om kennis  
te komen maken maar schroom vooral niet om even 
langs te komen! (dan heeft u meteen weer  
een beetje extra beweging).

Ik kom 2 dagdelen werken op De Kievitshorst.  
Ik heb er enorm veel zin in, tot snel!

Een beweeglijke groet, 
Simone

Wisseling van de wacht bij de fysiotherapeuten

Werkgroep Bewegen Kievitshorst
Bewegen geeft energie is het motto van deze bruiswerkgroep
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Van de Cliëntenraad
Hieronder treft u het verslag aan van onze verga-
dering van 15 augustus 2017. Wilt U een keer een 
vergadering bijwonen, neem dan even contact op 
met Marion Hendriks.
Onze volgende vergaderingen vinden plaats:
Donderdag 19 oktober 2017
Dinsdag 19 december 2017

Wij herinneren U er graag aan, dat onze vergade-
ringen om 14.00 uur beginnen en  meestal tot ca. 
17.00 uur duren. Plaats van handeling: vergaderzaal.

1) Opening
Frans-Jan opent de vergadering en heet iedereen 
van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de 
heer Gunther, die als toehoorder de vergadering zal 
bijwonen. De heer Gunther is bewindsvoerder van 
een bewoner van afdeling Puccini. 

2) Mededelingen van de locatiemanager:  
Door Peter Westerhof
a. Hoe kunnen we de  medewerkers ondersteunen 
en in hun kracht zetten? De inzet van Jean-Luc  
Spaninks, coach. Onderwerpen waar de coach bij 
gaat ondersteunen zijn: communiceren; zorgleef-
plan op orde in methodiek en manier van gebruik; 
klinisch redeneren; gedrag; organisatie van het 
werk; feedback geven en ontvangen. 

De verwachting van het locatieteam is, dat deze  
ondersteuning lucht gaat geven op locatie en  
zichtbare resultaten geeft in het kader van zorg  
en dienstverlening. De coach werkt  conform de 
methodiek van Hard naar Bewust werken. 

b. Realisatie 2017: ziet er conform afspraak uit. De 
locatie wil de gelden die nu voordeliger uitvallen 
herinvesteren in de directe zorgverlening (zoals de 
ondersteuning door de coach). Speerpunten zijn: 
binnen het budget blijven en de kwaliteit van zorg 
en dienstverlening verbeteren. Conclusie is, dat De 
Kievitshorst op de goede weg is, nu financieel en 
straks ook de personele formatie. Dit is ook de Raad 
van Bestuur opgevallen. Frans-Jan geeft aan, dat De 
Kievitshorst uit een diep dal komt en dat de  situatie 
verre van rooskleurig was. Er zijn in een hele korte 
tijd hele grote stappen gemaakt. Nu is de tijd rijp 
voor financiële en emotionele rust. Compliment aan 
de teammanagers voor datgene dat tot nu toe is 
bereikt! 

c. Frans-Jan vraagt hoe het nu staat met de perso-
nele situatie. Is er nog verloop? Enkele medewerkers 
hebben op eigen initiatief afscheid genomen. Vacatu-
res worden redelijk ingevuld; vooral de vacatures voor 
zorgcoördinator zijn lastig in te vullen. In het rooster 
van oktober is de formatie van gastvrouwen, helpen-
den en verzorgenden op orde. De krapte op de ar-
beidsmarkt is niet alleen bij De Kievitshorst voelbaar, 
maar geldt voor hele Wever en de gehele zorgsector. 

In De Kievitshorst wordt momenteel  met uitzend-
krachten gewerkt om de roosters in deze periode rond 
te krijgen. Deze uitzendkrachten komen soms gewoon 
niet  opdagen. Dit is overmacht maar vervelend voor 
bewoners en medewerkers. De vakantiekrachten die 
nu goed functioneren, worden benaderd  voor de 
flexpool (Plan en Flex). Hiermee wordt geprobeerd om 
bekende gezichten op de afdelingen te houden. 

d. Begroting 2018: Er komen gelden vrij die geoor-
merkt zijn voor opleidingsplaatsen/ leerlingen.  
Het lijkt voor De Kievitshorst op het eerste gezicht 
te gaan om 2/3 fulltime plaatsen. Hoe deze worden 
ingezet wordt besproken tijdens de begrotingsbe-
spreking.  Nu lopen er binnen de teams ook leerlin-
gen van verschillende opleidingsinstituten rond.  
Op Wever-niveau is er een intensieve samenwerking 
met de opleidingsinstanties om leerlingen, na hun 
studietijd, te binden aan De Wever. 

3) Mededelingen uit de CCR: Door Ad Aarts  
- O.a. Prijsstelling horeca Wever-breed wilde  
Ad meenemen naar de CCR vergadering; Dit punt 
komt niet op de agenda omdat de locatie mag zelf 
de prijzen bepalen, moet passen in de wijk. Leden  
CR geven aan dat ze niet achter de genoemde  
argumentatie staan. Conclusie is dat  
het centraal niet meer aan de orde zal komen.  
Prijsstelling binnen De Kievitshorst  wordt een  
agendapunt voor de locatie in overleg met de  
Cliëntenraad (visiebepaling).

4) Evaluatie koffieronde d.d. 30 juni 2017
De koffieronde liep niet helemaal zoals gepland.  
Er was een andere activiteit en één afdeling was 
niet op de hoogte.

