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Dit is een geldinzamelingsactie 
voor het optreden van Willeke Alberti
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Namens de redactie
Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van t Kievitsnieuws. Mogelijk de 
laatste keer in deze vorm, want er zijn plannen om ook ‘t Kievitsnieuws 
te veranderen in de nieuwe huisstijl. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
bij Communicatie van De Wever Centraal ligt er nu voor u een versie die 
tot half augustus  loopt. Dit is veel langer dan u van ons gewend bent en 
betekent dat de informatie over de activiteiten en de rubriek verjaardagen 
ver vooruit voor u genoteerd zijn.

Deze nieuwe huisstijl heeft u mogelijk al eens voorbij zien komen. Als eer-
ste hebben we een nieuwe vlag gehad, die hangt op De Kievitshorst goed 
in het zicht. Daarnaast is ook de website vernieuwd, heeft u daar al eens 
op gekeken?

Het nieuwe Kievitsnieuws beoogt om duidelijker, prettiger leesbaar en mo-
derner te zijn, de activiteiten worden dan ook beter bij elkaar gezet. Maar 
dat ziet u later dit jaar vanzelf!

Ook is het u mogelijk opgevallen dat we een spaaractie begonnen zijn! 
Vanwege het 55 jarige bestaan van De Kievitshorst zijn we aan het sparen 
voor een optreden van Willeke Alberti en daar organiseren we gedurende 
de komende maanden verschillende activiteiten voor. Hou daarvoor goed 
de posters in huis in de gaten, de Facebookpagina en natuurlijk ook t Kie-
vitsnieuws! 

Rest mij nog om u, namens de redactie, veel leesplezier te wensen! 

Klaartje Coolen
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“ Februari met veel sneeuw, 
een droge maart en een natte april, 
voorspellen een goed jaar.” 

Als we de wijsheden en de weeralmanakken  
moeten geloven, dan staat ons dit jaar veel goeds 
te wachten. Gelukkig maar, want wie houdt er nu 
niet van een heerlijk zonnetje? April en mei zijn vaak 
bijzondere maanden, dit jaar gekenmerkt door de 
vele feestdagen (Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, 
ze vallen weer vroeg!). Kenmerkend voor de maan-
den is ook dat we uitkijken naar mooiere tijden. De 
klok is verzet, dus we krijgen weer meer licht op een 
dag, de verschillende bomen krijgen knoppen (he-
laas voor diegene met hooikoorts!) en mensen gaan 
weer naar buiten. 

Ook bij De Kievitshorst heeft het buiten een bij-
zondere en belangrijke plek! We hebben natuurlijk 
aan de voorkant en aan de zijkant van het pand 
een groot gedeelte tuin. Vorig jaar hebben we met 
NL doet het tuinhuisje en de jeu de boulesbaan 

opgeknapt. Hopelijk wordt er dit jaar weer volop 
gebruik van gemaakt. Ook op het terras bent u van 
harte welkom bij lekker weer, want ook daar kunt u 
natuurlijk iets drinken vanuit de Horeca! 

“Maartse wind en aprilse regen, 
beloven voor mei de grootste zegen.”

De meest veelbelovende spreuk bewaar ik tot het 
laatste. “de grootste zegen in mei” dat is iets moois 
om naar uit te kijken. Namens mijn collega’s wens 
ik het iedereen van harte toe in de maand mei.  
Vergeet ook vooral niet de uitstapjes naar de  
Hasseltse kapel in de maand mei, als we het dan 
over zegen hebben. 

We wensen u alle goeds,

Namens het locatieteam De Kievitshorst,

Klaartje Coolen
Teammanager dienstverlening

In 2016 is De Wever gestart om ieder kwartaal de  
cliënttevredenheid te meten. Het doel is om continu 
in beeld te hebben hoe u als cliënt/familie denkt 
over de organisatie, de geboden zorg en dienstver-
lening. Hiervoor zijn drie vragen opgesteld die bij 
contactpersonen via een mail zijn uitgezet en bij 
cliënten (die hiertoe in staat zijn) via een kort inter-
view persoonlijk zijn gevraagd. 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?

Deze vragen zullen  
besproken worden 
tijdens het zorgleef-
plangesprek dat u 
twee keer per jaar hebt 
met de zorg coördina-
tor. Uw antwoorden op 
deze vragen noteert de 
zorgcoördinator, zonder uw 
naamsvermelding en daarmee 
anoniem, in een digitale vragenlijst. 

