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Koningsvoorde - N0 4 - 2017 U HOEFT ZICH NIET TE VERVELEN 
DE CLIËNTENRAAD ZOEKT VERSTERKING

 

 GESLAAGDE HERFSTMARKT 
Nadat we op zaterdag alle spullen uitgestald hadden konden 
op zondag 29 oktober de deuren weer open voor de jaarlĳ kse 
rommelmarkt van Koningsvoorde. Je kon het zo gek niet 
bedenken of we hadden het: tafeltjes, telefoons, strĳ kplanken, 
wĳ nglazen, puzzels, pannen, speelgoed, gehaakte spreien door 
onze handwerkclub, noem maar op. Ook waren er een aantal 
kraamhouders met kleding, schoenen, kaarten, boerderĳ -
lekkernĳ en, snoep en kadootjes. En natuurlĳ k onze eigen 
erwtensoep met roggebrood of een lekker slaatje en koffi  e 
in de Brasserie. Natuurlĳ k ontbrak ook de loterĳ  en DJ Ron 
niet. Kortom, alle ingrediënten voor een gezellige en goede 
herfstmarkt waren aanwezig! Met als gevolg een topopbrengst 
van € 3537,-! Hier kunnen we weer iets leuks voor gaan doen. 
Iemand een idee of een wens? Laat het horen bĳ  een van de 
welzĳ nsmedewerkers. Vrĳ willigers van de rommelmarkt: heel 
erg bedankt. Het is heel hard werken het hele jaar door bĳ  het 
verzamelen van de spullen, maar zeker in het marktweekend 
zelf. Zonder deze vrĳ willigers is dit niet mogelĳ k!
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We hebben het heerlĳ k avondje achter de rug. De sint heeft ons land weer verlaten. 
De kinderen groot en klein zĳ n weer verwend. De zwarte pietendiscussie kan 
men weer een jaar laten rusten. En ook Kerst hebben we net gevierd. Hopelĳ k 
heeft u gezellige dagen gehad met uw dierbaren. En heeft u wellicht genoten 
van een Kerstdiner bĳ  familie of van het Kerstdiner in huis. Het nieuwe jaar staat 
weer voor de deur, 2018 alweer, de tĳ d gaat snel en een jaar is zo om.  De goede 
voornemens zĳ n weer uit de kast gehaald, want wederom gaan we massaal lĳ nen, 
of nu echt stoppen met roken enzovoort, enzovoort. Wat zou het mooi zĳ n als die 
goede voornemens naar een veel hoger niveau getrokken konden worden. Dat we 
bĳ voorbeeld wereldwĳ d vrede kennen en er geen mensen meer honger lĳ den. Dat 
onze goede voornemens zĳ n om lief te zĳ n voor elkaar en om elkaar te helpen. 
Daar kan een pondje meer of een sigaretje minder toch niet aan tippen?

Laten we hopen dat 2018 ons veel goeds gaat brengen. Misschien brengt het ons 
goeds in kleine dingen, maar dat kan het begin zĳ n van iets groots. 
Laten we vooral vooruit kĳ ken en van elke dag iets moois maken. ‘Het leven is een 
feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen’. Een grappig gezegde, maar het is 
wel waar!

Namens de redactie wensen wĳ  u ten eerste alvast veel leesplezier. We hopen dat 
u het huisblad met veel plezier zult lezen. En daarnaast natuurlĳ k de beste wensen 
voor het nieuwe jaar! 

VAN DE REDACTIE

 DECEMBER
Veel mensen vinden het moeilĳ k dat het weer december 
is. December wordt ook wel de ‘feestmaand’ genoemd, 
maar het is juist een maand waarin mensen met hun 
verlies en hun gebrokenheid geconfronteerd worden.

In december zĳ n de dagen koud en kort. Er is weinig 
licht. Het maakt dat we ons in onszelf keren, en alles 
intenser voelen. Vreugde, maar ook verdriet.
Veel dieren houden nu hun winterslaap. Wĳ  kunnen 
ook het gevoel hebben dat we onszelf willen 
terugtrekken… omdat we moe zĳ n… omdat we 
verdrietig zĳ n…. rouwen…. geen zin hebben om ons 
tussen andere mensen te begeven. We hebben dan rust 
nodig om weer tot onszelf te komen… Want in de stilte, 
daar ontmoet je vaak jezelf….