De vraag is;  hoe krijgen we meer bewoners gemobili-
seerd om bij de koffieronde aanwezig te zijn? Waar-
om is er minder animo dan de voorgaande keren? 
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Conclusies zijn, dat de doelgroep “bewoners” flink 
veranderd is en dat door de dag bezetting van enkele 
afdelingen de koffieronde niet is opgepakt, dit laatste 
is wel wenselijk om de koffierondes soepel te laten 
verlopen. De Cliëntenraad is van mening, dat de kof-
fierondes in de agenda blijven worden opgenomen.  
-    Er zijn vrij positieve geluiden over de wijzigingen 

per 1 mei en bewoners hebben er eigenlijk weinig 
van meegekregen. Dit geldt ook voor de onderbe-
zetting van de receptie. 

-    Ervaring met de maaltijd ’s middags is dat de 
schalen op tafel gezet worden en dat de “bruta-
len” zich als eerste bedienen. Dit is zeker punt 
van aandacht omdat dit ook is gebleken uit de 
ervaringen van de teammanager. Is een mogelijk 
ontwikkelpunt voor gastvrouwen voor de agenda 
2018 in samenwerking met Van Hoeckel. 

-    Er waren weinig bewoners aanwezig. 
 
De post ophalen verloopt nog niet soepel en  
bewoners zien er mogelijk tegenop omdat het  
nu om individuele brievenbusjes gaat en men  
daarover zelf de regie krijgt.  
 
De maaltijd wordt als koud ervaren, als men als 
laatste geserveerd wordt in het restaurant. Ook 
ontwikkelpunt om de gastvrijheid in het restaurant 
te verbeteren in samenspraak met Van Hoeckel. 
- Datum volgende koffieronde wordt 17 november. 
Verzoek aan Marion om dit  even af te stemmen 
met de jaarkalender i.v.m. andere activiteiten.

5) Visie op Welzijn
De teammanagers zijn in overleg met de wel-
zijnsmedewerkers en werken samen om de visie 
op welzijn invulling te gaan geven. Er worden veel 
centrale activiteiten georganiseerd maar dat past 
niet altijd meer bij een veranderende doelgroep.  
Er worden keuzes gemaakt om meer vanuit de  
individuele vraag van de bewoner te werken en  
dit te borgen. Voor het creëren van draagvlak is het  
van belang om de kennis en de ervaring van de  
medewerkers optimaal te benutten. 
Er komen forse wijzigingen in de visie op welzijn. 
De afstemming van deze visie zal plaatsvinden in 
samenwerking met de Cliëntenraad. 
De methodiek van het uitbetalen van het persoon-
lijk budget in het kader van Waardigheid en Trots 
zoals eerder voorgesteld is van de baan door andere 
prioriteitsstellingen van de afdeling ICT. 

In het ZZP- pakket past gemiddeld 45 tot 60 min aan 
welzijnsactiviteiten per week. Het door de bewoners 
zelf bijbetalen bij deelname aan dit soort activitei-
ten zal steeds nadrukkelijker zijn plaats krijgen. 

6) Bewonersbijdragen en Waardigheid en trots
Als Waardigheid en Trots stopt dan komt er ook een 
einde aan deze individuele bestedingsgelden. 

7) Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 
De Wever 2016
Het betreft een lijvig verslag. Frans-Jan heeft het 
jaarverslag doorgenomen. Het verslag geeft inzicht 
in de werkwijze en visie van De Wever. Het jaarver-
slag ligt ter inzage op het secretariaat.

8) Agendapunten voor de volgende vergadering
Ook de week van de Prezo audit!
- Onderwerpen koffieronde 17 november
- Jaarplanning 2018
- Begrotingsronde 
- Halfjaarlijkse evaluatie activiteitenplan 2017

9) Rondvraag en sluiting
a. Patrick: Binnentuin Puccini schoongemaakt en 
opnieuw ingericht (investeringen)
b. Jan: mooi dat de brievenbussen staan en hij wil graag 
dat de brievenbussen snel in gebruik worden genomen. 
De aanschaf van de brievenbussen is gerealiseerd in  
samenwerking met Stichting Vrienden van De Kie-
vitshorst en dat is iets om trots op te zijn. En dat zijn we!
c. De heer Gunther: Compliment voor de voorzitter 
voor de wijze waarop vergaderd is. Compliment ook 
voor de verzorgenden op de afdeling waar dhr. Kooij-
man woont. Jammer dat er geen uniform horeca- 
prijsbeleid is. Belofte van de heer Gunther om hetgeen 
wat vanavond besproken is onder embargo te houden. 

Frans-Jan bedankt tenslotte iedereen voor zijn /haar 
aanwezigheid en inbreng tijdens deze vergadering 
en de sluit vervolgens de vergadering. 

Volgende vergadering is 19 oktober om 14.00 uur  
in de vergaderzaal.

Dit was het weer voor dit moment. Mocht U nog  
bepaalde wensen of vragen hebben, laat het ons 
dan even weten. Per slot van rekening:  
De Cliëntenraad is er voor U!

Namens de Cliëntenraad, Albert de Jong
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Leef-tijd
Op het moment van schrijven, krijg ik een boekje in 
handen: “zinboekje” staat er op.