In dit gesprek gaan we uit van een open dialoog met 
elkaar. We streven naar een veilige sfeer waarin u 
open en eerlijk uw ervaringen kunt delen. We hopen 
dat u dit ook zo zult ervaren.

We denken met deze werkwijze nog beter het  
gesprek met u te kunnen voeren over wat u echt 
bezig houdt en waar we als team en locatie zaken in 
kunnen verbeteren. Voor u en alle andere cliënten. 

Namens het locatieteam

Nieuwe vragen cliënttevredenheid



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

De identiteitskaart

Beste collega’s, 

We krijgen met regelmaat een vraag over het  
aanvragen van een nieuw Identiteitsbewijs. 
Vandaar dat we onderstaande informatie nogmaals 
plaatsen. 

De Identiteitskaart
De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf  
14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet  
kunnen tonen als de politie daar om vraagt.  
Dat betekent dat iedereen, ook iedere bewoner  
van De Kievitshorst een geldige identiteitskaart 
moet hebben. Ook al komt men niet meer buiten. 

Het aanvragen van het document dient te  
gebeuren bij de gemeente. In 2016 heeft De  
Wever een inhaalslag gemaakt en is de gemeente 
(en een fotograaf) op iedere locatie geweest.  
Dat was eenmalig. Om u van dienst te zijn,  
willen wij graag de informatie van de gemeente 
die wij hierover hebben met u delen.

De gemeente biedt aan om huisbezoeken te plegen 
voor diegene die niet in staat zijn (gezondheidsrede-
nen) om naar de balie in het stadkantoor te komen. 
Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden via 
het telefoonnummer 14 013. Eenmaal per maand 
gaat er een medewerker van de buitendienst van de 
gemeente op pad om deze aanvragen te honoreren. 
De gemeente heeft ook verschillende stadswinkels 
in de gemeente Tilburg, om zo de drempel te ver-
lagen (Centrum, Reeshof, Noord, Berkel-Enschot, 
Udenhout). 

Belangrijk is om in acht te nemen dat ook het 
maken van de foto hoort bij het aanvragen van 
een nieuwe identiteitskaart. Eenzelfde foto als het 
voorgaande document mag, maar heeft niet de 
voorkeur. Op de site van de overheid vindt u meer 
informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
paspoort-en-identiteitskaart/inhoud/eisen-pasfo-
to-paspoort-id-kaart

 
Marion Hendriks,
Secretariaat

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van de gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl/inwoners/paspoort-rijbewijs-uittreksels/identiteitskaart/
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Inzet van vrijwilligers bij naderend levenseinde  
binnen locaties van De Wever
Nabijheid bieden, waken bij mensen in de laatste 
levensdagen
Binnen De Wever willen we zorg bieden, die aansluit 
bij wat voor mensen zelf van waarde is. Ook bij  
een naderend levenseinde is zorg op maat uitgangs-
punt. Waken door naasten/ mantelzorgers is in 
deze fase een vorm van zorg en nabijheid die van 
grote waarde kan zijn. Echter niet iedereen heeft 
voldoende vrienden en familie dichtbij. Dan kunnen 
waakvrijwilligers in de laatste levensdagen ingezet 
worden.

Samenwerking De Wever en VPTZ
Door de samenwerking van het team waakvrijwil-
ligers van De Wever en de Vrijwilliger Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) van ContourdeTwern kunnen 
we een breed aanbod van waken realiseren. Er is  
de mogelijkheid om overdag, avond en in de nacht 
waakvrijwilligers in te zetten.

Aanvraag doen
De aanvraag wordt gedaan bij een geestelijk  
verzorger van De Wever , te bereiken via de receptie 
van De Hazelaar (telnr 013-4644100). Zij zijn alle 
dagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot:
De Wever
Locatie De Hazelaar
Geestelijke verzorger of coördinator vrijwilligers 
013-4644100

ContourdeTwern
Coördinatoren van VPTZ (vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg) 
013-5498646 
vptz@contourdetwern.nl
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Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) in. Deze wet vervangt 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat betekent dat voor u?
Er verandert niet veel voor u. Uw rechten blijven 
nagenoeg hetzelfde maar ze zijn iets meer in 
detail vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld uw recht 
op informatie en het recht om gegevens in te 
zien, te wijzigen, te laten verwijderen of over te 
dragen.

