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In Intermezzo
Themadiner Italië
Bewoners € 11,50   Gasten   € 16,-

U kunt inschrijven tot en met vrijdag 9 maart aan de bar in In-
termezzo. Voor bewoners die begeleiding nodig hebben, doen 
we een beroep op familie om samen in te schrijven.

Bewoners kunnen dit diner betalen uit Waardigheid & Trots
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Het nieuwe jaar is begonnen

Beste bewoners

De kop van het nieuwe jaar is er al weer af. Januari, 
een maand die best lang lijkt te duren. De roman-
tiek van de feestdagen is voorbij en het duurt nog 
een tijd voordat we de lentezon voelen prikkelen op 
onze huid. Wat is eigenlijk de betekenis van januari?

Januari is de eerste maand van het jaar op de Gre-
goriaanse kalender. Het is afgeleid van de Latijnse 
woorden mensis Ianuaris, de maand van Janus. Ja-
nus wordt in de Romeinse mythologie gezien als de 
god van de deuren, maar ook als de god van het be-
gin en het einde. Janus wordt afgebeeld met twee   
gezichten, hij kijkt terug naar het verleden, maar 
kijkt ook vooruit naar de toekomst. Januari bestaat 
uit 31 dagen en wordt in het Oud-Nederlands ook 
wel de louwmaand of wintermaand genoemd. Het 
woord ‘louw’ komt van het woord (leer)looien. Het 
was vroeger gewoonte om de huiden van geslachte 
dieren in januari te looien. Januari wordt gezien als 
de koudste maand van het jaar, met een gemid-
delde van 2,6 graden Celsius.

Januari kent over het algemeen weinig rituelen. 
Februari kent carnaval en de vastentijd, maart dit 

jaar Goede Vrijdag, april heeft Pasen aan zich en 
mei is de Mariamaand. De overige maanden kennen 
ook de nodige rituelen. Blijkbaar hebben mensen 
daar behoefte aan. Het geeft structuur en invulling 
aan je leven. Dat is vaak de reden waarom mensen 
januari als een lege maand ervaren. Natuurlijk geldt 
dat niet voor iedereen. Het gaat om de gemiddelde 
noemer.

2018 is weer op dreef. Ook in De Kievitshorst… Zo 
zijn we bezig met bijscholen van onze medewerkers, 
ook een vorm van rituelen. Maar dan op het gebied 
van het uitvoeren van je vak. Ook daar is routine be-
langrijk om je vaardigheden goed te onderhouden. 
Ook dat biedt structuur naar de kwaliteit van ons 
werk. Dat doen we in het belang van u als bewo-
ners, maar ook om ons eigen werk leuk te blijven 
vinden. Want wat is er mooier dan ergens goed in 
zijn. We blijven ons best voor u doen, ook de rest 
van het jaar.

Namens het locatieteam De Kievitshorst,
Erik van Haperen, teammanager Zorg en Welzijn
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Van de redactie
De feestdagen zijn weer voorbij. Ja, zelfs de carna-
valskleding is al weer voor een jaar terug de kast in 
gegaan. We hopen dat u het jaar goed begonnen 
bent.

Wat voor ons als redactie maar ook voor u als lezer 
nieuw is, is dat ’t Kievitsnieuws voortaan helemaal 
in kleur verschijnt. De opmaak van dit boekje wordt 
centraal gedaan bij communicatie, een onderdeel 
van De Wever Centraal. Zij zijn overgestapt op een 
andere drukker en nu hebben we het hele blad in 
kleur. Wij vinden dat de artikelen, foto’s en plaatjes 
nu veel mooier uitkomen, u ook?

En dan nu deze februari-uitgave. Op de kaft de aan-
kondiging van het themadiner in maart; vergeet u 
vooral niet in te schrijven want na 9 maart kan dat 

echt niet meer. En het kan ook van uw Waardigheid 
&Trots-geld betaald worden.
Maar ook naast dit diner genoeg andere activiteiten 
om aan deel te nemen, ze staan allemaal weer op 
een rijtje in het activiteitenprogramma.

Vergeet niet om alvast een balletje op te gooien bin-
nen de familie wie er bereid is om u te begeleiden 
met de Wandelestafette. En kunnen ze niet op de 
dag dat uw afdeling gaat dan kan er ook op een van 
de andere dagen aangesloten worden hoor!

Lees deze uitgave weer met plezier en we horen 
graag terug wat u er van vindt.