Achterop staat de tekst: “Leef-tijd. Tijd van leven. 
Optelsom van jaren, en toch ook weer niet. Want 
met de beleving van tijd ligt het anders. Wie jong is, 
kan zich ouder voelen. Wie ouder is, voelt zich soms 
jong. Maar de tijd tikt wel door. De jaren verstrijken. 
En er komt een moment waarop je beseft: ik heb de 
grootste helft gehad… Terug naar toen, zou je  
dat willen? Misschien even. Maar niet echt,  
zo terug bij af. Dat overzicht van nu, die  
levenservaring – je ruilt ze niet in. Voldoening  
in plaats van dat eeuwige streven. Moment  
van rust na de drukte. Tijd om op adem te  
komen. Om de balans op te maken. En te  
ontdekken wat deze leeftijd waardevol maakt.”

In de gesprekken die ik heb met bewoners, in  
gespreksgroepen, komt het onderwerp ook wel  
eens naar voren. Wat zou je doen als je het leven 
over mocht doen? Zou je dat wel willen? Natuurlijk 
zijn er gebeurtenissen die je liever gemist zou  
hebben, hadden we sommige dingen in ons leven 
liever niet meegemaakt. Maar de meeste mensen 
zeggen toch dat ze veel van wat ze gedaan hebben 
in het leven, ook dan weer zouden doen. Je bent 
door het leven dat je leefde geworden wie je nu 
bent, met je goede en minder goede kanten.  
Accepteren van het leven, respecteren van de ander, 
vrede hebben met jezelf. Het oude woord ‘tevreden’ 
komt weer om de hoek kijken. Natuurlijk zouden we 
soms nog zoveel willen. En het valt niet altijd mee 
om ‘je lot’ te accepteren. Maar de wijsheid van de 
jaren helpen daarin wel. Het is het midden zoeken 
tussen ‘apathisch zijn’ en ‘vechten tegen de bier-
kaai’. In de herfst van het leven, of zoals sommigen 
zeggen – midden in de winter – en in een winderige 
oktobermaand, kan de wijsheid van het leven er 
voor zorgen dat de zon blijft stralen in huis.

Een tekst uit het boekje van 
Gabriël Roes, Dienst Geestlijke Verzorging



7`t  K i e v i t s n i e u w s

Omzien
Omzien in het avondlicht

naar de stappen die we zetten,

naar de weg die achter ons ligt.

Wat in de felheid van de middag zo belangrijk leek,

komt in een ander licht te staan.

Een milde gloed verzacht de scherpe kantjes.

Levenswijsheid leidt tot relativering.

Greet Brokerhof-van der Waa

Van de redactie
De zomer zit erop en de herfst met 
mooie warme kleuren komt er aan. 
Een nieuw jaargetijde is begonnen. 
Voor de mensen van De Kievitshorst 
betekent dit dat de warme zomer-
activiteiten worden omgezet in 
warme gezelligheid in huis. 

Een periode waarin ook al wordt 
vooruitgekeken naar de kersttijd. 
Om hiervoor helemaal in de stem-
ming te komen, organiseren we 
een aantal uitstapjes. Maar tot aan 
de kersttijd vindt er ook in huis 
van alles plaats, bijvoorbeeld de 
feestmiddag  op 7 november, die u 
wordt aangeboden door Stichting 
Vrienden van De Kievitshorst.

In de week van 16 oktober, staat 
het bezoek van de Prezo-auditor 
gepland. Deze auditor zal mogelijk 
de afdeling bezoeken en met be-
woners en medewerkers in gesprek 
gaan. De auditor zal beoordelen of 
De Kievitshorst het Gouden Keur-
merk zoals behaald op 22 novem-
ber 2016 mag behouden. 

In november staat er een Kenniscar-
rousel gepland waar met medewer-
kers en contactpersonen aan de hand 
van een aantal onderwerpen kennis 
gedeeld wordt. In deze uitgave van ’t 
Kievitsnieuws leest u hier meer over. 

In de vorige uitgave van ’t Kievit-
snieuws hebben we als redactie 
aangegeven dat we ’t Kievitsnieuws 
ook digitaal willen versturen aan 
belangstellenden. Hierop is tot  
op heden nog geen respons  
ontvangen. Mocht u interesse  
hebben laat het weten aan de  
redactie. kievitsnieuws@dewever.nl 

Namens de redactie,
Marion Hendriks
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Graag zou ik middels deze column veiligheid in en om 
het huis bij u onder de aandacht brengen. Veiligheid is 
een begrip met een zeer brede betekenis. Een mooie 
onderverdeling is het veilig voelen en het veilig zijn. 
Beide begrippen zijn niet los van elkaar te zien, en te-
gelijkertijd voor iedereen heel persoonlijk in te vullen. 

Veilig zijn is voor ons het technische aspect van vei-
ligheid. Voor een huis als De Kievitshorst betekent 
dat veel wetten en regels waar we ons aan dienen 
te houden, maar ook een aantal afspraken die  
we zelf hebben opgesteld. We kunnen hierbij  
bijvoorbeeld denken aan brandveiligheid,  
maatregelen voor hygiëne rondom eten en drinken 
en legionella in het drinkwater. Alle drie buitenge-
wone veelomvattende onderwerpen en ieder een 
aparte column waard! In de komende uitgaven van 
‘t Kievitsnieuws trachten we bij ieder onderwerp 
stil te staan voor informatie over wat het is, wat De 
Kievitshorst er aan doet en wat u ook zelf kunt doen.

