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Van de redactie
In de vorige uitgave, die u in april gekregen 
heeft, meldden we al dat ’t Kievitsnieuws in 
een nieuw jasje gestoken zou worden. We 
gaan mee veranderen in de nieuwe huisstijl.

De versie die u nu van ons ontvangt is een 
“tussen”uitgave; nog een beetje van het oude 
en ook al wat van de nieuwe opmaak.

Het wordt de bedoeling dat het boekje een 
keer per 3 maanden (per seizoen) uit gaat 
komen en dat er daarnaast gekeken wordt 
hoe we alle activiteiten bij u gaan aankondi-
gen. We denken nog na hoe we dit vorm gaan 
geven en het zou zo maar kunnen dat er een 
maandelijkse nieuwsbrief gaat komen met 
daarin onder andere de verjaardagen en de 
activiteiten. Als u hier nog ideeën voor heeft 
dan horen we die natuurlijk graag.

Naast deze veranderingen hebben ook wij ons 
te houden aan de nieuwe wet bescherming 
persoonsgegevens en worden bij de verjaar-
dagen geen leeftijden meer vermeld.

We hopen dat u deze uitgave weer met veel 
plezier leest !

Namens de redactie,

Petra Magnée20 FOTOALBUM

FOTOALBUM
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PREZOGOUD
In november 2016 heeft De Kievitshorst het Gouden 
Prezokeurmerk ontvangen. Dit laat - naar u en naar de 
buitenwereld - zien dat we binnen De Kievitshorst goede en 
verantwoorde zorg aan u leveren. Hier zijn we trots op en hier 
werken we ook nog steeds elke dag met elkaar aan.

We zijn inmiddels bijna twee jaar verder en aangekomen bij de 
eindaudit van Prezo. In de week van 17 – 21 september komt 
er een halve dag een auditor van Perspekt (extern bureau) langs. Deze auditor zal op een aantal 
thema’s (zorgleefplan, informatie – communicatie, cliëntveiligheid, leren en verbeteren) toetsen of we 
nog steeds goede en verantwoorde zorg bieden. De auditor zal op enkele afdelingen rondkijken, met 
medewerkers in gesprek gaan en ook met enkele bewoners spreken. Zij zal beoordelen of De 
Kievitshorst nog steeds het Gouden Keurmerk verdient. Wij hebben daar alle vertrouwen in en heten 
deze auditor van harte welkom.

Vrijwilligers bedankt!
Op een zeer zonnige donderdag in juni hebben we de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
Dit jaar kwam er geen bus voorrijden, maar stonden op De Kievitshorst: Astrid, Annie, Bea, Ans, 
Corrie, Wesley en Jaap klaar. 

Samen met de horecamedewerkers hebben zij voor een geweldig gezellige middag gezorgd. Voor 
iedere vrijwilliger waren er maar liefst twee workshops te volgen. Zo hebben we ongekende talenten 
gezien! Er kon namelijk gekozen worden uit schilderen, bloemschikken, salsadansen, een 
klankschalensessie of een heuse koffie-workshop. Na de workshops was er voor iedereen een 
lekkere high tea in Intermezzo. Al met al: geweldig genoten!

Vrijwilligers Bedankt!
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Gedachtespinsels
Bij het maken van een column lees ik me heel vaak in en vorm zo een 
idee om over een onderwerp te schrijven, meestal voor een 
bewonersblad.

Deze keer hoef ik me niet in te lezen, want ben ik zelf onderdeel van het 
onderwerp van dit stukje voor ‘t Kievitsnieuws: ‘Afscheid om weer verder 
te gaan’.

Dit stukje is om afscheid te nemen van deze plek als geestelijk verzorger. 
Maar zoals vaak gezegd wordt: waar een deur dicht gaat, gaat ergens 
anders een raam of deur open. En dat was voor mij het geval. Ik verruil 
De Kievitshorst voor een revalidatieafdeling op Damast, onderdeel van 
De Wever, achter het ETZ Elisabeth. Weer een heel andere uitdaging, 
waar ik ook veel zin in heb.

De afgelopen maanden heb ik de vraag gekregen of ik het dan niet goed 
had in dDe Kievitshorst. Maar daar ging het niet om in mijn geval. De 
Kievitshorst is een huis waar heel hard gewerkt wordt door veel mensen, 
met hart en ziel. Dat ik daar mijn steentje aan bij heb mogen dragen is 
iets om met een goed gevoel op terug te kunnen kijken. Het is een huis 
van ‘ons kent ons’, en daar houd ik ook wel van, al moest ik natuurlijk wel 
eerst deel worden van die ‘ons’, wat bij de een makkelijker lukt dan bij de 
ander. De reden dat ik deze overstap maak is echter de mogelijkheid om 
meer afwisseling te krijgen binnen mijn werk.