Wat betekent het voor De Wever?
De Wever gaat op een zorgvuldige manier om 
met uw gegevens. De nieuwe wet stelt dat we 

dit niet alleen moeten doen, maar ook moeten 
kunnen aantonen. Zo hebben we  de wettelijke 
verplichting u te vertellen welke gegevens we 
van u vragen en wat wij met de gegevens doen.  
Daarnaast zijn wij verplicht een functionaris 
gegevensbescherming aan te stellen die erop 
toeziet dat we zorgvuldig met uw gegevens 
omgaan. 

Binnenkort ontvangt u een schrijven waarin u 
kunt lezen hoe wij omgaan met uw persoons-
gegevens. Mocht u na het lezen vragen hebben, 
neem dan gerust contact op met de functionaris 
gegevensbescherming. Het e-mailadres is 
fg@dewever.nl.

Algemene Verondening Persoonsgegevens (AVG)
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NL DOET 2018

NL Doet is een actie van het Oranjefonds, zij pro-
moten hiermee landelijk het vrijwilligerswerk.
Ook dit jaar heeft De Kievitshorst aan die actie 
meegedaan. 

En dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan! 
15 vrijwilligers stonden klaar om, samen met de 
medewerkers van de afdelingen, voor de bewoners 
van Verdi, Vivaldi, Amadeus en Puccini een heer-
lijke Brabantse Koffietafel te verzorgen. Een accor-
deonist kwam de huiskamers langs. Extra gezellig, 
er werden heel wat dansjes gemaakt. 

Wat is er genoten! Kortom, het  was sfeervol, heel 
erg lekker, en super gezellig. De uitdrukking: moe, 
maar voldaan, was zeker van toepassing op zowel 
de bewoners als de vrijwilligers.

We kunnen alleen maar zeggen: iedereen hart-
stikke bedankt!!!

En dat geldt niet in de laatste plaats ook voor de 
medewerkers van de afdelingen en voor de me-
dewerkers van de horeca, die al het lekkers van de 
koffietafel verzorgd hebben.

Het NL Doet 2018 team!
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Bewoners met een welzijnspakket kunnen zonder extra kosten aan onderstaande activiteiten deelnemen. 
Zonder welzijnspakket betaalt u met een strippenkaart (te koop aan de bar in Intermezzo).
Als er niets vermeld staat betaalt u twee strippen per keer. 

Sjoelclub
Iedere vrijdagochtend van  
10.00 - 11.30 uur in 
Intermezzo 

Luistermuziek 
Dinsdag 27 februari en
27 maart van14.15 - 16.00 
uur in de kapel

Mannenclub
Op donderdag 8 maart in de 
huiskamer van Bruckner

Zangclub
Iedere maandagavond van 
18.45 - 20.00 uur in Inter-
mezzo

Puzzelclub
Donderdag 1 en 15 maart en 
15 april in Intermezzo op het 
toneel

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

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

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

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

MBvO
Maandagochtend van
10.45 - 11.30 uur in de multi-
functionele ruimte - souterrain
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 
Tenzij anders aangegeven is de activiteit voor alle bewoners, familieleden en bewoners van de aanleunwoningen
*= voor bewoners en familie van Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner

APRIL
Woensdag 25 april 
Oranjebingo 14.15 uur

MEI
Dinsdag 1 mei 
Uitstapje Hasseltse  
kapel voor alle bewoners 
13.30-17.00 uur
Woensdag 2 mei 
Cafetaria * 16.30 uur 
Donderdag 3 mei 
Uitstapje Hasseltse  
kapel voor alle bewoners 
13.30-17.00 uur
Donderdag 3 mei 
Cafetaria voor Amadeus, 
Puccini, Verdi en Vivaldi 
16.30 uur
Zaterdag 5 mei 
Geraniummarkt
Zaterdag 5 mei 
Eucharistieviering in  
de kapel 19.00 uur
Dinsdag 8 mei 
Uitstapje Hasseltse  
kapel voor alle bewoners 
13.30-17.00 uur
Woensdag 9 mei 
Optreden zangeres 
Jolanda van Berghe in 
Intermezzo 14.15 uur
Maandag 14 mei 
Mariaverering in de kapel 
14.15 uur
Woensdag 16 mei 
Filmmiddag 14.15 uur
Donderdag 17 mei 
Uitstapje Hasseltse  
kapel voor alle bewoners 
13.30-17.00 uur
Woensdag 23 mei 
Jubilarissendag 14.30 
uur in de kapel
Vrijdag 25 mei 
Bingo 14.15 uur

Dinsdag 29 mei 
Luistermuziek in de 
kapel 
14.15-16.00 uur
Woensdag 30 mei 
Plaatjes draaien met  
DJ Petra 14.15 uur