Veilig voelen is het hetgeen waar we mee willen 
beginnen. Veilig voelen is namelijk iets persoonlijks, 
iets wat u alleen zelf kunt invullen, niet een  
medewerker of een buurvrouw. Veilig voelen  
start vaak met je thuis voelen. Niet iedere  
zorginstelling is op zoek naar thuis voelen. Een 
ziekenhuis, bijvoorbeeld, zal hierin minder ver gaan 
dan een verzorgingstehuis. U bent in de gelegenheid 
om uw appartement in te richten met uw eigen  

persoonlijke spullen. Zaken die u een vertrouwd  
gevoel geven. Daarnaast is ook controle een  
belangrijk aspect voor het veilig en thuis voelen.  
U bent degene die de controle heeft over wie er  
bij u binnenkomt, u heeft een eigen appartement. 
Daarom is het ook van belang dat u goed de  
deur kunt sluiten indien u weggaat. Wie er  
toegang hebben tot uw appartement wordt  
met u en met uw contactpersoon afgesproken  
in het zorgleefplan(gesprek). Dat is belangrijk  
om te doen, met name als u bijvoorbeeld liever  
thuis bent als we bij u komen poetsen. 

Veilig voelen begint ook met een stukje realisatie. 
Weet u bijvoorbeeld wat u moet doen indien er 
brand uitbreekt, op uw appartement, of op de  
gang? Heeft u nog het pamflet op uw kamer  
staan waar dat op staat? Kunt u zich vrij bewegen  
in uw appartement? Heeft u voldoende ruimte  
om met uw rollator uit de weg te kunnen, indien  
u een rollator nodig heeft. Liggen er geen losse 
kleedjes waar u mogelijk over kunt vallen? 

Veiligheid is een belangrijk onderwerp, het is goed 
om het gesprek er over te starten. In deze column 
zullen we enkele zaken de revue laten passeren. 
Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij uw zorgcoördi-
nator terecht, bij mij of mijn collega’s Erik en Patrick. 

Klaartje Coolen

Introductie op veiligheid
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Zoals u misschien al wel gewend bent, is er in de 
Wandelgang van De Kievitshorst een mooie tentoon-
stelling gekomen. Iedere paar maanden wisselen we 
van werk, zodat het steeds weer de moeite waard is 
voor u als bewoner, of als bezoeker samen met een 
verwante, te komen kijken naar wat er hangt. 

De Wandelgang, zou u het nog niet weten, is de 
gang direct links van de receptie (gezien vanaf 
binnenkomst).

Deze keer hangen er foto ’s die gemaakt zijn  
door leden van de Tilburgse Amateur Fotografen 
Vereniging  (TAFV).  

Ze worden tot eind november op De Kievitshorst 
geëxposeerd.

TAFV is een fotovereniging uit Tilburg die volgend 
jaar 70 jaar bestaat. De leden komen iedere  
maandagavond bijeen in Wijkcentrum ’t Sant in  
de Beneluxlaan om elkaars werk te bespreken.
De expositie op De Kievitshorst bestaat uit  
fotoseries die zijn ingezonden voor een regionale 
wedstrijd.

De leden van TAFV wensen u veel plezier bij het 
kijken naar de foto’s.

Een nieuwe 
verrassende  
tentoonstelling 
in de Wandelgang!
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Bent u ook weer op pad geweest om te kijken  
waar de vorige foto’s gemaakt waren

De juiste antwoorden hadden moeten zijn: 
1   Potten op de plank aan de achterwand  

bij de bar. 
2   Koffie-afhaalhoekje in het restaurant
3   Één van de twee potten met sanseveria’s  

bij de hoofdingang

Het setje met waardebonnen gaat naar Mw. v.d. 
Meijs van Beethoven. Zij kan ze ophalen bij  
Petra Magnée van vakgroep  Welzijn

Hopelijk zoekt u weer mee naar waar de  
bovenstaande foto’s gemaakt zijn.

Fotozoektocht in en om De Kievitshorst

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



11`t  K i e v i t s n i e u w s

Wekelijkse activiteiten

Centrale boekenuitleen
Donderdagochtend van
10.30 - 11.30 uur
in Intermezzo
Drie strippen per maand

Puzzelclub
Donderdag 19 oktober, 16 en 30 
november en 7 december  
in Intermezzo op het toneel

Luistermuziek 
Dinsdag 31 oktobers en
28 november  14.15 - 16.00 uur
in de kapel

Barakken 
Iedere woensdagochtend van
10.00 - 11.30 uur bij het biljart 
in Intermezzo

Hobbygroep
Iedere dinsdag en donderdag
van 09.00 - 11.30 uur in 
de hobbyruimte op het toneel

Sjoelclub
Iedere vrijdagochtend van  
10.00 - 11.30 uur in 
Intermezzo 

Kaarten en rummikub
Iedere maandagmiddag van 
14.00 - 16.30 uur in Intermezzo

Bewoners met een welzijnspakket kunnen zonder extra kosten aan onderstaande activiteiten 
deelnemen. Zonder welzijnspakket betaalt u met een strippenkaart (te koop bij de receptie).
Als er niets vermeld staat betaalt u twee strippen per keer.  

Meer Bewegen voor Ouderen
Maandagochtend van
10.45 - 11.30 uur in de multi-
functionele ruimte - souterrain

Schilderclub
Iedere woensdagochtend van  
10.00 - 11.30 uur in de huis-
kamer van Bruckner
 

Zangclub
Iedere maandagavond van 
18.45 - 20.00 uur in Intermezzo
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Tenzij anders aangegeven is de activiteit voor alle bewoners, familieleden en bewoners van de  
aanleunwoningen. Met * is voor bewoners en familie van Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven,  
Brahms en Bruckner. Voor entreeprijzen zie affiches.