Het neemt niet weg dat ik ook wel dingen, 
maar vooral mensen zal missen!

Mensen die altijd indrukken op je achterlaten: de een mooier dan de 
ander, soms alledaags maar vaak ook met indrukwekkende 
levensverhalen, regelmatig inspirerende gesprekken of ontroerende 
ontmoetingen. Zoals iedereen die ergens anders naartoe gaat: je laat 
altijd iets achter dat je alleen in je herinnering meeneemt. 
En dan ga je verder, en probeer je in de nieuwe situatie er weer het beste 
van te maken in je eigen mini-maatschappij. 

Daisy The is degene die mij opvolgt op De Kievitshorst. U zult haar dan 
ook vast wel tegenkomen in dit huis. Ik dank jullie en zeg gewoon 
‘houdoe’! 

Gabriël Roes, 
geestelijk verzorger
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Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden 
heb je voldoende en bekwame medewerkers 
nodig. In het kwaliteitskader worden de volgende 
minimum normen qua personeel genoemd:
•   Bij intensieve zorgmomenten zijn er minimaal 

twee zorgverleners beschikbaar.
•   Tijdens de dag en avond is er permanent 

iemand in de huiskamer om de aanwezige 
bewoners aandacht en nabijheid te bieden 
en toezicht te houden.

•   Iedere dagdienst is er iemand aanwezig die los 
van de zorgtaken aandacht kan besteden aan 
zingeving of zinvolle dag invulling van bewoners.

•   De directe zorgverleners kennen de bewoners 
en zijn op de hoogte van hun achtergrond en 
persoonlijke wensen. 

In de afgelopen maanden heeft de Werkgroep 
Personeelssamenstelling, bestaande uit acht 
medewerkers Wever breed, besproken hoe deze 
normen naar De Wever vertaald moeten worden. 
Met de gewenste situatie voor ogen (hoe bieden 
we onze bewoners optimale kwaliteit van zorg?) 
zijn deze vier normen waar nodig toegespitst op: 
•   de verschillende doelgroepen binnen De Wever 

(lichamelijke beperking met behandeling, 
psycho-geriatrie en intensieve begeleiding 
zonder behandeling)

•   de verschillende dagdelen (overdag, avond, nacht)
•   het benodigde deskundigheidsniveau van 

medewerkers ( gastvrouw, verzorgende, 
verpleegkundige)

Het advies van de werkgroep is overgenomen 
door de Raad van Bestuur en het Manage-
mentteam. Nu zijn alle locaties van De Wever 
aan zet. Iedere woonzorglocatie gaat met het 
advies in de hand voor de komende jaren uit-
werken wat deze normen voor de eigen locatie 
betekenen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een extra nachtdienst, meer personeel 

in de middag of avond, een extra gastvrouw in de 
huiskamer die activiteiten met bewoners oppakt, 
een extra verpleegkundige voor complexere taken 
of scholing voor het verbeteren van kennis. 

Elke locatie gaat de gewenste situatie in kaart 
brengen. Daarbij gaat ieder ook aangeven welke 
stappen men als eerste wil zetten en welke daarop 
volgend. De komende jaren zijn er extra fi nanciële 
middelen gekomen vanuit de overheid, dus voor 
een aantal zaken is er zeker ruimte. Voor nu wordt 
er tot 1 oktober a.s. door veel betrokkenen fl ink 
aan het locatieplan gewerkt.

Hebt u vragen of bent u benieuwd naar de stand 
van zaken, vraag ernaar bij de locatiemanager, 
cliëntenraad of een van de teammanagers. 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, in januari 2017 vastgesteld, zijn afspraken gemaakt over 
hoe goede ouderenzorg er uitziet. Binnen De Wever zijn in het afgelopen jaar verschillende werkgroep-
en bezig geweest de thema’s in het Kwaliteitskader uit te werken. Eén van deze thema’s betreft 
de minimumnormen voor personeel. Dit is al enkele jaren een hot item in de politiek en publiciteit. 
Denk bijvoorbeeld ook aan de acties van Hugo Borst.

Minimumnormen voor personeel
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Onlangs kreeg ik de proef op de som in een 
huiskamer  van Vivaldi om voor cliënten het 
‘Tilbörgs Leesplèngske, het tilburgse leesplankje 
van aap noot en mies te ontcijferen en uit te 
spreken. De Stichting Tilburgse Taol heeft het laten 
maken. 

En ik kan u vertellen: ik ben er niet geheel in 
geslaagd want ik legde sommige accenten en 
klemtonen anders.Ik moet nog veel oefenen om 
verder in Tilburg in te burgeren ook al woon ik nu 
alweer twee jaar in de schôônste stad van ‘t laand.