De stemming rondom de feestdagen is heel anders; 
er heerst een sfeer van licht, van gezelligheid en van 
intimiteit… Onbedoeld confronteert dit veel mensen met 
dat wat ze niet (meer) hebben. Voor wie voorspoed kent 
is december een � jne maand vol mooie feestdagen, en 
is het haast niet voor te stellen dat er mensen zĳ n die 
juist tegen al die dagen opzien.  Alsof er als het ware een 
kloof loopt tussen mensen die gelukkig zĳ n, en mensen 
die het minder getroff en hebben.

We kunnen het verdriet en het gemis van de ander niet 
wegnemen. Wel kunnen we ons laten raken door en 
aandacht hebben voor wat iemand bezighoudt.  En zo 
proberen een lichtpuntje te zĳ n.

In oude verhalen zitten vaak wĳ ze lessen. In het 
kerstverhaal waren kwetsbare mensen het eerst 

welkom in de stal.  Als mensen zich welkom voelen en 
weten dat ze mogen zĳ n wie ze zĳ n.. met alles wat er 
in hen omgaat aan blĳ dschap, maar ook aan pĳ n en 
verdriet…. . Dan is de kloof tussen de mensen die feest 
vieren en de mensen die het zwaar hebben wat minder 
groot….. Dan kan december een beetje � jner worden 
voor iedereen die dat nodig heeft.
Al deze gedachtes gaan mee de kersttĳ d in.

Geen enkele Kerst is hetzelfde,
Al kunnen ze op elkaar lĳ ken.
Elk jaar is hetzelfde kerstverhaal anders,
Want jĳ  bent anders.

Geboorte en vreugde
Ziekte en verlies 
Zĳ n steeds om ons heen,
Laten je ánders horen en zien.

Geen enkele Kerst is hetzelfde.
Je zit steeds vol verhalen en geluiden,
Denkend aan alles wat gebeurde.
Elk jaar is het kerstverhaal anders,
Maar wat blĳ ft, is het lied van de hoop.

Wat is een mens zonder hoop,
Zonder visioen van vrede
Om aan te blĳ ven werken. 
Moge er voor ieder mens dagen van vrede zĳ n. 

Namens de dienst geestelĳ ke verzorging wens ik u 
allen hele mooie kerstdagen en een gezegend en 
liefdevol 2018!

Herman Teerhöfer
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WAT IS ER ELKE WEEK TE DOEN?

DAG AVCTITEIT TIJD WAAR CLUB

Maandag Handwerken 9.30 uur Gildehuis

Meer Bewegen voor Ouderen 14.00 uur Nis 2e etage Noordeinde

Biljarten 14.30 uur

Dinsdag Bibliotheek 9.30 uur Brasserie de Koning

Koffi  e drinken 11.00 uur Brasserie de Koning

Woensdag Schilderen 14.30 uur Brasserie de Koning

Sjoelen 15.00 uur Brasserie de Koning

Donderdag Koersbal 10.00 uur Willem Alexanderplein

Bingo 14.30 uur Brasserie de Koning

Vrĳ dag Koningvoorde in Beweging 10.30 uur

Borreluurtje 14.30 uur Brasserie de Koning

Buurten en Borrelen 19.00 uur Brasserie de Koning

Zaterdag Kerkdienst 19.00 uur Brasserie de Koning

OPENINGSTIJDEN SPORTPALEIS

Dinsdag 13.00-15.00 uur 

 15.00-17.00 uur

 zonder begeleiding

Woensdag 13.00-17.00 uur

 18.00-20.00 uur

Donderdag 13.00-17.00 uur

Vrĳ dag 13.00-17.00 uur

WAT IS ER NOG MEER TE DOEN?

Vrĳ dag 29 december 19.30 uur Optreden van de Parelmuzikanten tot 21.30 uur

Zaterdag 6 januari 14.00 uur Driekoningenzingen

DECEMBER

JANUARI

Klankschalen
In oktober is Lian Rozendaal uitgenodigd om een middag met 
klankschalen te organiseren. Met klankschalen kun je verschillende 
klanken ten gehore brengen die aanspraak doen op het gehoor. 
Er zĳ n verschillende instrumenten die gebruikt worden bĳ  de 
activiteit. Bewoners hebben zelf met een paar instrumenten 
gewerkt. Zo kun je ook met anderen instrumenten bĳ voorbeeld 
zee- of windgeluiden maken. Hierdoor kunnen bewoners weer 
herinneringen ophalen van vakantie of wandelingen aan zee. 
Bewoners worden rustig van de geluiden.   