OKTOBER
Woensdag 18 oktober 
Spelactiviteit 14.15 uur

Vrijdag 20 oktober  
Praatcafé 14.15 uur

Dinsdag 24 oktober 
Verjaardagviering* september  
en oktober 14.30 uur

Woensdag 25 oktober 
Optreden Heyhoefkoor 14.15 uur

Donderdag 26 oktober 
Fotokijkmiddag 14.15 uur

Donderdag 26 oktober 
Verkoop Thuisboetiek Fitss  
14.00-16.00 uur

Vrijdag 27 oktober 
Bingo 14.15 uur

Dinsdag 31 oktober 
Luistermuziek in souterrain 
14.15-16.00 uur

NOVEMBER
Woensdag 1 november 
Cafetaria * 16.30 uur 

Donderdag 2 november 
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Donderdag 2 november 
Mannenclub in huiskamer  
Bruckner 14.00 uur

Vrijdag 3 november 
Bruisbijeenkomst 14.15 uur

Dinsdag 7 november 
Feestmiddag aangeboden  
door Stichting Vrienden van De 
Kievitshorst met medewerking 
van Peter Dons 14.15 uur

Donderdag 9 november 
verkoop van Vander Klooster 
mode 14.00-16.00 uur

Vrijdag 10 november 
Dag van de Mantelzorg-Bingo 
14.15 uur

Zaterdag 11 november 
Soosavond – 11de  van de 11de 
bal met  De Gangmoakers 18.15 
uur

Dinsdag 14 november 
Uitstapje: Kerstshow voor Mahler, 
Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms 
en Bruckner 13.30-17.00 uur

Woensdag 15 november 
Plaatjes draaien met DJ Petra 
14.15 uur

Vrijdag 17 november 
Koffieronde Cliëntenraad  
(in huiskamers) 10.00 uur

Vrijdag 17 november 
Praatcafé 14.15 uur

Maandag 20 november 
Uitstapje: Kerstshow voor Mahler, 
Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms 
en Bruckner 13.30-17.00 uur

Dinsdag 21 november 
Viering in de kapel – Herdenking 
van de overledenen – avond
Woensdag 22 november 
Optreden SeniorenOrkest  
Oosterhout 14.15 uur

Activiteitenprogramma
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Donderdag 23 november 
Uitstapje: Kerstshow voor Mahler, 
Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms 
en Bruckner 13.30-17.00 uur

Vrijdag 24 november 
Bingo 14.15 uur

Dinsdag 28 november 
Luistermuziek in souterrain 
14.15-16.00 uur

Woensdag 29 november 
Sinterklaasmiddag met mede-
werking van Wim van Oosterwijk 
met de kinderen van medewer-
kers voor de bewoners 14.15 uur

Donderdag 30 november 
Uitstapje: Kerstshow voor Mahler, 
Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms 
en Bruckner 13.30-17.00 uur

DECEMBER
Vrijdag 1 december 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 6 december 
Cafetaria * 16.30 uur

Donderdag 7 december 
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Zondag 10 december 
Kerstmarkt 14.00-17.00 uur

Dinsdag 12 december 
Verjaardagsviering* november en 
december 14.30 uur

Woensdag 13 december 
Filmmiddag 14.15 uur

Donderdag 14 december 
Mannenclub in huiskamer  
Bruckner 14.00 uur

Vrijdag 15 december 
Kerstbingo 14.15 uur

Beste lezers van ’t Kievitsnieuws,

Ondertussen zitten we al weer in 
het najaar van 2017. Het moment 
waarbij de organisatie achter de 
schermen alweer hard bezig is om 
de plannen voor 2018 te maken. 
Om plannen ten uitvoer te kunnen 
brengen is budget nodig. Vanuit de 
overheid zijn beloftes gedaan om 
te investeren in de ouderzorg. We 
zien graag dat deze beloftes waar-
heid worden. 

We hebben namelijk afgelopen 
jaar met elkaar hard ons best ge-
daan om een (financieel)  gezonde 
organisatie te worden , waardoor 
er weer naar de toekomst gekeken 
kan worden. 

Het zou dan zeer welkom zijn 
dat we op een aantal onderdelen 
binnen de zorg en dienstverlening 
verdere stappen kunnen maken, 
enerzijds op sommige momenten 
met meer medewerkers, maar  
tevens ruimte krijgen om te  
ontwikkelen  in deskundigheid.
We zien namelijk dat de (zorg) 
vragen intensiever en complexer 
worden. 

Om deskundigheid te bevorderen 
wordt er op 21 november een  
kenniscarrousel georganiseerd. 
De middag zal benut worden  
voor medewerkers, de avond voor 
verwanten/familie. 

Bij de kenniscarrousel krijgt u in 
een korte tijd en in een kleine 
groep informatie/uitleg over  
verschillende onderwerpen.  
Te denken valt aan mogelijkheden 
in bewegen, bekostiging zorg en 
rol van de cliëntenraad.

Naast informatieverstrekking is 
het ook mogelijk om elkaar in  
een informele sfeer te ontmoeten.
U kunt zich per onderwerp  
inschrijven. U krijgt hier nog meer 
informatie en een uitnodiging 
over, maar noteer het alvast in  
uw agenda.