JUNI
Vrijdag 1 juni 
Bingo 14.15 uur
Zaterdag 2 juni 
Eucharistieviering in de 
kapel 19.00 uur
Woensdag 6 juni 
Cafetaria * 16.30 uur
Donderdag 7 juni 
Cafetaria voor Amadeus, 
Puccini, Verdi en Vivaldi 
16.30 uur
Vrijdag 8 juni 
Soosavond 18.45-21.00 
uur MEGA-bingo
Dinsdag 12 juni 
Verjaardagsviering mei 
en juni 14.15 uur 
Woensdag 13 juni 
Presentatie Tilburgse 
Typetjes door Marcel de 
Reuver 14.15 uur
Vrijdag 16 juni 
Suikerfeestbingo  
14.15 uur
Woensdag 20 juni 
Regionaal Senioren  
Orkest de Meierij  
14.15 uur
Donderdag 21 juni 
Themadiner Barbecue 
16.30 uur 
Vrijdag 22 juni 
Praatcafé 14.15 uur
Dinsdag 26 juni 
luistermuziek in de kapel 
14.15 uur

JULI
Zondag 1 juli 
Zomerfeest 11.00 – 
17.00 uur
Woensdag 4 juli 
Cafetaria * 16.30 uur
Donderdag 5 juli 
Cafetaria voor Amadeus, 
Puccini, Verdi en Vivaldi 
16.30 uur
Donderdag 5 juli 
Uitstapje vakantiedag 
bij Petra thuis 11.00 – 
16.30 uur
Vrijdag 6 juli 
Bingo 14.15 uur
Zaterdag 7 juli 
Eucharistieviering in de 
kapel 19.00 uur
Dinsdag 10 juli 
Verkoop Fitts-mode 
14.00 – 16.00 uur
Woensdag 11 juli 
VanAllesWat middag 
14.15 uur
Donderdag 12 juli 
Uitstapje vakantiedag 
bij Petra thuis 11.00 – 
16.30 uur
Vrijdag 13 juli 
Praatcafé 14.15 uur
Dinsdag 17 juli 
Uitstapje vakantiedag 
bij Petra thuis 11.00 – 
16.30 uur
Woensdag 18 juli 
Koersbal / jeu de boules 
14.15 uur
Vrijdag 20 juli 
Kermisbingo
Maandag 23 juli 
Kermismiddag
Woensdag 25 juli 
Kermisdansmiddag met 
Duo Pabariko 14.15 uur
Dinsdag 31 juli 
luistermuziek in de  
kapel 14.15 uur

AUGUSTUS
Woensdag 1 augustus 
Cafetaria * 16.30 uur
Donderdag 2 augustus 
Cafetaria voor Amadeus, 
Puccini, Verdi en Vivaldi 
16.30 uur
Vrijdag 3 augustus 
Voorverkoop 
Rommelmarkt voor 
bewoners, vrijwilligers 
en medewerkers  
16.00 – 17.00 uur
Zondag 5 augustus 
Rommelmarkt  
11.00 – 16.00 uur
Dinsdag 7 augustus 
Uitstapje Wandelbos
De Zeven Geitjes  
13.30 – 16.30 uur
Woensdag 8 augustus 
Samen zingen met..... 
14.15 uur
Vrijdag 10 augustus 
Bingo 14.15 uur
Maandag 13 augustus 
Uitstapje Wandelbos
De Zeven Geitjes 
13.30 – 16.30 uur
Dinsdag 14 augustus 
Verjaardagsviering juli 
en augustus 14.15 uur
Woensdag 15 augustus 
Plaatjes draaien met DJ 
Petra 14.15 uur
Vrijdag 17 augustus
Praatcafë 14.15 uur
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Uitstapjes Hasseltse 
Kapel

1, 3, 8 ( gereserveerd voor Puccini; Amadeus, 
Verdi en Vivaldi) en 17 mei

Inschrijving gesloten

Deelname: Welzijnspas, 2 strippen of uit uw 
budget Waardigheid & Trots. U wordt door De 
Vrienden van de Kievitshorst getrakteerd op 

een appelflap bij de koffie.

Uitstapje 
vakantiedag 
bij Petra thuis
5, 12 en 17 juli, 11.00 – 16.30 uur
Verdere gegevens volgen.

Dinsdag 29 mei, 26 juni  
en 31 juli

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

Geraniummarkt en 
stekjes ruilbeurs

zaterdag 5 mei 
van 10.00 tot 13.00 uur

In de tuin van De Kievitshorst

Bestellen van geraniums kan tot 1 mei. Brengt u 
stekjes mee? U kunt ze ruilen aan de ruiltafels.
 