Een aantal cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
beheersen het tilburgs dialect goed en spreken 
vloeiend de Tilburgse Toal. Het is een taol van het 
hart met zelfs hier en daar verbasterde franse 
woorden uit de tijd van de franse overheersing, uit 
de tijd van Napoleon. Met deze taol kom je heel 
dicht bij de gevoelsbeleving van je gesprekspartner. 
Het is een belangrijk onderdeel van de typische 
Tilburgse cultuur en identiteit en daarmee van de 
Tilburgse waardigheid en trots. Het verbindt 
mensen met elkaar. Als zorgverleners in De Wever 
is het belangrijk om je cliënt echt te verstaan. Mijn 
ervaring is dat als je probeert wat Tilburgs dialect te 
praoten of enkele echt tilburgse woorden te 
gebruiken dat dit aankomt bij de ander, het schept 
een vertrouwensband. Zeker bij onbegrepen 

gedragen kan dit helpen en wat rust, ontspanning 
en begrip creëeren. Ook kan het hilarisch werken in 
mijn geval als je bij het uitspreken van sommige 
woorden het “plèngske” net “misslaot”. Maar dat 
heeft dan weer zijn charme. Humor is een 
belangrijke krachtbron in het zorgcontact, als er 
ruimte voor is, niet waar? Eigenlijk zou je van de 
Tilburgse toal een elearning kunnen maken voor 
zorgverleners. 
Wat moet het wel niet een opgave zijn voor 
mensen uit een hele andere streek in Nederland of 
uit een ander land om de tilburgse toal eigen te 
maken en om je thuis te voelen in gezelschap waar 
veel mensen het tilburgs dialect praten. Ik ben zelf 
in Oirschot opgegroeid, mijn oma sprak het 
oirschots dialect. Dat lijkt soms een beetje op de 
tilburgse toal. Dus ik kan het goed verstaan.

De nederlandse taal je eigen maken als je in een 
ander land bent opgegroeid dat is pas echt een 
uitdaging. Mijn vader is met zestien jaar van 
Duitsland naar Nederland geëmigreerd en dat was 
al een hele overgang. Ook al is Duitsland een 
buurland de nederlandse taal en cultuur is een heel 
andere. En je blijft altijd een klein accent horen ook 
al is het voor mijn vader al bijna 60 jaar geleden.

Een gemeenschappelijke taal verbindt. Een dialect 
begrijpen en spreken schept een band en daarmee 

‘Hedde het al geheurd’ van 
het ‘Tilbörgs Leesplèngske’?
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geef je te kennen dat je de ander echt wilt 
verstaan en serieus neemt.
De zomertijd geeft wellicht ruimte om je te 
verdiepen in de Tilburgse toal. “Gè zet um” om 
het Tilbörgs Leesplèngske te oefenen!
De dienst geestelijke verzorging wenst u een 
inspirerende leervolle zomer toe!

Herman Teerhöfer
Geestelijk verzorger

(bron: internet)

1. Pirke Petrus Donders
2. Höske Huisje = WC. Vroeger stond de  

 WC in een apart ‘huisje’ achter  
 het woonhuis, in de tuin. Een   
 echte WC was het niet. 

3. Kwèèk Kwijk, van kwijken; iemand   
 die zeer luid praat. 

4. Eèrpel aardappelen. 
5. Bèùl buil = papieren zak. 
6. Brèll brullen, janken. 
7. Iepert bed. 
8. Haajke Heike, de kerk van Tilburg. 
9. Lèkstêel Lekstok; snoepgoed om aan  

 te likken. 
10. Ketaaw getouw; het weefgetouw van  

 Tilburgse wevers. 
11. Snoffels  bloemen: anjers,    

 duizendschoon. 
12. Börger de burgemeester. 
13. Tjannek tamme kauw; deze vogel   

 was vroeger een geliefd   
 huisdier. 

14. Sjèp dropwater. 
15. Paoskiep Paaskip; een opgedirkte  

 vrouw. 
16. Kreugel kruiwagen. 
17. Toelaog toelaag; beleg op een   

 boterham. 
18. Rêepe repen; kinderspel van   

 vroeger waarbij je een   
 ronde ijzeren band (zoals  
 die rond tonnen zaten) met  
 een stok door de straat   
 moest laten rollen. Later   
 ook gespeeld met kale   
 fietsvelgen.
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In de april-uitgave van ’t Kievitsnieuws vertelde ik u 
over de activiteiten die plaats vinden om te sparen 
voor een optreden van Willeke Alberti. 
Dit kan niet betaald worden van zorggeld en daar-
om hielden we diverse geldinzamelingsactiviteiten:

Tijd om u eens even bij te praten
Nadat we een vliegende start hadden tijdens de 
verkiezingen op 21 maart ( opbrengst collecte en 
verkoop van spulletjes € 430,-), hebben we in mei 
een gezellige geraniummarkt en stekjesruilbeurs 
gehad. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt 
door tuincentrum Het Wandelbos en we hadden 
een mooie opbrengst van € 277,- 

In aanloop naar de bingo, het Zomerfeest en de 
rommelmarkt heb ik bij vele bedrijven en winkels in 
de omgeving van De Kievitshorst aangeklopt voor 
een bijdrage in de vorm van prijzen of contanten. Ik 
kan u vertellen dat heel veel mensen u, als 
bewoner, een warm hart toedragen. Bijna overal 
werd meegedaan met de sponsoring. Daarnaast  

kwamen er ook spontaan donoren zich aanmelden. 
Het deed me erg goed dat er zoveel bijgedragen 
werd. Kijk ook eens op de spaarthermometer in 
Intermezzo, hier kunt u zelf zien hoe goed de 
spaaractie loopt.

Vrijdag 8 juni vond tijdens de soosavond een 
MEGA-bingo plaats met MEGA-prijzen. Ik kan u 
zeggen het was mega-druk, megagezellig en ook 
de opbrengst was MEGA: € 1186,-

Zondag 1 juli hadden we van 11.00 tot 17.00 uur 
ons jaarlijks Zomerfeest. Samen hebben we kunnen 
genieten van veel live muziek. Daarnaast werd er 
gedraaid aan het Rad van Avontuur. Hier waren 
leuke prijzen mee te winnen en de opbrengst van 
het rad en het raadspel van de batterijen was het 
mooie bedrag € 419,-

Zondag 5 augustus vond de Romelmarkt plaats. De 
opbrengst was een mooie € 670,-

Willeke Alberti komt optreden voor 
de bewoners van De Kievitshorst
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Gehoord in de Wandelgang…….. 
• Dat er geen fotozoektocht in deze uitgave van ’t Kievitsnieuws staat

• Dat we wel nog een winnaar hebben van de zoektocht van de april-uitgave

• Dat dit mevrouw van Bebber is van Bruckner

•  Dat zij de waardebonnen op kan halen bij vakgroep Welzijn

•  Dat de juiste antwoorden waren: foto 1 - de beeldjes in de hal van de begane grond; foto 2 - een 

fragment uit het borduurwerk bij het liftje in Intermezzo en foto 3 - het kruis op de kapel aan de 

tuinkant

•  Dat we op 1 juli een zonovergoten, supergezellig Zomerfeest gehad hebben

•  Dat iedereen heeft kunnen genieten van de vele livemuziek en de heerlijke pizza

•  Dat er volop geraden is naar het aantal batterijtjes in het glazen potje

•  Dat het juiste aantal 361 was en 

•  Dat vrijwilligster Netty Brands er maar één batterijtje naast zat

•  Dat velen meededen aan het Rad van Avontuur

•  Dat beide spelletjes weer een mooi bedrag opleverden voor de feestdag ter gelegenheid van het 

55-jarig bestaan van De Kievitshorst

•  Allemaal heel hartelijk dank hiervoor

Binnenkort ga ik bij het ouderenfonds onze 
opbrengst met € 2000,- vergroten (zie hieronder de 
reclame van het ouderenfonds)!

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.

Petra Magnée,
Vakgroep Welzijn



10 `T KIEVITSNIEUWS

Intermezzo

Nationale beweegweek
Maandag 24 september t/m vrijdag 28 
september

Zie voor programma te zijner tijd
de affiches!

Cafetaria’s
 
Woensdag 5 en donderdag 6 september
Woensdag 3 en donderdag 4 oktober
Woensdag 7 en donderdag 8 november
Alle dagen vanaf 16.30 uur
In Intermezzo

Soosavond met dansmuziek van 
vrijwilliger Johan Bushoff
Vrijdag 31 augustus
19.00 tot 21.00 uur
In Intermezzo

Deelname: Welzijnspas of 2 strippen

Luistermuziek
 
Dinsdag 28 augustus; 25 september; 
30 oktober en 27 november
In de kapel van 14.15 tot 16.00 uur

Deelname: Welzijnspas of 2 strippen
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Sinterklaasmiddag 
voor bewoners met 
de kinderen van 
medewerkers
Woensdag 28 november
14.15 – 16.00 uur
In intermezzo

Deelname: Welzijnspas of 2 strippen

Uitstapjes Kerstshow 
van een tuincentrum
6, 13, 19 en 22 november

Flyer met gegevens en inschrijving volgt

Feestmiddag aangeboden door 
Stichting Vrienden van De Kievitshorst 
Met entertainer Peter Dons

Woensdag 31 oktober
14.15 uur in Intermezzo

Feestdag voor 
het 55-jarig 
bestaan van  
De Kievitshorst
Woensdag 10 oktober
In Intermezzo en in de huiskamers van de 
afdelingen

Zie voor programma t.z.t. de affiches
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Hieronder treft u het verslag aan van onze 
vergadering van 29 mei 2018. Wilt U een keer een 
vergadering bijwonen, neem dan even contact op 
met Marion Hendriks.