Babyverzorging
Vanuit de reminiscentie is Sabine gekomen om haar 
zoontje in bad te doen. Bewoners vonden dit erg leuk 
hebben ervan genoten. Nadat hĳ  in bad was geweest 
en aangekleed hebben een aantal bewoners nog even 
met Jip op schoot gezeten. Mevrouw van Item vond het 
zo leuk dat ze zei: ‘Ik zou hem zo wel willen hebben en 
verzorgen’. 

Andere activiteiten
4 december hebben we met de Hofstede weer een 
nieuwe sessie gemaakt van de reminiscentie. 5 december 
was Sinterklaasmiddag op de Hofstede. 11 december was 
er een uitstapje met bewoners van de Hofstede naar het 
tuincentrum Intratuin en 15 december hadden we een  

Zaterdag 6 januari 14.00 uur Driekoningenzingen

HOFSTEDE

KLANKSCHALEN EN BABY’S OP DE HOFSTEDE
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Voor degene die hier niet mee bekend zĳ n. Het lĳ kt 
op jeu de boules maar dan voor binnen.
We zouden het erg leuk vinden als hier nog meer 
deelnemers bĳ  aanschuiven. De thee en koffi  e moe-
ten deelnemers elf betalen.

Post
De heer van Belkom maakt regelmatig foto’s tĳ dens 
activiteiten en muziekoptredens. Deze foto’s komen 
bĳ  de Brasserie te hangen zodat degenen die inte-
resse hebben foto’s kunnen bĳ bestellen. Voorheen 
kon u een envelopje met geld en een lĳ stje met de 
gewenste foto’s bĳ  de receptie afgeven. Vanaf 1 juli 
is de receptie op Koningsvoorde gesloten. Vanaf 
nu kunt u de envelop in de brievenbus van welzĳ n 
kwĳ t. Nummer 208-04 Wĳ  zorgen er dan voor dat 
deze bĳ  de heer Van Belkom terecht komen. 
Voor andere post over activiteiten en vrĳ willigers 
mag u deze brievenbus ook gebruiken

Anne Marie Ferkouche en Peggy van de Wiel

U HOEFT ZICH NIET TE VERVELEN!
Op maandagochtend is er in het Gildehuis in
Koningsvoorde handwerken van 10.00 tot 11.30 uur. 
Met ondersteuning van een aantal vrĳ willigers wor-
den er prachtige dingen in elkaar gebreid, gehaakt 
en geborduurd.
U bent altĳ d welkom om onder het genot van een 
kopje koffi  e aan te schuiven. De kosten hiervoor zĳ n 
€ 3,50

Op vrĳ dagochtend is er van 10.00  tot 11.00 uur een 
mozaïekclubje op het Gildehuis. Onder begeleiding 
van vrĳ willigster Tineke maken bewoners allerlei 
kunstwerken. Tegen betaling kunnen deelnemers 
deze kunstwerkjes mee naar huis nemen.
Als u een kopje thee of koffi  e lust moet u hiervoor 
betalen. Deze activiteit is niet alleen voor de dames 
maar we hebben ook twee heren die hier aan deel-
nemen.

Op donderdagochtend zĳ n er op het Willem Alexan-
derplein een aantal mensen aan het koersballen. 

koersballen

mozaïekclubje

handwerken

VERSLAG CLIËNTENRAADVERGADERING - 13 JULI 2017

Mededelingen

Vanuit de Cliëntenraad
• In de drie bewonersbladen, Blad ’t Zĳ de, Majesteit 

en Vleugelnieuws, die op korte termĳ n uitkomen, 
staat een advertentie voor werving van nieuwe 
leden van de cliëntenraad

• Er heeft een gesprek plaatsgevonden met 
de mogelĳ ke opvolger van de manager 
Dienstverlening Koningsvoorde

• De cliëntenraad zal aanwezig zĳ n bĳ  het afscheid 
van Julius Roorda, lid Raad van Bestuur De Wever, 
op donderdag 31 augustus 2017 van 15.30 tot 
17.30 uur bĳ  De Hazelaar.