Per 1 november gaan we ook bin-
nen De Kievitshorst werken met 
het Cliëntportaal. Via Cliëntpor-
taal kunnen cliënten of wettelijk 
vertegenwoordigers het dossier 
en de agenda inzien. In het elek-
tronisch zorgdossier (EZD) rappor-
teren we over de zorg, behande-
ling en ondersteuning die u van 
ons ontvangt. Daarnaast bevat het 
dossier uw persoonlijke gegevens. 
 
Via het Cliëntportaal kunt u zelf, 
online, in uw dossier kijken. Dat 
betekent niet dat uw dossier op 
internet staat, maar we gebrui-
ken internet als toegang tot de 
dossiers die we uiteraard in een 
veilige omgeving bewaren. 
 
U bepaalt zelf of u gebruik wilt 
maken van de mogelijkheid uw 
dossier in te zien. U kunt ook ie-
mand anders machtigen uw  
dossier in te zien. 
 
Via de website kunt meer  
informatie hierover vinden en uw 
aanmelding daarvoor verzorgen.
http://www.dewever.nl/

Heet u ideeën waar we als  
organisatie iets mee kunnen,  
laat het ons weten. 

Vriendelijke groet,
Patrick van Gastel  Teammanager 
Zorg en Welzijn

Van het locatieteam
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Dinsdag 7 november 

Feestmiddag
aangeboden door stichting Vrienden 

van De Kievitshorst

Met een optreden van 
Entertainer Peter Dons

In Intermezzo
14.15 – 16.30 uur

Woensdag 1 november 
en 6 december

Cafetaria
Voor bewoners van Mahler, Ravel, Chopin,  

Beethoven, Brahms en Bruckner

Donderdag 2 november en 7 december
Voor bewoners van Vivaldi, Verdi, Amadeus  

en Puccini

Ook familie is van harte welkom

Dinsdag 31 oktober 
en 28 november

Luistermuziek
in de kapel 
van 14.15 uur - 16.00 uur 
welzijnspas of 2 strippen

Donderdag  
9 november 

Damesmode-
verkoop van 
Modehuis 
Vander Klooster
In Intermezzo, 14.30 – 16.30 uur
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Zaterdag 11 november

Soosavond: 
11de van de 11de bal

Met medewerking van orkest 
De Gangmoakers

In Intermezzo
18.15 – 20.30 uur

welzijnspas of 2 strippen
kledingcode: carnavaleske kleding

woensdag 29 november

Sinterklaasmiddag voor 
bewoners met de kinderen 

van de medewerkers

Kerstshow
14, 20, 23 en 30 november bezoeken we met 

kleine groepjes bewoners de kerstshow 
van een tuincentrum 

Gaat u mee?

Het wordt bij u opgevraagd.
Deelname: €7,50

De muziek wordt verzorgd 
door Wim van Oosterwijk

In Intermezzo, 14.15  – 16.30 uur

welzijnspas of 2 strippen
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Zondag 
10 december 
Kerstmarkt 

In Intermezzo. Tijd: 14.00 - 17.00 uur

met rad van avontuur, live muziek, 

lekkere hapjes, gezellige zitjes en vele 

kraampjes met  o.a. zelfgemaakte

hobby-artikelen

iedereen is welkom! 

Nodig gezellig uw familie uit!
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Gehoord in de wandelgang

Gezelligheid op 26 september! 

• Dat we van 11 t/m 15 september een actieve 
beweegweek gehad hebben 

• Dat op de maandag aan tafel diverse beweeg-
spelletjes gedaan werden en dat vooral de bal-
lonnen aan het plafond veel beweging uitlokten 

• Dat op de dinsdag veel bewoners hun  
rollator kwamen poetsen in de wasstraat,  
deze lieten keuren bij het APK-station en  
een beweegparcour kwamen doen

• Dat op de woensdag op de zang en muziek van 
Duo Pabariko veel extra bewogen werd in de 
vorm van klappen, stampen, zwaaien, polonaise  
en dansen 

• Dat helaas het fietsen met de duofiets en de 
wandelclub niet door zijn kunnen gaan omdat 
het weer niet mee wilde werken 

• Dat we het erg jammer vinden dat het  
themadiner Mosselen niet door is kunnen gaan 
omdat er te weinig aanmeldingen waren.  

• Dat er ondanks de diverse aankondigingen  
weinig respons op kwam.  

• Dat we onder andere via ‘t Kievitsnieuws een 
beroep doen op familie en andere mantelzorgers 
om bewoners te stimuleren, en zo nodig  
te begeleiden,  om deel te nemen aan deze  
gezellige themadiners. 

• Dat het eerstvolgende diner de Kerstdiners zijn 
op dinsdag 19 en donderdag 21 december en 
iedereen daarbij van harte welkom is! We hopen 
op een grote opkomst, zodat we met zijn allen 
heerlijk kunnen dineren.   

• Dat daarom op de vrijdag met de beweegbingo 
nog eens extra bewogen werd!

Er was er een heerlijke bedank-BBQ 
voor medewerkers en vrijwilligers 
die zich de afgelopen maanden 
zo hebben ingezet! Even een klein 
bedankje namens onze bewoners.

Ook de horecamedewerkers wer-
den in de watten gelegd, niet zij, 
maar onder meer managers en 
seniors zorgden voor de hapjes en 
drankjes.

Als extra verrassing was José van 
Blaakend Gezond aanwezig. 