Onze volgende vergaderingen vinden plaats:
Donderdag 16 augustus 2018
Dinsdag 16 oktober 2018
Donderdag 20 december 2018

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

1) Opening en vaststellen agenda
Frans-Jan Bertens opent de vergadering en heet 
allen van harte welkom. 
Aan de agenda zal het agendapunt ontwikkelingen 
wasserij Lips worden toegevoegd. 

2) Ontwikkelingen wasserij Lips Plus- Toelichting 
Klaartje Coolen
Binnen Wasserij Lips Plus hebben organisatorische 
veranderingen plaatsgevonden. De vestiging in 
Tilburg gaat sluiten en de wasverzorging gaat over 
naar de vestiging in Gemert. De wasserij werkt met 
een elektronisch registratiesysteem en de kleding 
krijgt een ander label. Het huidige label wordt 
vervangen door een onzichtbaar merkje. Voor de 
bewoners die nu in De Kievitshorst woonachtig zijn 
wordt de kleding  tot 31 augustus kosteloos voorzien 
van dit nieuwe label. De bewoners worden hierover 
geïnformeerd middels een brief. De Cliëntenraad 
vraagt of de privacy van de bewoners gewaarborgd 
blijft als er gewerkt wordt met een elektronisch 
registratiesysteem.  De persoonsgegevens worden 
op een juiste manier gebruikt en bewaakt. 

3) Mededelingen van de locatiemanager -   
Margriet Ratelband 
1. De samenwerking met de nieuwe specialist 

ouderengeneeskunde Gé van Gorp loopt goed. 

2. Binnen de afdelingen heeft een kentering 

Van de 
Cliëntenraad

plaatsgevonden. Er zijn wisselingen in de 
personele samenstellingen geweest. Er zijn 
wisselingen in de personele samenstellingen 
geweest. 

3. De medewerkers geven aan dat zij door de 
veranderingen gehoord worden waardoor er 
ruimte ontstaat om te ontwikkelen op de 
afdelingen en in de teams.  

4. Er loopt een onderzoek naar herbouw van De 
Kievitshorst. Het onderzoek bevindt zich in de 
brainstormfase. Zodra er vervolgstappen gezet 
worden zal de Cliëntenraad geïnformeerd worden 
en bij het proces aanhaken. Mevrouw Van 
Bebber vraagt of de ontwikkelingen van het 
onderzoek van invloed zijn op de bedbezetting op 
locatie. Er zijn nu bedden leeg. Margriet geeft aan 
dat de huidige leegstand te maken heeft met de 
griepgolf die geweest is en in een korte periode 
helaas veel bewoners zijn overleden. Naar 
verwachting zullen de lege plaatsen weer 
bewoond zijn. Het heeft dus niet te maken met 
het onderzoek naar de herbouw van de locatie.  

5. Met het locatieteam is een eerste bijeenkomst 
geweest over de visiebepaling voor de locatie. De 
Cliëntenraad zal in een volgende vergadering 
geïnformeerd worden over de voortgang. 

4) Mededelingen uit de CCR - Ad Aarts
Tijdens de vergadering met de CCR zijn de 
onderstaande onderwerpen besproken:
• Voortgang voedingstraject van Van Hoeckel 

toegelicht door Klaartje Coolen. 
• Ontwikkelingen wasserij
• Jaarrekening 2017 van De Wever
• Samenstelling Kaderbrief
• Financiën
• Onderwerp aangedragen voor overleg Raad van 

Toezicht en CCR 
- sturen op directheid en duidelijkheid.

5) Plan van Aanpak Kievitshorst - Patrick van 
Gastel
Vanuit de ontwikkelingen op locatie en het 
kwaliteitskader hebben de teammanagers een plan 
van aanpak gemaakt voor de zorg. Er is voor 
gekozen de prioritering bij de kwaliteit van zorg te 
leggen. Op een later ogenblik worden de 
aandachtspunten vanuit dienstverlening  aan het plan 
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van aanpak toegevoegd. 
Onderwerpen plan van aanpak: 

• Roosterondersteuning  
Kijken waar ondersteuning bij nodig is.  

• Familiezorg 
Verdiepen met aandachtsvelden, medewerkers 
faciliteren en kaders aangeven. Medewerkers 
deelgenoot maken van familiezorg. Een collega 
van Den Herdgang komt ondersteuning bieden bij 
de implementatie van familiezorg in De 
Kievitshorst.  