Deze geldinzamelingsactie is voor het optreden 
van Willeke Alberti.

Maria-verering  
in de kapel
maandag 14 mei 
 
14.15 uur met aansluitend  
koffie en thee 
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Rommel-
markt

Zondag 5 augustus, 
11.00 – 16.00 uur

Entree €1,- ( bewoners gratis)
In de maand juli starten we 

met inzamelen van goed-
bruikbare spullen

Uitgebreidere aankondiging 
volgt nog

Zomerfeest 
Met heel veel live-muziek,  
Rad van Avontuur en een  
lekkere zomerse maaltijd

Zondag 1 juli
11.00 – 17.00 uur
Iedereen is welkom!

Ook familie 
mag bij het 

cafetaria 
tegen

betaling 
aansluiten. Zij 
moeten zich 
wel vooraf in 
te schrijven 

in het 
restaurant.

  
Cafetaria

Woensdag 
2 mei, 6 juni, 4 juli  

en 1 augustus
 voor Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven,  

Brahms en Bruckner

donderdag 3 mei, 7 juni,  
5 juli en 2 augustus

voor Amadeus, Puccini, Verdi en Vivaldi
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Willeke Alberti komt op-
treden voor de bewoners 
van De Kievitshorst
Het zal u vast niet ontgaan zijn… we sparen voor 
een optreden van Willeke Alberti!

In oktober bestaat De Kievitshorst 55 jaar en willen we 
voor de bewoners onder andere een feestmiddag met Wil-
leke organiseren. Dit kan niet betaald worden van zorggeld 
en daarom houden we diverse geldinzamelingsactivitei-
ten:

Op woensdag 21 maart zijn we gestart; alle buurtbewo-
ners die in De Kievitshorst kwamen stemmen hebben we 
gevraagd om een kleinigheidje te kopen en / of geld te 
doneren. Wij waren blij verrast over de opbrengst van deze 
dag: 430 euro. Ook nu zijn er nog snoeppotjes, kaarsen 
met en zonder batterij, vaasjes met bloemen en dergelijke 
te koop uit de vitrinekast tegenover het Winkeltje in Inter-
mezzo. Vraag ernaar bij de bar.

Op zaterdag 5 mei houden we een geraniummarkt. Ieder-
een kan tot 26 april middels een bestelformulier witte of 
rode geraniums bestellen aan de bar in Intermezzo. Deze 
geraniums kunnen op 5 mei tussen 10.00 en 13.00 uur 
opgehaald worden in de tuin van De Kievitshorst. Vraag 
rond in uw familie- en kennissenkring of zij aan onze actie 
mee willen doen! Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt 
door tuincentrum Het Wandelbos. 

Vrijdag 8 juni vindt er tijdens de soosavond een MEGA-
bingo plaats met MEGA prijzen van 18.45 - 21.00 uur. Vraag 
alle bingo-liefhebbers mee te komen doen voor dit goede 
doel. Entree en het eerste kopje koffie / thee is gratis. U 
betaalt 4 euro voor een bingokaart.

Zondag 1 juli hebben we van 11.00 tot 17.00 uur ons jaar-
lijks Zomerfeest. Samen kunnen we genieten van veel live 
muziek. Daarnaast wordt er gedraaid aan het rad van Avon-
tuur. Hier zijn leuke prijzen mee te winnen en de opbrengst 
wordt bijgelegd aan het optreden van Willeke.

Zondag 5 augustus van 11.00 tot 16.00 uur wordt er na 
een aantal jaren afwezig te zijn geweest weer een rommel-
markt georganiseerd. Meer informatie volgt hier nog over.

We hopen u bij deze activiteiten te mogen begroeten.

De opbrengst van deze activiteiten 
wordt verdubbeld door het 
Premieplan via het Nationaal 
Ouderenfonds (tot een maximum 
van € 2.000,-).

Over Premieplan
Het Premieplan is een initiatief van 
Nationaal Ouderenfonds, Stichting 
RCOAK en Fonds Sluyterman 
van Loo. Voor meer info: www.
ouderenfonds.nl/premieplan

Het Nationaal Ouderenfonds 

Het Ouderenfonds steunt 
kwetsbare ouderen in Nederland 
met concrete diensten en 
activiteiten. Voorbeelden hiervan 
zijn de BoodschappenPlusBus, de 
Zilverlijn, de OuderenOmbudsman 
(0800 - 1325, gratis), kerstdiners en 
stranduitjes. Alles is hierbij gericht 
op het stimuleren van sociale 
contacten en zelfredzaamheid van 
ouderen om zo eenzaamheid te 
bestrijden.