Iedereen die dat wilde werd door 
haar getrakteerd op een heer-
lijke stoelmassage. Dit werd zeer 
gewaardeerd en er werd dan ook 
goed gebruik van gemaakt. José is 
dit belangeloos voor ons komen 
doen. 

Wie het niet bij deze ene ervaring 
wil laten, of een dergelijke erva-
ring ook aan een ander cadeau 
wil geven vindt haar op de site 
van Blaakend Gezond of via  
telefoonnummer 06 17768472. 
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Hongaarse Goulash

Op dinsdag 5 september  rook het op Amadeus 
heerlijk naar goulash. Samen met haar dochter  
Agnes had mw. Keresztes een flinke pan echte  
Hongaarse goulash gemaakt.

Samen met de andere bewoners werd er tussen de 
middag heerlijk van gesmuld. Wat een hartstikke 
leuk initiatief! Heeft u ook eens zin om samen te 
komen bakken of koken? Dan bent u van harte 
welkom. Wellicht heeft u een familierecept pan-
nenkoeken die uitzonderlijk dun te bakken zijn, of 
ook een eigen recept. Samen met de medewerkers 
van de afdeling kan altijd gekeken worden naar de 
mogelijkheden. 
 
Anneke Hooijmaijers  
Welzijnsmedewerker Amadeus 
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Vrijdag 10 november

Dag van de mantelzorger
Inzet van mantelzorgers wordt enorm gewaar-
deerd binnen De Wever. De laatste jaren is steeds 
meer oog voor de mantelzorgers, waar we graag 
mee samenwerken. Ieder doet dat naar eigen 
vermogen. Voor iedere steun is waardering. 
Uiteindelijk komt het de zorg voor de bewoners 
altijd ten goede.

Om de waardering te laten blijken, doet  
De Kievitshorst actief mee aan de Dag van  
de Mantelzorger, landelijk vastgesteld op  
10 november.

De mantelzorgers wordt een gratis lunch  
aangeboden, waar medewerkers van de  
afdelingen aan deel zullen nemen. 

Zo kunnen zij elkaar ontmoeten buiten de  
zorgmomenten om, en staat deze keer niet de 
bewoner, maar de mantelzorger centraal.

De lunch realiseren we  in samenwerking met 
onze leverancier van Hoeckel en staat op  
10 november in de kapel van De Kievitshorst klaar.

Voor bijzonderheden kijkt u naar de affiches  
op De Kievitshorst. U kunt zich opgeven via de 
receptie, er staat daartoe een box op de balie.

Na de lunch is er een bingo in de zaal.  
Mantelzorgers kunnen daar op 10 november 
gratis bij aansluiten.
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Lief en leed

Hartelijk
Gefeliciteerd

Mevrouw M. Biezen  Bruckner

Mevrouw L. van den Berg Chopin

De heer W. Couwenberg Puccini

Mevrouw M. De Brouwer Ravel

De heer W. Fonken  Verdi

Mevrouw C. Brekelmans Vivaldi
Oktober
19 Mevrouw M. Baesjou Mahler 97 jaar
27 Mevrouw B. Wolt Amadeus 91 jaar 

November
01 Mevrouw M. van Hees Puccini 89 jaar
02 Mevrouw H. Kieboom Mahler 98 jaar
04 Mevrouw M. Engelen Bruckner 94 jaar
04 Mevrouw M. Nijkamp Puccini 89 jaar 
05 De heer C. van Dun Amadeus 77 jaar
06 Mevrouw A. Nouwens Beethoven 86 jaar
14 Mevrouw C. de Kok Bruckner 80 jaar
15 De heer J. Kooijmans Puccini 83 jaar
17 De heer A. Donders Mahler 84 jaar
18 Mevrouw U. Wolff Ravel 87 jaar
20 Mevrouw J. Smekens Beethoven 89 jaar
20 Mevrouw A. Willems Amadeus 78 jaar
21 De heer C. Smekens Beethoven 90 jaar
23 De heer H. van Kuik Bruckner 79 jaar
26 De heer B. Brakelé Brahms 92 jaar
26 De heer H. de Rooij Ravel 68 jaar
29 Mevrouw W. Lukken Verdi 88 jaar

December
07 De Heer R. Occhipinti Bruckner 87 jaar
12 Mevrouw M. Luijk Mahler 89 jaar
13 Mevrouw van Noije Vivaldi 86 jaar 

In memoriam
De heer J. Luijbregts Brahms
Mevrouw M. van Blerk Chopin
Mevrouw E. van Oudheusden Puccini
De heer M. Melissant Ravel
De heer A. van Gurp Verdi
Mevrouw H. Bogaers Vivaldi
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Dinsdag 19 en donderdag 
21 december
Kerstdiners – iedereen is 
van harte welkom! Opge-
ven mag in het restaurant. 
Van de bijzondere decem-
ber activiteiten ontvangt u 
nog een overzicht thuis. 

Zondag 31 december
Oudejaarsactiviteit: De 
Knallende Kurken, met 
muziek van zanger Peter 
van Berkel

Dinsdag 2 januari
Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 6 januari
Driekoningen zingen
Met medewerking van 
diverse koren

Donderdag 25 januari
Themadiner

Dinsdag 30 januari
Luistermuziek in het  
souterrain

Dinsdag 6, vrijdag 9  
en maandag 12 t/m 
woensdag 14 februari
Diverse carnavals- 
activiteiten

Noteer alvast in uw agenda
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Het Kievitsnieuws is een 
informatieblad voor de 
bewoners en hun relaties, 
medewerkers en vrijwil-
ligers van De Kievitshorst.  
Het blad verschijnt 6 x per 
jaar en heeft een oplage 
van 250 exemplaren.