Marion, Klaartje en Petra
De redactie

Beste bewoners, familie, contactpersonen

Graag wil ik me even aan u voorstellen. Mijn naam 
is Margriet Ratelband en ben sinds 1 januari 2018 
aangesteld als locatiemanager van De Kievitshorst. 
Het is mij een waar genoegen, om na een periode 
van ongeveer 8 jaar, weer terug te keren op deze 
locatie waar ik voorheen 13 jaar heb gewerkt.
Na enige tijd weggeweest te zijn, ben ik in 2015 als 
interimmanager weer teruggekomen bij De Wever. 
Na een half jaar kwam er een  vacature voor  loca-
tiemanager van Den Herdgang en De Bijsterstede 
vrij , waar ik nu inmiddels alweer bijna 3 jaar met 
heel veel plezier werkzaam ben.
De afgelopen jaren hebben er op De Kievitshorst  
veel wisselingen plaatsgevonden. Dat is nu voorbij! 
Ik hoop, samen met het locatieteam, een aantal 
mooie jaren tegemoet te mogen gaan.

De komende periode zullen we aandacht hebben 
voor elkaar, de samenwerking met elkaar en de 

plannen voor de toekomst verder uit te stippelen. 
Door alle wisselingen zijn zaken blijven liggen of 
nog niet volledig opgepakt, daar gaan we uiter-
aard meteen mee aan de slag.
U zult me regelmatig rond zien lopen, zodat ik ook 
u als bewoners wat beter leer kennen en ik samen 
met u, uw wensen en behoeftes kunnen bespre-
ken. U weet als geen ander wat er nodig is, om De 
Kievitshorst uw thuis te laten zijn! 

Ik heb er zin in, het begin is al gemaakt en samen 
gaan we er mooie jaren van maken.

Tot ziens!

Met hartelijke groet,
Margriet Ratelband, locatiemanager

Van de locatiemanager
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Monique legt het doel van deze bijeenkomst uit. 
Graag wil de verzorging op de afdeling de hulp van 
verwanten om de bewoners te stimuleren tot meer 
bewegen.
Ruud Dirkse van DAZ (Dirkse Anders Zorgen) geeft 
uitleg over het belang van bewegen voor met name 
verbetering van de hersenfunctie, het versterken 
van spieren en botten, het  voorkomen / genezen 
van depressie en de remmende werking op het 
dementeringsproces. Bovenal het geeft plezier en 
energie.
Anneke heeft een mooie PowerPoint gemaakt die 
ons laat zien dat de bewoners al veel aan activi-
teiten doen. Leuk zijn de reacties als een bewoner 
zichzelf herkent op de foto’s. We zien ze helpen met 
koken, afwassen, fruit schoonmaken. Het ritje op 
de duofiets en ook de tovertafel zijn favoriet. Niet 
alleen de verwanten, maar vooral de bewoners zelf 
komen met allerlei nieuwe ideeën over activiteiten. 

Men zou wel weer een vogeltje willen en verzorgen. 
Muziek, dans en bewegen krijgen bijval, taarten 
bakken, mmm. Een mooi moment voor een tweede 
kopje koffie met koek. Men herinnert zich ook dat 
er in het verleden contact was met de Kinderdagop-
vang in de buurt. Anneke zal opnieuw contact met 
ze opnemen.
In de kast vinden we nog muziekinstrumenten, 
zingen een lied en bewegen en trommelen op het 
ritme mee.

10 NOVEMBER 2017

BRUISBIJEENKOMST AMADEUS
‘Verwanten in beweging’

Uitstapjes naar De Westermarkt
voor alle bewoners!

donderdag 29 maart
donderdag 5 april (voor Amadeus, Puccini, Vivaldi en Verdi)
maandag 9 april
donderdag 12 april

Let op!  Nieuwe manier van inschrijven!
Maximaal 10 bewoners per dag en vol is vol.
Inschrijven kan tot en met 27 maart aan de bar in Intermezzo
tegen betaling van €9,50 per bewoner (dit uitstapje kan vanuit
Waardigheid &Trots betaald worden).
U kunt eventueel zelf een familielid of kennis vragen om mee te 
gaan. Wilt u dit met inschrijven goed laten noteren.

Als u zonder begeleiding inschrijft zorgen wij voor een begeleider.
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Vastentijd betekende veel voor katholieken. Geen 
snoep, niet roken, geen tussendoortjes, simpele 
maaltijden en dat tussen Vastenavond en Pasen. 
Alleen de zondag niet, dat werd gezien als de dag 
van de Heer. Daar hoorde vasten niet bij. Dan 
mochten de kinderen een snoepje uit de snoep-
trommel. Het geld dat uitgespaard werd, werd 
in het missiepotje gestopt. Veertig dagen vasten. 
Lang vervlogen tijden, zult u denken. Maar het 
vasten is weer een beetje in opkomst. Dit komt 
onder andere door het besef dat het niet het 
hele jaar zo overdadig hoeft te zijn als we soms 
gewend zijn. Misschien wel ingegeven door de 
crisis. Het komt eveneens doordat er in andere 
godsdiensten en levensbeschouwingen ook prak-
tijken plaatsvinden rondom het vasten. Zowel het 
jodendom, de islam, het bahaigeloof, het hindoe-
isme als het boeddhisme kennen vastenrituelen. 
En voor allemaal geldt dat er een leeftijdslimiet 
aan zit. Hebben de meeste lezers van dit stukje 
toch weer geluk. Bij ons thuis vasten alleen de-
genen die daar iets voor voelen op dat moment. 
Onze kinderen doen er soms op hun eigen ma-
nier aan mee, met eigen regels, ongedwongen. 
Mijn vrouw en ik blijven van alle tussendoortjes 
en knabbelaartjes af, en drinken geen alcohol. 