Vanuit de locaties
• De afdeling Noordeinde Koningsvoorde groeit door 

de VPT (Volledig Pakket Thuis) zorg enorm. Door 
het beter bewust bord is het team van Noordeinde 
tot de conclusie gekomen dat zĳ  te groot zĳ n 
geworden. Zĳ  hebben zelf een plan opgesteld om 
zich op te splitsen naar twee teams. Het LT heeft 
inmiddels het akkoord gegeven op dit plan.

• Het vastgoedplan van De Wever is nog niet 
vastgesteld. In dit plan is opgenomen om over heel 
De Wever het gedeelde sanitair af te schaff en. Als 
eerste zal Hofstede worden aangepakt

• De dagbehandeling van De Hazelaar verhuist naar 
de leegstaande dagbesteding van Amarant in 
augustus/september in Koningsvoorde. 

• Op 30 september 2017 vanaf 19.30 uur zal er in de 
Spoorzone een Weverfeest voor medewerkers en 
vrĳ willigers plaatsvinden. 

• • Stand van zaken project ‘leven in vrĳ heid’. 
Uiteindelĳ k heeft er één partĳ  een presentatie 
gehouden aan Satĳ nhof en twee partĳ en hebben 
een presentatie gehouden aan De Hazelaar 
en Padua. Wanneer er besloten wordt deze 
investeringen te gaan doen dan is  dit een besluit 
dat genomen wordt voor alle locaties van De 
Wever.   

Ter bespreking

Stand van zaken m.b.t. sluiting receptie Koningsvoorde
Het verloopt allemaal behoorlĳ k goed. In de hal zĳ n 
borden geplaatst om bezoekers de weg binnen 
Koningsvoorde te wĳ zen. De cliëntenraad meldt  at er 
wel wat problemen zĳ n met het op tĳ d openen van de 
dakluiken. Het tĳ dig open van de dakluiken zal onder 
de aandacht worden gebracht van de desbetreff ende 
medewerkers.

Vacature teammanager dienstverlening Koningsvoorde
Op  17 juli zal er een afrondend gesprek plaatsvinden 
met de mogelĳ ke opvolger van de manager 
Dienstverlening. De insteek is dat de nieuwe manager 
zich veel meer zal gaan richten op de horeca/brasserie 
van Koningsvoorde. 

Kaizen ‘toezicht op de huiskamers’ vanuit 
kwaliteitskader Satĳ nhof
Helaas kan er nog geen rekening worden gehouden 
met de toegezegde van met het opstellen van de 
begroting voor 2018. Op Satĳ nhof zal de toezicht op 
de huiskamers nog inhoud en vorm moeten worden 
gegeven met de huidige beperkte middelen.  De 
overleggen starten in september. De cliëntenraad heeft 
het gevoel dat er minder toezicht is per huiskamer. 
Er is niets gewĳ zigd in de personele bezetting. Door 
toename van het aantal ouderen met dementie en ook 
Korsakov ontstaan er meer problemen op afdelingen. 
De Wever overweegt om voor met name ouderen met 
Korsakov een aparte afdeling te gaan creëren.

Welzĳ nspas Koningsvoorde 
De cliëntenraad gaat akkoord met het afschaff en van 
de welzĳ nspas zorgbewoners per 31 december 2017. 
Op dit moment wordt de pas alleen nog gebruikt 
op Koningsvoorde voor de bingo, aangezien voor 
overige algemene ontspanningsactiviteiten geen Voor 
mensen die niet kunnen pinnen is er een strippenkaart 
beschikbaar om activiteiten mee te betalen.

Rondvraag
De heer Van de Broek en de heer Claessen zouden 
graag nog een uitnodiging ontvangen om een BHV-
oefening met betrekking tot de veiligheid van cliënten 
bĳ  te wonen.

Bert Claessen
Voorzitter cliëntenraad 
Koningsvoorde | De Vleugel | Satĳ nhof
Schuttersweg 21, 5081 PG Hilvarenbeek
T 013 505 35 92  M 06 152 940 73 
E bcl@kabelfoon.nl of cr.koningsvoorde@dewever.nl 
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VERSLAG CLIËNTENRAADVERGADERING - 7 SEPTEMBER 2017
Mededelingen

Vanuit de Cliëntenraad
• Mevrouw Van Puĳ enbroek en mevrouw Van de Pol. 