Redactie
Petra Magnée
Marion Hendriks
Klaartje Coolen

Redactiesecretariaat
De Kievitshorst
Beneluxlaan 101
5042 WN Tilburg
T 013 531 21 00
kievitsnieuws@dewever.nl

Drukwerk 
Diamantgroep
Drukkerij

Opmaak 
afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient duidelijk 
geschreven of per mail 
aangeleverd te worden bij 
het redactiesecretariaat. 

De redactie behoudt zich 
het recht voor om stukken 
te weigeren, in te korten 
of te wijzigen.

SLUITINGSDATUM 
KOPIJ volgende editie

10 november

VERSCHIJNINGS-
DATUM

15 december

Kapsalon
Kapster Jeanne

Op dinsdag vanaf 09.00 uur
voor de dames van de 

verpleegafdelingen.

Op woensdag en donderdag vanaf 
09.00 uur voor de dames van de 

verzorgingsafdelingen.

Kapster Doris
 werkt alleen op afspraak. 

U kunt haar bereiken op  
T 06 20 54 55 82

Medisch pedicure 
Lisa Hoogveldt

U kunt voor vragen over de pedicurebehandeling 
of voor het maken van een afspraak

contact opnemen met Lisa.T 06 18 04 10 08, 
via de leidinggevende van de afdeling of bij de 

receptie van De Kievitshorst.

Winkel Intermezzo
Iedere dag geopend vanaf 11.00 uur.
U kunt terecht voor ondermeer
toiletartikelen, kaarten,
snoep en zoutjes.
En nu ook voor was- en
drogermunten,
strippenkaarten en
witte entreemunten.
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Algemene informatie
Bloedafnamepost  
Bloedafnamepost is open op: 
dinsdag en donderdag van 
10.30 tot 11.30 uur. Voor meer 
informatie T 013 539 800 14

Reservering ruimte
Wilt u wat meer ruimte voor het 
vieren van onder meer verjaarda-
gen, jubilea dan kunt u hiervoor 
bij de receptie de multifuncti-
onele ruimte in het souterrain 
reserveren.

Woord- en communiediensten
In de kapel (eerste verdieping) op: 
dinsdag om 11.00 uur een woord- 
en communiedienst. Een keer per 
maand op zaterdag om 19.00 uur 
een eucharistieviering.

Zorgadviseur
Elke donderdagochtend is Karin 
Horvers, zorgadviseur, op locatie 
beschikbaar voor vragen over op-
name, plaatsing en indicaties.

Aansluiten dagelijkse maaltijd
Familie kan tegen betaling aan-
sluiten bij de dagelijkse maaltijd. 
Dit graag doorgeven voor 10.00 
uur bij de receptie.

Tijdelijke opname
Binnen De Kievitshorst bestaat 
de mogelijkheid voor een tijde-
lijke opname zowel voor verzor-
ging als verpleging somatiek en 
psychogeriatrie. U dient hiervoor 
over een CIZ-indicatie te beschik-
ken. U kunt met uw vraag over 
een tijdelijke opname contact 
opnemen met Bureau Zorgadvies 
via T 0800 339 387.

Diëtist 
U kunt, als u bent doorverwezen 
door uw arts (huisarts of medisch 
specialist), contact opnemen met 
de diëtist van De Wever Hannie 
van Stiphout. Ze is voor bewoners 
van De Kievitshorst, cliënten van 
de aanleunwoningen en uit de 
wijk. Bereikbaar via 
T 06 13 07 77 30.

Gevonden voorwerpen
Bij het secretariaat van De
Kievitshorst kunt u informeren 
naar gevonden voorwerpen. 

Fysiotherapie
U kunt, als u een verwijzing hebt 
van een arts, contact opnemen 
met de (geriatrie)fysiotherapeu-
ten van De Kievitshorst. 
Bij ons kunt u terecht als u in De 
Kievitshorst, in de aanleunwonin-
gen of in de wijk woont. Elke dag 
van de week is er een fysiothera-
peut in huis. 
Bereikbaar op T 06 20 19 96 73

Na verwijzing van de ouderenarts 
komt Bianca Pastoors of Malou 
Verheijen naar de bewoners van 
de verpleegafdelingen voor een 
behandeling.

Geestelijke verzorging
Voor bewoners en familie van de 
verpleegafdelingen zijn geestelijk 
verzorgers Herman Teerhöfer en 
Gabriël Roes er voor een ontmoe-
ting, een rustig gesprek over alles 
wat er op het hart ligt, over hoe 
het leven was, hoe het is en hoe 
het kan zijn. U kunt hen recht-
streeks benaderen als ze op de 
afdeling zijn of via de medewer-
kers op de afdeling. Ergotherapie

Als bewoner van de verzorgings-
afdelingen en aanleunwoningen 
kunt u, als u bent doorverwezen 
door uw huisarts, contact opne-
men met ergotherapeut
Renate Huissoon
Zij is elke dag telefonisch tot 
14.00 uur te bereiken op
T 06 12 15 97 68 

Voor bewoners van de verpleeg-
afdelingen: op deze afdeling is 
Mariska van Riel ergotherapeut. 
Zij wordt ingeschakeld door de 
verzorging na verwijzing van de 
ouderenarts.



24 `t  K i e v i t s n i e u w s