Alleen de eerste dagen kan de hand wel eens on-
bewust naar een koekje grijpen bij de koffie, om 
daarna te beseffen dat dit koekje voor een ander 
bestemd is. Vervolgens wordt het bijna zonder 
erg volgehouden tot Paaszaterdag, dan staat ons 
de beloning te wachten: een heerlijke Bossche 

Bol, en ‘s avonds een glaasje. Ik verheug me er nu 
al op, zowel op de vastentijd (en het slinken van 
de grammetjes op de weegschaal) als ook op de 
Bossche Bol, natuurlijk. Maar eerst hebben we 
Carnaval gevierd want de boog van het leven kan 
en hoeft natuurlijk niet altijd gespannen te zijn.

Gabriël Roes
Geestelijk verzorger

Vroeger
Weet u nog wel, vroeger…
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Voorkomen dat u valt
Sinds 1 augustus 2017 is Van Mook Schoentechniek en Schoenmode gehuisvest bij u 
in de straat, aan de Beneluxlaan 59-03. Naast het aanmeten van elastische kousen, 
steunzolen en orthopedische schoenen bieden wij u een collectie fraaie 
kwaliteitsschoenen voor dames en heren. Goed passende schoenen en stevige 
pantoffels met een gesloten hiel helpen u om mobiel te blijven en voorkomen dat u 
valt.

Geen tuttige schoenen
Veel  mensen denken dat ze met een degelijke schoen of een schoen waar je een 
steunzool of een orthopedische voorziening in draagt, gebonden zijn aan tuttige, 
ouderwetse schoenen. Maar niets is minder waar! Wij bieden comfortschoenen met 
een trendy en sportief uiterlijk.

Voorkomen van pijnklachten
Voeten zijn van grote waarde voor de mens. Ze brengen ons overal naartoe en zorgen 
voor een stabiele lichaamshouding. Goed ondersteunende schoenen zijn daarom 
van essentieel belang. Deze kunnen bestaande voetproblemen verlichten  en nieuwe 
klachten voorkomen. In de voet, maar ook in rug, spieren en gewrichten.

HET BELANG VAN 
GOEDE SCHOENEN



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

Advies op maat bij u aan huis
Indien u vragen hebt over schoenen kunt u contact opnemen met de fysiotherapeuten van De Kievitshorst of direct 
met Van Mook Schoentechniek. Indien gewenst kunnen wij bij u aan huis een pasafspraak inplannen voor het 
passen van diverse modellen. Tijdens een pasafspraak krijgt u kosteloos  een deskundig advies van onze 
schoentechnici. Uiteraard  bent u van harte welkom voor informatie, een kopje koffie of enkel om kennis te maken 
met het team van Van Mook Schoentechniek Tilburg.
T 013-535 00 17  www.van-mook.nl

De letters op bovenstaande afbeelding geven de plaats aan waar je extra op moet letten bij het passen van 
nieuwe schoenen. 

A  Schoenen met een vetersluiting hebben over het algemeen een betere pasvorm. Ze geven een stevige   
 omsluiting om uw voet, met name op de wreef en aan de zijkant van uw voet. Klittenband kiest u als u  
 graag uw schoenen zelfstandig aan wilt blijven doen.

B  Een schoen met een brede en niet te hoge hak geeft de meeste steun.

C  Het is belangrijk dat uw schoen een goede hielversteviging heeft (contrefort). Deze zorgt voor stabiliteit  
 en een aansluitende pasvorm.

D  Als u steunzolen draagt, neemt u deze altijd mee naar de winkel en past u de schoenen met uw eigen   
 steunzool er in. Wanneer er een los voetbed in de schoen zit, moet dit verwijderd worden voordat u de  
 steunzool plaatst. Zo maakt u  ruimte voor de steunzool. 
 De schoen moet voldoende diep zijn en de binnenzool vlak, zodat de steunzool zijn werk kan doen.

E  De schoen moet een goede gelengsteun hebben (cambreur) zodat hij tussen de zool en hak niet doorzakt.