Beiden hebben zich aangemeld als aspirant-lid 
voor de cliëntenraad en nemen deel aan een aantal 
vergaderingen.

• De cliëntenraad was aanwezig bĳ   het afscheid van 
Marcella Adriaanse.

• De centrale cliëntenraad zal deelnemen aan het 
Landelĳ k congres Centrale Cliëntenraden 2017 op 9 
oktober: Werk in uitvoering!.

• Op 6 september jongstleden heeft er een 
afvaardiging van de cliëntenraad deelgenomen 
aan een overleg met onder ander het zorgkantoor 
en het LOC cliëntenraad met betrekking tot het 
kwaliteitskader.

• Maroeska Mutsears (Mimakker) gaat met pensioen. 
Er is al een opvolger aan de slag. 

 
Vanuit de locaties
• Bennie Smits is eind september weer volledig 

op Satĳ nhof aan het werk. Harrie Verwoolde zal 
tĳ delĳ k worden ingezet op projecten/klussen.

• Op 24 september 2017 vindt er een burendag/
wĳ kmarkt plaats. Satĳ nhof staat er met een kraam 
om vrĳ willigerswerk te promoten en zorgvacatures 
onder de aandacht te brengen.

• De Kaizen toezicht op de woongroepen op 
Satĳ nhof gaat in september van start.

• Op Satĳ nhof wordt bekeken hoe de toegezegde 
van Rĳ ngelden worden ingezet. De laatste paar 
maanden van het jaar ontvangen we al een stukje 
van deze gelden. De planning is om het in te zetten 
voor meer toezicht.  

• Op Koningsvoorde is Nanno van de Laan, 
teammanager Dienstverlening begonnen. De 
uitslag van de gehouden tevredenheidsenquête 
over De Brasserie zal in de volgende vergadering 
worden besproken.

• Er is besloten om het gebruik van het pand van 
de Vleugel voort te gaan zetten. Er zullen nu 
onderhoudswerkzaamheden gepland gaan worden 
die waren uitgesteld.

• Begin 2018 zal op de begane grond van Satĳ nhof  
de echtparenkamer en kantoorruimte omgebouwd 
worden naar drie appartementen.  

Ter bespreking

Zusteroproepsysteem Verklizan Koningsvoorde
De aan- en inleunwoningen bĳ  Koningsvoorde zĳ n al 
over naar een ander zusteroproepsysteem nadat TBV 

wonen had besloten om geen alarmsysteem meer 
aan te bieden. Zĳ  konden zelf de keuze maken of ze 
een alarmsysteem wenselĳ k vonden en van welke 
leverancier. Ongeveer 50% van de bewoners hebben 
een overeenkomst gesloten met De Wever Thuis en 
het product Verklizan. De zorgbewoners hebben nu 
nog een oud kastje van Ooperon. Het doorgaan met 
dit systeem is niet wenselĳ ke en daarom is besloten 
om over te stappen naar Verklizan. Om de problemen 
te voorkomen met het overzetten naar Ziggo zoals 
dat is gebeurd bĳ  de aan- en inleunwoningen is er 
een overleg gepland met alle partĳ en waaronder 
ook Ziggo. We gaan proberen dat Ziggo alle kastjes 
eerst op één adres gaat a� everen en dat dan pas de 
monteur komt. Harrie Verwoolde zal worden ingezet 
om de bewoners voor 100% te ontzorgen in het 
proces. Er zĳ n informatiebĳ eenkomsten in kleine 
groepjes gepland. De cliëntenraad sluit aan bĳ  deze 
informatiebĳ eekomsten.

Activiteitenplannen 2018
In oktober zullen de begrotingsbesprekingen voor 2018 
plaatsvinden. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
zal als belangrĳ ke leidraad fungeren. Volgend jaar 
bestaat Satĳ nhof vĳ f jaar en zal er een feestelĳ ke week 
georganiseerd gaan worden. We hopen dat we de 
domotica mogen gaan ombouwen. Bĳ  Koningsvoorde 
moeten we voordat we in het kader van digitaal 
dichtbĳ  met tablets gaan werken eerst wi�  gaan 
aanleggen. Weverbreed zal het digitaal verstrekken 
van medicatie worden uitgerold. Dit systeem zorgt er 
voordat de foutkans nog kleiner wordt. Satĳ nhof en 
De Vleugel zĳ n als eerst aan de beurt en volgend jaar 
starten we bĳ  Koningsvoorde. De cliëntenraad vraagt 
of er in de begrotingsbesprekingen de inzet van de  
‘Waardigheid en Trots-gelden’ wordt meegenomen. 
De gelden mogen niet in de begroting worden 
opgenomen.