Vakgroep Welzijn
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Veiligheid

In de voorgaande stukjes heb ik geschreven over 
brandveiligheid. Deze keer zou ik het graag met 
u hebben over hygiëne. Hygiëne is een verzamel-
naam voor alle handelingen en handelingswijzen 
die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond 
blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te hou-
den. Dat is een erg brede omschrijving. We gebrui-
ken de term voor alles wat te maken heeft met 
een schoon en verzorgd lichaam, netjes werken en 
bescherming bij ziektes. Een specifiek voorbeeld is 
handhygiëne. Ook weer een ‘dure’ term, waarmee 
we eigenlijk gewoon het goed schoonhouden van 
je handen bedoelen. 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: hand-
hygiëne is het allerbelangrijkste als het gaat om 
voorkomen van besmetting met ziektekiemen. Dit 
betekent je handen reinigen op de juiste manier en 
op de juiste momenten. 

Er zijn twee manieren: wassen met water en zeep 
of het gebruik van handalcohol. Beide manieren 
zijn goed en kunnen in de meeste gevallen wor-
den toegepast. U ziet wellicht medewerkers wel 
eens met een flesje handalcohol lopen. Ook op 
onze openbare toiletten vindt u de handalcohol 

terug. Het is van belang dat medewerkers hun 
handen goed schoonmaken voorafgaand aan de 
zorgverlening, maar ook daarna. Niet alleen in de 
directe zorgverlening is het van belang, ook in de 
keuken(s) en in de huishoudelijke dienst. Zij zijn 
een belangrijke schakel in het reilen en zeilen in 
huis en komen op allerlei plekken. Het zou niet 
goed zijn als zij ziektekiemen verspreiden door het 
hele huis. Vandaar dat we er zo mee bezig zijn.

Met alleen handen wassen kom je er niet. Binnen 
De Wever hebben we de afspraak dat er geen 
sierraden gedragen worden tijdens de zorgverle-
ning. Dat houdt in, geen hand- en polssierraden, 
zoals ringen en horloges. Ook nagellak, lange nagels 
of nepnagels horen niet bij schone en verzorgde 
handen. 

Voor u als bewoner geldt dat niet, u mag altijd ge-
woon uw ringen en horloges dragen, immers dat is 
‘net zoals thuis ....’ Een goede handhygiëne, ja, dat 
geldt voor iedereen, binnen en buiten een zorgor-
ganisatie. 

Bij ons bent u in goede handen. 
Klaartje Coolen

Hygiëne
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Gehoord in de wandelgang…

• Dat er 28 bewoners en gasten op donderdag  
22 maart hebben deelgenomen aan het  
heerlijke Italiaans diner

• Dat zij hebben genoten van carpaccio,  
pomodorisoep, tagliatella met kip in romige 
saus, ratatouille gegratineerd met mozzarella, 
risotto en huisgemaakte tiamisu

• Dat dit alles dit diner met de mooie muziek van 
vrijwilliger Johan Bushoff werd omlijst 

• Dat de uitstapjes naar de Hasseltse kapel en een 
vakantiedag bij Petra thuis weer gepland zijn.

• Dat bewoners zich hiervoor kunnen inschrijven 
en betalen aan de bar in Intermezzo.

• Dat wij hiervoor ook een beroep doen op  
familie voor die bewoners die dit niet  
zelfstandig kunnen doen.

• Dat we familie weer op de hoogte gebracht  
hebben via het mailadres van de eerste  
contactpersoon.

• Dat we familie weer vragen bewoners ook te 
stimuleren om deel te nemen.

• Dat ook familie zich als begeleiding in kan 
schrijven voor de bewoner.

• Dat voor bewoners die zonder familie  
inschrijven wij een vrijwilliger inzetten

• Dat bewoners deze uitstapjes zouden kunnen 
betalen uit hun budget van Waardigheid & Trots

Wijziging pedicure
Beste mensen,

Na een periode van ongeveer 7 jaar, mijn diensten 
als medisch pedicure met veel plezier bij  
De Kievitshorst te hebben uitgeoefend, ga ik  
stoppen. Ik ben een nieuwe uitdaging aangegaan.

Ik ben op zoek gegaan naar een vervangende  
pedicure die voldoende gekwalificeerd is. En wie 
mijn werkzaamheden op korte termijn, kan  
overnemen en daarmee op de juiste wijze uw zorg 
doorzet. Dit is overleg met De Kievitshorst gegaan. 