F  Uw nieuwe schoen moet goed passen in de lengte en de breedte. Zorg voor voldoende teenruimte. De  
 schoen moet ongeveer 1 cm langer zijn dan de langste teen. Let er op dat u geen schoenen gaat kopen  
 die te groot zijn, omdat dat lekkerder zit als u brede voeten hebt. Wij hebben schoenen in speciale   
 breedtematen, waardoor we een perfect passende schoen voor u uit kunnen kiezen.

G  Bij diabetes, gekromde tenen of een hallux valgus  (knobbel aan  de binnenzijde van de grote teen) is   
 het belangrijk dat er geen sierstiksels of dikke naden op de gevoelige plekken drukken. Tevens hebben   
 wij  lichtgewicht schoenen van Solidus, gemaakt van stretchmateriaal, wat het mogelijk maakt om   
 absoluut drukvrij een goed passende schoen te dragen. Deze schoenen voelen aan als een pantoffel,   
 maar geven u een betere steun tijdens het lopen.

Een aantal tips bij het 
uitkiezen van goede  
schoenen
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Hieronder treft u het verslag aan van onze verga-
dering van 19 december 2017. Wilt u een keer een 
vergadering bijwonen, neem dan even contact op 
met Marion Hendriks.
De heer Wijnen was toehoorder.
Onze volgende vergaderingen vinden plaats op

Dinsdag 20 februari 
Dinsdag 17 april 
Dinsdag 5 juni 
Donderdag 16 augustus 
Dinsdag 16 oktober 
Donderdag 20 december 

Wij herinneren u er graag aan, dat onze
vergaderingen in de vergaderzaal om 14.00 uur 
beginnen en  meestal tot 17.00 uur duren. 

1) Opening en vaststellen agenda
Frans-Jan Bertens opent de vergadering en heet
allen van harte welkom voor de laatste vergadering 
in 2017. Een speciaal welkom aan Margriet Ratel-
band. Margriet neemt waar voor Peter Westerhof, 
die in verband met ziekte afwezig is.
a. De Raad van Bestuur heeft een voorgenomen 
besluit genomen om Margriet te benoemen als
locatiemanager van De Kievitshorst. Peter zal zich 
na zijn herstel alleen toeleggen op De Heikant. 
De Cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur posi-
tief geadviseerd op het voorgenomen besluit om 
Margriet te benoemen als locatiemanager van De 
Kievitshorst. Voor De Kievitshorst is het van belang 
dat er snel duidelijkheid komt
b. Het was een tumultueus jaar voor De Kievitshorst 
door de wisseling van locatiemanagers en de
liftcrisis. Beide liften zijn weer in bedrijf. 

2)  Mededelingen van waarnemend 
locatiemanager Margriet Ratelband
a. In 2017 had het locatieteam de opdracht om De 
Kievitshorst financieel op orde te krijgen. Hiervoor 
zijn er wijzigingen in de teams geweest. De kwali-
teit van zorg moet verbeterd worden. Hiervoor zijn 
teamontwikkelingen in gang gezet. 
Margriet is bezig om een denktank samen te stellen, 
bestaande uit diverse disciplines werkzaam op De 
Kievitshorst om de teams daarbij te ondersteunen. 

Er wordt een plan van aanpak voor De Kievitshorst 
gemaakt. 
b. Door het verzuim kunnen niet alle openstaande 
diensten door Plan en Flex worden ingevuld. Mar-
griet heeft het uitzendbureau ingeschakeld om ook 
voor de langer termijn de rooster dicht te krijgen. 
Daarbij heeft zij aan het uitzendbureau het verzoek 
gedaan om medewerkers voor langere tijd op De 
Kievitshorst te plaatsen, zodat bewoners niet zoveel 
verschillende gezichten zien. Op de locatie is geko-
zen voor een andere inrichting van de roosterproble-
matiek. De teammanagers blijven verantwoordelijk 
voor de dienstroosters. 
c. De seniorverpleegkundigen zijn zichtbaar op de 
afdelingen en zij zullen de medewerkers coachen en 
ondersteunen in het zorgproces.

3)  Mededelingen uit de CCR door Ad Aarts
Klaartje Coolen heeft tijdens de CCR-vergadering 
van 6 december 2017 een toelichting gegeven over 
de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe 
voedingsleverancier Van Hoeckel. De evaluatie met 
deze leverancier moet nog komen.  

4)  Rooster van aftreden
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliën-
tenraad en de zorgaanbieder staat de afspraak over 
de zittingstermijn van de leden van de Cliëntenraad 
beschreven. Volgens de gepresenteerde rooster van 
aftreden zullen Albert de Jong, de heer Räkers en Ad 
Aarts in december 2017 aftreden als lid van de
Cliëntenraad. Zij hebben aangegeven zich herbe-
noembaar te stellen voor een volgende periode van 
twee jaar. De onderlinge samenwerking en de sa-
menstelling (met meerdere bewoners) van de Cliën-
tenraad is prima. De herbenoembare leden worden 
herbenoemd voor een nieuwe periode en dit besluit 
zal worden toegevoegd aan de besluitenlijst.