• Aanname personeel 
Er is veel wisseling onder personeel door de 
wisseling van afdeling en keuzes die 
medewerkers maken. Het locatieteam blijft de 
ingezette lijn volgen, medewerkers geven aan dat 
ze het fijn vinden om in De Kievitshorst te 
werken. De locatie blijft nieuwe medewerkers 
werven. Voor de vakantieperiode is het een flinke 
inspanning om de roosters dicht te krijgen.  

• Aankleding afdeling 
Op de verpleegafdelingen is op allerlei gebied 
gekeken naar veiligheid. Een van de items die 
aangepakt is het beplakken van de voordeur van 
deze afdelingen. Met de prints op de voordeur is 
het minder zichtbaar dat het een deur betreft en 
zijn bewoners minder geneigd om bij de deur te 
gaan staan en naar buiten te willen.   

• Medewerkers 
De medewerkers hebben een scholing 
‘gedragsverandering’ gehad. Het zijn leerzame 
bijeenkomsten geweest waarbij ook de 
leidinggevende aansluit.  

• Visie Welzijn 
De teammanagers hebben met de vakgroep 
Welzijn overleggen gehad over de Visie Welzjin. 
Aan de hand van de bijeenkomsten is een visie-
document gemaakt.  
De belangrijkste verandering in de Visie Welzijn 
is dat het aanbod van activiteiten verandert in het 
aanbod naar behoefte van de bewoner en de 
samenwerking met familie. De behoefte van de 
bewoner voor deelname aan een activiteit ligt in 
de middag.  
Op 11 juni wordt het visie-document met de 

medewerkers van welzijn besproken. De 
verandering heeft gevolgen voor het rooster en 
voor de persoon. Bij dit veranderingsproces 
worden de OR en de HRM-adviseur betrokken. 
Daarnaast zal begeleiding van de coach ‘Van  
Hard werken naar Bewust werken’ worden 
ingezet De Cliëntenraad heeft dit document nog 
niet ontvangen.

6) Algemene Verordening Persoonsgegevens 
(AVG) 
Op 25 mei is de AVG in gegaan. Deze wet vervangt 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze 
nieuwe wet stelt dat een organisatie op een 
zorgvuldige manier met persoonsgegevens om moet 
gaan en moet dat ook kunnen aantonen. Bewoners 
hebben vanuit De Wever een brief ontvangen waarin 
wordt aangegeven hoe De Wever omgaat met 
persoonsgegevens.

7) Jaarverslag klachtenfunctionaris 2017
In het jaarverslag van de klachtenfunctionaris 
stonden zes klachten vermeld. De klachten hadden 
betrekking op communicatie, de maaltijden, de lift en 
de zorg.  De klachten zijn met betrokkenen 
besproken en naar tevredenheid afgehandeld.

8) Rondvraag en sluiting
1. De heer Räkers geeft aan te willen stoppen met 

de Cliëntenraad. Frans-Jan respecteert het 
besluit van de heer Räkers en bedankt hem voor 
zijn positieve en waardvolle bijdrage in tijdens de 
Cliëntenraadvergaderingen. Frans-Jan geeft aan 
dat de heer Räkers altijd welkom is om als 
toehoorder een vergadering bij te wonen.  

2. Patrick geeft aan het vertrouwen van de 
Cliëntenraad te voelen en is blij met de prettige 
samenwerking wat hem energie en vertrouwen 
geeft om verder te gaan. 

Volgende vergadering is 16 augustus 
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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AUGUSTUS

Woensdag 15 augustus
Plaatjes draaien door dj Petra 
14.15 uur

Vrijdag 17 augustus 
Praatcafé 14.15 uur

Dinsdag 21 augustus 
Uitstapje 7 Geitjes voor alle 
bewoners 13.30 - 16.30 uur

Woensdag 22 augustus 
Optreden Trio Triple-X in 
Intermezzo 14.15 uur

Vrijdag 24 augustus 
Bingo 14.15  uur

Dinsdag 28 augustus 
Luistermuziek in de kapel 
14.15 - 16.00 uur

Woensdag 29 augustus 
Filmmiddag in Intermezzo 
14.15 uur

Vrijdag 31 augustus
Soosavond met muziek van 
Johan Bushoff 19.00 - 21.00 uur 

SEPTEMBER

Zaterdag 1 september 
Eucharistieviering in de kapel 
19.00 uur

Woensdag 5 september 
Cafetaria * 16.30 uur 

Donderdag 6 september 
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Woensdag 12 september 
Activiteit in Intermezzo 14.15 uur

Vrijdag 14 september 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 19 september 
Workshop rolstoeldansen in
Intermezzo 14.15 uur