Vanaf 21 maart is mijn opvolger Stefan Lambrechts 
gestart. Stefan is een gekwalificeerd medisch  
pedicure. Stefan is 44 jaar en is al een aantal jaar 
werkzaam als medisch pedicure.

Vanaf 21 maart is Stefan de “huis” pedicure van  
De Kievitshorst en kunt u bij hem terecht. 
Stefan is te bereiken op tel: 06-28 80 89 47
Naast dat er een wijziging van “huis” pedicure is  
zal ook de automatische incasso veranderen. Dit 
geldt alleen voor de klanten met een machtiging  
automatische incasso voor de pedicure-behandeling. 
U zult voortaan een factuur per mail of per post 
ontvangen.

Vanuit het diepst van mijn hart dank ik iedereen 
voor al die jaren vertrouwen in mij, ik zal u zeker 
gaan missen.

Met vriendelijke groet,

Lisa Hoogveldt
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Fotozoektocht in en om De Kievitshorst

Bent u ook weer op pad geweest om te kijken waar de vorige foto’s gemaakt waren

De juiste antwoorden hadden moeten zijn: 
1.  Drukknop van het kleine liftje in Intermezzo
2.  De piano in Intermezzo
3.  Bovenkant van de klok naast de haard in Intermezzo

Het setje met waardebonnen gaat naar 

Mw. Mertens van Beethoven
Zij kunnen ze ophalen bij Petra Magnée van vakgroep Welzijn

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Zoekt u weer mee
waar de bovenstaande foto’s 

gemaakt zijn.

De oplossing schrijft u op
een briefje en stopt u in
het postvak van Welzijn.

Misschien wint u de 
waardebonnen van

het winkeltje!
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April
18  Dhr. H. Räkers Chopin 82 jaar
26  Dhr. C. van Reeuwijk Ravel 86 jaar
29  Mw. W. Smeulders Chopin 86 jaar

Mei 
01  Mw. L. Hijstek Amadeus 85 jaar
06  Mw. C. van Hest Chopin 87 jaar
12  Mw. A. Kokee Chopin 80 jaar
13  Mw. A. Starmans Vivaldi 88 jaar
18  Mw. M. van der Galien Vivaldi 92 jaar
18  Dhr. J van Oosterwijk Ravel 91 jaar 
21  Mw. M. Smulders Brahms 90 jaar
26  Mw. C. van Reeuwijk Puccini 84 jaar
28  Dhr. H. van Antwerpen Puccini 72 jaar
29  Dhr. A. van Laerhoven Vivaldi 86 jaar

Juni
01  Dhr. A. Sparidaens Beethoven 75 jaar
03  Mw. W. van de Zanden Brahms 85 jaar
06  Mw. J. van Riel Brahms 93 jaar
06  Dhr. B. Robben Puccini 78 jaar
10  Mw. P. Arts Puccini 82 jaar
13  Mw. H. van Bavel Brahms 92 jaar
13  Dhr. T. Zwijsen Mahler 89 jaar
18  Mw. G. Roodenburg Brahms 89 jaar
26  Mw. Y. Elevli Verdi 88 jaar
28  Mw. H. Boutkan Amadeus 86 jaar
28  Mw. E. Spaninks  Beethoven 80 jaar

Juli  
03  Mw. G. Smulders Ravel 86 jaar
03  Mw. J. Wilbers Mahler 89 jaar
05  Mw. M. Maas Chopin 91 jaar
10  Dhr. G. Vrijdag Mahler 90 jaar
12  Mw. C. Homburg Vivaldi 67 jaar
17  Mw. J. Jansen Chopin 94 jaar
23  Mw. L. van den Berg Chopin 87 jaar
27  Dhr. W. van Bebber Amadeus 87 jaar
30  Mw. C. Kennis Amadeus 91 jaar
30  Mw. E. Mertens Beethoven 88 jaar
31  Mw. M. Goossens Brahms 92 jaar

Augustus
08  Mw. M. Rakpiejen Puccini 93 jaar
16  Mw. E. Flipsen Ravel 86 jaar
16  Mw. P. van Haarlem Bruckner 82 jaar
16  Mw. A. Jong Mahler 91 jaar
19  Mw. E. Koopmans Chopin 83 jaar
20  Mw. P. Willemse Brahms 78 jaar
31  Mw. C. Kimmel Vivaldi 72 jaar
 