5)  Evaluatie koffieronde van 17 november 2017
Toelichting mevrouw van Bebber, Ben, de heer
Räkers, Ad en Frans-Jan 
- De zorgzwaarte van de nieuwe bewoners neemt  
 toe. 
- Over het algemeen zijn de bewoners tevreden  
 over de verzorging. 
- Bewoners missen aandacht van de verzorgen- 

Van de Cliëntenraad
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 den, medewerkers hebben weinig tijd voor de  
 bewoners. 
- Het uitserveren van de maaltijden blijft een  
 aandachtspunt. 
- Communicatie, nieuwe bewoners krijgen veel  
 informatie. Belangrijk is om deze informatie te  
 herhalen door de informatiemap door te nemen.  
 Advies om bij binnenkomst daarvoor gelijk een  
 afspraak in te plannen. 
- De nieuwe liftdeuren gaan te snel dicht. Marion  
 zal Klaartje een mail sturen met het verzoek om  
 de liftdeuren bij te laten stellen. 
Het was een goede koffieronde. Frans-Jan geeft aan, 
dat het waardevol is om als Cliëntenraad in contact 
te komen met de bewoners. 
De koffierondes zullen in 2018 weer gepland wor-
den.

6)  Budgetoverzicht tot en met oktober 2017
a. Margriet geeft aan steviger te gaan sturen op 
verzuim en er wordt bekeken naar de inzetbaarheid 
van de medewerkers. 
b. De Cliëntenraad vraagt of het verzuim gerelateerd 
kan worden aan de veranderingen die in mei zijn 
ingezet? Erik geeft aan dat dit niet het geval is en 
dat het verzuim persoonlijk gericht is. 
c. Er zijn medewerkers die door hun beperking niet 
meer terug kunnen in hun oorspronkelijke functie. 
De kosten van het verzuim van deze medewerkers 
loopt gewoon door. 
d.  De controller zal voor de begrotingsbespreking 
van 2019 worden uitgenodigd. 
 
7)  Agendapunten voor de volgende vergadering
- Activiteitenplannen / speerpunten 2018
- Definitief rapport van de 1e tussentijdse Prezo  
 audit Kievitshorst 20 oktober 2017
- Evaluatie waardigheid en trots 2018 

8)  Rondvraag
a. Mevrouw Smekens - heeft een bruisbijeenkomst 
bijgewoond. Uit deze bijeenkomst is een activiteit 
voortgekomen om een boom aan te kleden. Dat 
houdt in dat er in de tuin van De Kievitshorst een 
boom wordt uitgezocht die aangekleed wordt met 
een breiwerk. Frans-Jan wenst mevrouw Smekens 
succes met deze activiteit. 
b. Erik - wil de Cliëntenraad bedanken voor de open 

communicatie tussen de raad en het locatieteam. 
c. De heer Wijnen - geeft aan dat Intermezzo vroeg 
sluit, om 16.30 uur. 
d. Mevrouw Van Bebber - vraagt aan Margriet om 
zich sterk te maken voor toezicht op Amadeus.
Margriet geeft aan dat ze de vraag bespreekt met 
Patrick en Erik. Mevrouw Van Bebber kan bij vragen 
terecht bij Patrick en Erik.

Frans-Jan sluit de vergadering en bedankt tenslotte 
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng 
tijdens deze vergadering en de sluit vervolgens de 
vergadering. 
 
Volgende vergadering is 20 februari 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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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
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. 

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. 
Met * is voor bewoners en familie van Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner. Voor entreeprijzen 
zie affiches.

Dinsdag 20 februari   
Verjaardagsviering januari en 
februari | 14.15 uur

Woensdag 21 februari   
Samen zingen op muziek van 
vrijwilliger Johan | 14.15 uur

Vrijdag 23 februari   
Bingo |  14.15 uur

Dinsdag 27 februari   
Luistermuziek in de kapel   
14.15 - 16.00 uur

Woensdag 28 februari   
Optreden Duinstedenkapel   
14.15 uur

Vrijdag 2 maart   
Soosavond  met dansmuziek 
van vrijwilliger Johan
18.45 - 21.00 uur

Zaterdag 3 maart    
Eucharistieviering in de kapel   
19.00 uur

Dinsdag 6 maart    
Fotokijkmiddag    
14.15 uur

Woensdag 7 maart   
Cafetaria * | 16.30 uur 

Donderdag 8 maart  
Cafetaria voor Amadeus,
Puccini, Verdi en Vivaldi  
16.30 uur