Dinsdag 25 september 
Luistermuziek in de kapel 
14.15-16.00 uur

Woensdag 26 september 
Iets in thema beweegweek 
in Intermezzo 14.15  uur

Donderdag 27 september 
Verkoop van onderkleding 
Boutique Enjoy

Vrijdag 28 september 
Bingo 14.15 uur

OKTOBER

Woensdag 3 oktober 
Cafetaria * 16.30 uur

Donderdag 4 oktober 
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Zaterdag 6 oktober 
Eucharistieviering + Zieken-
zalving in de kapel 19.00 uur

Woensdag 10 oktober 
Feestdag 55 jaar De Kievitshorst
met onder meer optreden van 
Willleke Alberti - 14.15 uur 

Vrijdag 12 oktober 
Bingo 14.15 uur

Dinsdag 16 oktober
Kledingverkoop Amazing Looks 
Fashion 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 18 oktober 
Themadiner Frans 16.30 uur

Vrijdag 19 oktober 
Praatcafé 14.15 uur

Dinsdag 23 oktober 
Verjaardagsviering september 
en oktober 14.15 uur

Woensdag 24 oktober 
Filmmiddag in Intermezzo 
14.15 uur

Donderdag 25 oktober 
Mannenclub in huiskamer 
Bruckner 14.00 uur

Vrijdag 26 oktober 
Bingo 14.15 uur

Activiteitenprogramma
Tenzij anders aangegeven is de activiteit voor alle bewoners, familieleden en bewoners van 
de aanleunwoningen
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Noteer alvast  
in uw agenda
Maandag 17 december
Kerstoptreden 
Mannenkoor The Harmony 
Singers

Dinsdag 18 en
donderdag 20 december
Kerstdiners

Vrijdag 21 december
Kerstviering in de kapel

Maandag 31 december
Oudjaarsfeest

Zondag 6 januari 2019
Driekoningenzingen

Dinsdag 30 oktober 
Luistermuziek in de kapel 
14.15 - 16.00 uur

Woensdag 31 oktober 
Feestmiddag aangeboden door 
Stichting Vrienden van De 
Kievitshorst met medewerking 
van entertainer Peter Dons 
14.15 uur

NOVEMBER

Zaterdag 3 november 
Eucharistieviering in de kapel 
19.00 uur

Dinsdag 6 november 
Uitstapje Kerstshow voor alle 
bewoners 13.30-16.30 uur

Woensdag 7 november 
Cafetaria * 16.30 uur

Donderdag 8 november 
Mannenclub in huiskamer 
Bruckner 14.00 uur

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

Vrijdag 9 november 
Activiteit rondom Dag van 
de Mantelzorger

Zondag 11 november 
Soosavond 11de van de 
11de bal 19.00-21.00 uur

Dinsdag 13 november 
Uitstapje Kerstshow voor alle 
bewoners 13.30-16.30 uur

Dinsdag 13 november
Fitts verkoop 14.00-16.00 uur

Woensdag 14 november 
Optreden mannenkoor Midden 
Brabant in Intermezzo 14.15 uur

Vrijdag 16 november 
Bingo 14.15 uur

Maandag 19 november
Uitstapje Kerstshow voor alle 
bewoners 13.30-16.30 uur

Dinsdag 20 november  
Viering in de kapel met
Herdenking van overledenen 

Woensdag 21 november 
Spelmiddag 14.15 uur

Donderdag 22 november 
Uitstapje Kerstshow voor alle 
bewoners 13.30-16.30 uur

Vrijdag 23 november 
Bingo 14.15 uur

Dinsdag 27 november 
Luistermuziek in de kapel 
14.15-16.00 uur

Woensdag 28 november 
Sinterklaasmiddag voor 
bewoners met kinderen van 
medewerkers 14.15 uur

Vrijdag 30 november 
Volksdansen met cliënten 
van De Vleugel 14.15 uur

*= voor bewoners en familie van Mahler, Ravel, 
Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner
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September
6 De heer J. Vermeeren Beethoven
10  Mevrouw C. van Gorp Ravel
12  De heer A. van de Zanden Amadeus
24  Mevrouw M. Emmen Bruckner
24  De heer A. Orban Ravel
30  Mevrouw C. van Meersbergen Bruckner

Oktober
1  Mevrouw M. Walthuis Chopin
7  Mevrouw W. van Brunschot Brahms
7  De heer P. Groenen Puccini
10  Mevrouw M. van Bebber Bruckner
10 Mevrouw G. Elisen Ravel
12 Mevrouw B. Kwetters Puccini
13  De heer W. van Abeelen Mahler
14  De heer M. Spierings Ravel
19  Mevrouw M. Baesjou Mahler
27  Mevrouw B. Wolt Amadeus
30  Mevrouw P. Janssen Brahms