Hartelijk
Gefeliciteerd

Mw. A. Hultermans Amadeus
Dhr. C. van der Zijde Amadeus
Mw. E. Spaninks Beethoven
Mw. H. Spaninks Beethoven
Dhr. F. Pigmans Beethoven
Dhr. W. Smulders Brahms
Mw. A. Smulders Brahms
Mw. C. van Roij Chopin
Mw. G. Schroder Puccini
Dhr. G. Vrijdag Mahler
Mw. M. van der Galien  Vivaldi
Mw. M. van Gils  Ravel
Mw. E. Godefroy  Ravel
Dhr. J. van Oosterwijk Ravel

Welkom
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In memoriam
Mw. C. v.d. Ven Amadeus
Mw. W. Jansen Amadeus
Dhr. W. Jansen Mahler
Mw. G. Braak Amadeus
Dhr. R. Occhipinti Bruckner
Mw. C. van Riel Chopin
Mw. H. van Rijen Mahler
Dhr. E. Kist Puccini
Dhr. W. van Helderen Puccini
Mw. P. van Noije Vivaldi
Mw. E. Mulder Vivaldi
Mw. E. van Loon Ravel
Mw. M. Kuijpers Puccini

De Duofiets
    
Wilt u graag fietsen, maar 
durft u niet meer alleen op 
de fiets? Dan is de duofiets 
wellicht een goede oplossing 
voor u. Samen met een be-
geleider zoals een familielid, 
kennis of vriend kunt u een 
tochtje maken op de duofiets. 
U zit bij deze fiets naast elkaar 
in plaats van achter elkaar. 
Hierdoor kunt u onderweg 
makkelijk met elkaar praten en 
samen genieten van de buiten-
lucht en de omgeving.    
    
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij vakgroep Welzijn.
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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 Dorris
 Werkt alleen op afspraak 
U kunt haar bereiken op 
T 06 20 54 55 82

Medisch pedicure 
Stefan Lambrechts

U kunt voor vragen over een pedicurebehandeling of voor  
het maken van een afspraak contact opnemen met  

Stefan T 06 288 08 947

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.

Het Kievitsnieuws is een 
informatieblad voor de 
bewoners en hun relaties, 
medewerkers en vrijwilligers 
van De Kievitshorst. Het blad 
verschijnt 6 keer per jaar en 
heeft een oplage van 500 
exemplaren.

Redactie
Petra Magnée
Marion Hendriks
Klaartje Coolen

Redactiesecretariaat
De Kievitshorst
Beneluxlaan 101
5042 WN Tilburg
T 013 531 21 00

Drukwerk 
Drukwerkdeal

Opmaak 
Afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient duidelijk 
geschreven of per e-mail via 
kievitsnieuws@dewever.nl 
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 juli

VERSCHIJNINGSDATUM
15 augustus

Kapsalon
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Algemene informatie

Bloedafnamepost
Bloedafnamepost is open op: 
dinsdag en donderdag van 10.30 
tot 11.30 uur. Voor meer informa-
tie 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.

Eucharistievieringen
In de kapel (eerste verdieping)  
op: dinsdag om 11.00 uur een 
woord- en communiedienst.  
Elke eerste zaterdag van de 
maand om 19.00 uur in de kapel.

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

Restaurant
U bent van harte van welkom 
om aan te sluiten bij de warme 
maaltijd in de middag. Informa-
tie hierover kunt u verkrijgen in 
het restaurant. Reserveren is niet 
perse nodig. 

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 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 06 13 07 77 30.

Gevonden voorwerpen
Bij de receptie van De
Kievitshorst kunt u informeren
naar gevonden voorwerpen.

Ergotherapie
Als bewoner van de verzorgings-
afdeling, of bent u woonachtig in 
de aanleunwoning of in de wijk, 
dan kunt u, met een verwijzing 
van de huisarts, contact opnemen 
met ergotherapeut Marjo van 
Gils – Simons. Zij is elke week op 
de donderdagochtend aanwezig  
op locatie de Kievitshorst en 
telefonisch bereikbaar op de 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Het telefoonnummer is 
06 518 448 47

Voor de bewoners van de ver-
pleegafdelingen is Mariska van 
Riel de ergotherapeut. Zij wordt 
door het verzorgend personeel, 
op verwijzing van de ouderenarts, 
ingeschakeld.

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 Kie-
vitshorst, in de aanleunwoningen 
of in de wijk woont. Elke dag van 
de week is er een fysiotherapeut 
in huis. 
Bereikbaar op 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. 



Kiekjes