Donderdag 8 maart   
Mannenclub in huiskamer 
Bruckner | 14.00 uur

Vrijdag 9 maart    
Bingo | 14.15 uur

Woensdag 14 maart   
Filmmiddag | 14.15 uur

Vrijdag 16 maart    
Praatcafé | 14.15 uur

Woensdag 21 maart   
Verkiezingen Gemeenteraad   
08.00 uur

Woensdag 21 maart   
Van-Alles-Wat-middag   
14.15 uur

Donderdag 22 maart   
Themadiner Italiaans    
16.30 uur

Vrijdag 23 maart   
PalmPasenzingen* in de huis-
kamers    
10.15 - 11.00 uur

Vrijdag 23 maart    
Bingo |  14.15 uur

Maandag 26 maart   
Goede Weekviering op maat 
10.30 uur

Dinsdag 27 maart    
Luistermuziek in de kapel   
14.15 - 16.00 uur

Woensdag 28 maart   
Optreden in Intermezzo  
14.15  uur

Donderdag 29 maart   
Uitstapje Westermarkt   
13.30-17.00 uur

Dinsdag 3 april   
Vinken Mode   
14.15 - 16.30 uur

Woensdag 4 april    
Cafetaria * | 16.30 uur

Donderdag 5 april   
Uitstapje Westermarkt    
13.30 - 17.00 uur

Donderdag 5 april    
Cafetaria voor Amadeus,
Puccini, Verdi en Vivaldi  
16.30 uur

Zaterdag 7 april    
Eucharistieviering in de kapel   
19.00 uur

Maandag 9 april  
Uitstapje Westermarkt   
13.30 - 17.00 uur

Woensdag 11 april   
Feestmiddag aangeboden 
door Stichting Vrienden van 
De Kievitshorst  | 14.15 uur
    
Donderdag 12 april   
Uitstapje Westermarkt   
13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 13 april    
Bingo | 14.15 uur

17 tot en met20 april
Wandelestafette

FEBRUARI

MAART

APRIL
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Optreden 
De Duinstedenkapel

met Egerländermuziek
Woensdag 28 februari

14.15 uur
in Intermezzo

Entree met welzijnspas of 2 strippen

VERJAARDAGSVIERING
voor de jarigen
van januari en
februari  
en nieuwe bewoners

Dinsdag 20 februari
14.15 uur
in Intermezzo

Dinsdag 27 februari en
27 maart

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

Soosavond
met keyboardmuziek van

vrijwilliger Johan

Vrijdag 2 maart
18.45 uur

Intermezzo
Entree met welzijnspas of 2 strippen
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Modeshow
en verkoop

 van 
modehuis 
Vincken

Dinsdag 3 april
14.15 uur

In Intermezzo

Feestmiddag 
aangeboden door Stichting
Vrienden van de Kievitshorst

Woensdag 11 april
14.15 uur
Intermezzo

Ook familie 
mag bij het 

cafetaria 
tegen

betaling 
aansluiten. Zij 
moeten zich 
wel vooraf in 
te schrijven 

in het 
restaurant.

  
Cafetaria

woensdag
7 maart en 4 april

16.30 uur
Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, 

Brahms en Bruckner 

donderdag
8 maart en 5 april

16.30 uur
Amadeus, Puccini, Verdi, Vivaldi
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G.J. Roest exposeert in De Kievitshorst
De schilder / tekenaar van wie u nu stukken kunt zien in de gang bij de kapsa-
lon aan het woord.

‘Ik had het in de vingers, in de genen zoals dat heet, omdat een oom bekend 
stond om zijn schilderkunst. Deze oom heeft een kleur ontworpen die nu nog 
gebruikt wordt. Wegens omstandigheden is er 25 jaar schilderstilte geweest.
Een aantal jaren geleden kreeg ik weer behoefte om te schilderen. IK ben 
dementerend en zocht iets om iets te doen te hebben. Op de één of andere 
manier lukte het me niet meer. Hier werd ik verdrietig van.

Via een Meedoen-regeling ben ik in Tilburg naar een schilderes gegaan die mij 
weer heeft weten te activeren. Hier ben ik ontzettend blij mee.
Soms schilder ik uit mijn hoofd en wat er in mij opkomt, de andere keer van 
foto’s die ik gemaakt heb die print ik eerst uit.’