November
1  Mevrouw M. van Hees Puccini
4  Mevrouw M. Engelen Bruckner
4  Mevrouw M. Nijkamp Puccini
5  De heer C. van Dun Amadeus
5  Mevrouw C. de Feijen Verdi
6  Mevrouw A. Nouwens Beethoven

14  Mevrouw C. de Kok Bruckner
18  Mevrouw U. Wolff Ravel
20  Mevrouw J. Smekens Beethoven
20  Mevrouw A. Willems Amadeus
21  De heer C. Smekens Beethoven
23  De heer H. van Kuik Bruckner
26  De heer B. Brakelé Brahms
26  De heer H. de Rooij Ravel
29  Mevrouw W. Lukken Verdi
30  Mevrouw G. Robben Mahler

December
3  Mevrouw A. Uijens Bruckner
10 Mevrouw E. Simons Ravel
12  Mevrouw M. van Luijk Mahler
12  De heer C. van der Zijde Amadeus
13  Mevrouw P. de Laat Puccini
14  De heer A. van Boxtel Beethoven
16  Mevrouw A.. Wijnen Amadeus
18  De heer G. Keresztes Amadeus
22  Mevrouw E. Godefroy  Ravel
27  Mevrouw M. Prince Chopin
28  Mevrouw B. Raaijmakers Puccini
30  Mevrouw M. de Haan Bruckner
31  Mevrouw A. Brekelmans Amadeus
31  Mevrouw M. van Dongen Verdi
31  Mevrouw M. van Gils Ravel 

Verjaardagen bewoners
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Mevrouw E. Spaninks Beethoven
De heer F. Pigmans Amadeus
Mevrouw E. Luijks Beethoven
Mevrouw M. van Schie Bruckner
Mevrouw M. Kuijpers Puccini
Mevrouw I. van de Put Ravel
De heerJ. van Oosterwijk Ravel
Mevrouw M. van Ree Verdi
Mevrouw P. van Noije Vivaldi
De heer C. van Reeuwijk Ravel
Mevrouw A. Jong Mahler
Mevrouw E. Flipsen Ravel
De heer W. op ‘t Hoog Vivaldi
Mevrouw M. van der Galiën Vivaldi 

De heer A. Balmakers Amadeus
Mevrouw A. van Hout Amadeus
Mevrouw B. Smans Amadeus
De heer A. van Boxtel Beethoven
Mevrouw M. Sprunken Beethoven
Mevrouw A. Vermetten Beethoven
De heer G. Schol Beethoven
Mevrouw G. Peijen Brahms
De heer A. Bertens Brahms
Mevrouw C. van Meersbergen Bruckner
Mevrouw M. de Haan Bruckner
De heer J. van den Besselaar Bruckner
De heer G. Boonman Chopin
De heer J. Krouwels Mahler
De heer L. Dijkstra Mahler
De heer J. de Volder Puccini
Mevrouw M. van Weesenbeek Puccini
De heer W. Op het Hoog Ravel
De heer M. Spierings  Ravel
De heer A. Orban Ravel
Mevrouw E. Simons Ravel

In memoriam

Nieuwe bewoners

Datums clubs

Luistermuziek 
Dinsdag 28 augustus, 25 september,
30 oktober en 27 november

Mannenclub
Donderdag 25 oktober en 8 november

Puzzelclub 
Donderdag 16 augustus, 6 en 20 september, 
4 en 18 oktober en 15 en 29 november

FOTOALBUM
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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.

COLOFON
Het Kievitsnieuws is een 
informatieblad voor de 
bewoners en hun relaties, 
medewerkers en vrijwilligers 
van De Kievitshorst. Het blad 
verschijnt 4 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.

Sluitdatum
KOPIJ volgende editie
10 november

Verschijningsdatum
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

Herenkapster Dorris
Werkt alleen op afspraak 
U kunt haar bereiken op 
T 06 20 54 55 82
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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 
verjaardagen, jubilea dan kunt u 
hiervoor bij de receptie de 
multifunctionele ruimte in het 
souterrain reserveren.

Eucharistievieringen
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 
opname, plaatsing en indicaties.

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

Tijdelijke opname
Binnen De Kievitshorst bestaat 
de mogelijkheid voor een tijdelijke 
opname zowel voor verzorging 
als verpleging somatiek en 
psychogeriatrie. U dient hiervoor 
over een CIZ-indicatie te 
beschikken. 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 
verzorgingsafdeling, 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 De Kievitshorst en telefonisch 
bereikbaar op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Het telefoonnummer is
06 518 448 47

Voor de bewoners van de 
verpleegafdelingen 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)
fysiotherapeuten van De 
Kievitshorst. Bij ons kunt u 
terecht als u in De Kievitshorst, 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 
Daisy The er voor een 
ontmoeting, 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 
rechtstreeks benaderen als ze op 
de afdeling zijn of via de 
medewerkers op de afdeling. 
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