Mocht u interesse hebben om een stuk te willen kopen, dan kunt u contact 
leggen met E. Roest  -  E heidebloem@gmail.com   -   T 06-37 28 43 92
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Graag wil ik mij voorstellen aan degenen die mij 
nog niet kennen.  Mijn naam is Marianne, ik ben als 
vrijwillgster vaak te zien bij De Kievitshorst als huis-
fotograaf. En dat doe ik met veel plezier. Maar mijn 
grootste  passie is toch wel het werken met glas. Wat 
doe je dan met glas zullen jullie je afvragen. Thuis 
ben ik  vaak te vinden achter mijn brander, waar ik 
dan glaskralen brand, waarvan ik dan later sieraden 
maak. Zoals armbanden, oorbellen, hangers, ringen.  
Ik werk zoveel mogelijk in wisselsystemen, waardoor 
je steeds weer een ander sieraad hebt, terwijl je maar 
een keer de ring, ketting of oorbellen hoeft aan te 
schaffen. Ook is er de mogelijkheid om herinneringen  
in glas te laten verwerken, zoals de as of haren van 
een dierbare, tandjes van kinderen of kleinkinderen. 

Mijn allereerste sieraad met as erin verwerkt was 
van mijn allerliefste vader. Wat was dat speciaal, 
mijn lieve paatje weer een klein beetje voor altijd 
bij me te hebben. Sinds ruim twee jaar is helaas 
ook mijn moederke overleden, dus heb ik sieraden 
gemaakt waar ik ze beiden in verwerkt heb. Zo heb 
ik ze beiden bij me. Ook is het mogelijk om een aan-
denken te laten maken, bijvoorbeeld met zand uit 
vakantielanden waar je een mooie blijvende herin-
nering aan hebt. Dan heb je een 

sieraad met een verhaal, een herinnering in glas 
verwerkt. Voor degene die geen sieraden willen dra-
gen zijn er ook andere mogelijkheden om toch  een 
blijvende herinering met as erin verwerkt te laten 
maken.

Ook bloemen van glas die bij een foto neergelegd 
kunnen worden of een glazen boeketje in een mooie 
vaas.  Kinderen willen vaak ook iets, maar zijn vaak 
te klein voor sieraden, hiervoor maak ik knuffelste-
nen. Daarnaast maak ik ontwerpen van sterling zil-
ver  waarin het glas verwerkt kan worden.  Of samen 
met de klant een ontwerp maken. Samen komen we 
vaak tot een mooi geheel. Wilt u wat voorbeelden 
zien van mijn sieraden, ik heb een Facebookpagina 
waarin u een kijkje kunt nemen.

Zoek op: Handgemaakte Glassieraden Marianne  

U kunt ook een afspraak maken en geheel verplich-
tingsvrij een kijkje komen nemen bij mij thuis in het 
atelier.
Of als u slecht ter been bent, kom ik graag met wat 
voorbeelden naar u toe.

Marianne van Beurden

Even voorstellen
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Gehoord in de wandelgang...

• Dat ook dit jaar het carnaval in De Kievitshorst 
weer reuze gezellig was. 

• Dat onze prinses haar werk prima gedaan heeft 
en tevens veel bewoners heeft onderscheiden. 

• Dat we nu al weer uit kijken naar het 11de van 
de 11de bal. 

• Dat er weer nieuwe uitstapjes en diners gepland 
zijn voor 2018. 

• Dat bewoners zich voortaan voor deze uitstap-
jes en diners 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 kun-
nen doen. 

• Dat familie op de hoogte gebracht wordt via het 
mailadres van de eerste contactpersoon. 

• Dat we familie vragen bewoners ook te stimule-
ren om deel te nemen. 

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

• Dat bewoners dit zouden kunnen betalen uit 
Waardigheid & Trots

De beursvloer van 
ContourdeTwern 
Ieder jaar organiseert ContourdeTwern 
een beursvloer.
In het Willem ll stadion in Tilburg 
ontmoeten aanbieders en vragers van 
materialen en diensten elkaar.
Er  wordt serieus gehandeld; je kunt er 
wat gaan halen, maar moet er dan ook 
wat gaan brengen.
Zo hebben wij deze folderkast gekregen 
van woningcorporatie Leystromen.
We hebben hen beloofd, dat we daar in 
het Kievitsnieuws melding van zouden 
maken.
De kast is te vinden in het zitje bij de 
receptie. Informatie wordt erin overzich-
telijk getoond, zonder dat het een rom-
meltje wordt. Leystromen, bedankt!
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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 waren 
1. De ijsmachine tussen het Winkeltje en kassa in Intermezzo
2. De rugleuning van het bankje bij de wachtruimte begane grond
3. Het mozaïkbankje ( social sofa) aan het beging van de oprit 

Het setje met waardebonnen gaat naar de deelnemers van de puzzelclub 

mevrouw Van Kleij, mevrouw Emmen en mevrouw De Kok  (Bruckner)

Zij kunnen ze ophalen bij Petra Magnée van vakgroep  Welzijn

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Zoekt u weer mee
waar onze fotografe de onder-
staande foto’s heeft gemaakt?

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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Hartelijk
Gefeliciteerd

Februari 
16  Mevrouw J.Smits Verdi 79 jaar
24  Mevrouw H. van de Put Beethoven 88 jaar

 
Maart 
03  Mevrouw E. Oerlemans Puccini 86 jaar 
04  Mevrouw C. Smits Vivaldi 88 jaar
10  Mevrouw M. Angenent Puccini 88 jaar
10  Mevrouw J. Brakelé Puccini 87 jaar
16  Mevrouw I. van Valkenburg Verdi 71 jaar
20  De heer P. Wijnen Mahler 79 jaar
21  De heer  A. de Jong Chopin 86 jaar
21  De heer  C. van Putten Beethoven 75 jaar
21  De heer J. Wolt Amadeus 92 jaar
22  Mevrouw M. Pijnenburg Puccini 79 jaar
22  Mevrouw M. van Wanrooij Brahms 85 jaar
24  Mevrouw A. Heurter Amadeus 89 jaar
25  Mevrouw M. van Ree Verdi 93 jaar
28  De heer  G. Lukken Verdi 87 jaar 

April
01  De heer  W. van Helderen Puccini 80 jaar
01  Mevrouw J. van de Wiel Bruckner 81 jaar 
03  Mevrouw J. Buster Mahler 92 jaar
03  Mevrouw J. Fonken Vivaldi 83 jaar 
08  Mevrouw M. Buys Bruckner 80 jaar
12  Mevrouw M. van Schie Bruckner 95 jaar
15  Mevrouw C. van Loon Amadeus 93 jaar 

Mevrouw M. van Schie Bruckner
De heer T. Zwijsen Mahler
Mevrouw G. Martens Puccini 
Mevrouw J. Jansen  Chopin
Mevrouw P. de Laat Puccini
De heer B. Robben Puccini
Mevrouw G. Robben Puccini
Mevrouwe A. Uijens Bruckner

Van de parochie

De parochie heeft besloten geen woord- en 
communievieringen meer te houden op de 
dinsdagochtend.
Wel zullen ze op de eerste zaterdag van de 
maand om 19.00 uur en op aswoensdag, 14 
februari, om 11.00 uur een viering verzorgen.

Welkom
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In memoriam
Mevrouw H. Lagrand  Brahms
De heer A. Donders  Mahler
De heer W. Couwenberg Puccini
De heer W. Fonken  Verdi
De heer B. van Poelgeest Chopin
De heer  D. Bayrak  Ravel 
Mevrouw V. Mobers  Beethoven
De heer B. van Heesch  Puccini

De heer H. Jacobs  Bruckner
Mevrouw J. Penders Puccni
Mevrouw H. van de Kammen Chopin
Mevrouw P. van Gompel Amadeus
Mevrouw A. Panis Brahms
Mevrouw H. Kieboom Mahler
Mevrouw F. Kruijsen Ravel

17 t/m 20 april
Wandelestafette

Dinsdag 24 april en 29 mei
Luistermuziek

Uitstapjes Hasseltse Kapel
1, 3, 8 en 17 mei

Cafetaria’s
Woensdag 2 mei en donderdag 3 mei
Woensdag 6 en donderdag 7 juni

Woensdag  9 mei
Optreden in Intermezzo

Woensdag 23 mei
Jubilarissenmiddag

Noteer alvast in uw agenda
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Vrijdag 20 april  
afsluitingsfeestje voor de deelnemers van alle dagen. In Intermezzo om 15.30 uur 

Donderdag
19 april 
Mahler, Chopin en 

Wandel-estafette
17 april t/m 20 april

Dinsdag  
17 april 

Puccini en Chopin Woensdag 18 april 
Mahler en Ravel

Vrijdag  
20 april
Verdi, Vivaldi, Brahms 

en Bruckner

Kosten voor bewoners: Welzijnspas, 2 munten of 2 strippen. Voor begeleidersis deelname gratis.
Alle dagen verzamelen we om 13.45 uur en begeleidt accordeonist en zanger

Ruud van der Heijden 
ons. Dagelijks wordt de  wandelestafettestok  overgedragen  aan de volgende afdeling.

Wij zijn nog op zoek naar extra hulp! Interesse? Meld u bij team Welzijn!

Team Welzijn
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Sinterklaas op bezoek
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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 
Lisa Hoogveldt

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

Lisa  T 06 18 04 10 08

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 maart

VERSCHIJNINGSDATUM
15 april

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.

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.

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
wordt ingeschakeld door de 
verzorging na verwijzing van de 
ouderenarts.

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. 

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 telefo-
nisch tot 14.00 uur te bereiken op 
06 12 15 97 68 

Voor bewoners van de verpleegaf-
delingen is Mariska van Riel ergo-
therapeut. Zij wordt ingeschakeld 
door de verzorging na verwijzing 
van de ouderenarts



Kerstviering