Naar aanleiding van
In verband met de Wet op de privacy wordt besloten 
de goedgekeurde notulen niet meer te publiceren 
op de prikborden maar als  samenvatting in het 
bewonersblad op te nemen. 

Bert Claessen
Voorzitter cliëntenraad 
Koningsvoorde | De Vleugel | Satĳ nhof
Schuttersweg 21, 5081 PG Hilvarenbeek
T 013 505 35 92  M 06 152 940 73
E bcl@kabelfoon.nl of cr.koningsvoorde@dewever.nl.

DAG VAN DE OUDEREN

Peerke Jansen | Stagiair
Ik ben Peerke Jansen. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Rĳ en. Ik doe de 
opleiding sport en bewegen op instituut Broers. Ik loop stage in 
het sportpaleis op donderdag- en vrĳ dag middag. Op donderdag- 
ochtend organiseer ik met 2 vrĳ willigers het koersballen en vrĳ dag 
ochtend loop ik mee bĳ  dagbehandeling Monet. Als bewoners de 
duo � ets willen gebruiken op donderdag en vrĳ dag kunt u dat met 
mĳ  doen en dat kunt u laten weten bĳ  Peggy. 

Op vrĳ dag 13 oktober vanaf 14.30 uur vierden we 
de Dag van de Ouderen . Om 13.00 uur kwamen de 
bewoners al binnen zodat ze een mooi plaatsje hadden.
In de middag telden we wel 134 personen. We hebben 
tafels en stoelen erbĳ  moeten zetten zodat iedereen 
kon zitten! Na het nuttigen van koffi  e met gebak 
kon de muziek beginnen. Deze middag was Jukebox, 
een band met koor, uitgenodigd voor een swingend 
optreden. Zĳ  brachten een koff ertje met singeltjes mee. 
en de bezoekers konden een plaatje kiezen dat een 
vrĳ williger naar de band bracht. Ze zongen en speelden 

alle uitgekozen nummers. Het was een hele gezellige 
middag waarin volop werd gezongen en gedanst, na 
de nodige hapjes en drankjes. En na het in ontvangst 
nemen van een mooie grote rode roos, gingen de 
bezoekers met rode koontjes naar huis. 
Het feest was zeer geslaagd en absoluut voor herhaling 
vatbaar. Dus wie weet volgend jaar weer en team 
vrĳ willigers en Team Brasserie: bedankt voor de � jne 
samenwerking!

Anne-Marie

EVEN VOORSTELLEN...

Danique van Erven & Simone van Mierlo | Stagiaires
Hallo! Wĳ  zĳ n Danique en Simone, wĳ  zĳ n bezig met de opleiding Sport 
en Bewegen aan Instituut Broers en lopen dit schooljaar stage bĳ  de 
Koningsvoorde. Dit jaar doen wĳ  eindexamen. De hobby’s van Danique 
zĳ n voetballen, golfen en wandelen met de hond. Simone is in haar 
vrĳ e tĳ d vaak te vinden in het poolcentrum en houdt verder van hockey 
en tennis. Wĳ  zĳ n van maandag tot en met woensdag aanwezig. Op 
maandag doen we in de ochtend activiteiten op  dagbesteding Monet 
en in de middag hebben we een wandelclubje opgezet, waarmee we 
vrĳ blĳ vend een wandeling doen rondom de Koningsvoorde. Op dinsdag 
zĳ n we ’s ochtends te vinden bĳ  MBvO op de 2e etage en ’s middags staan 
we in het sportpaleis bĳ  onze stagebegeleider Peggy van de Wiel. Op 
woensdag beginnen we in de ochtend met aqua aerobic in Stappegoor 
en gaan we in de loop van de dag weg op de duo� ets. Later op de middag 
hebben we nog een gymclubje voor de verpleegafdeling de Hofstede en 
begeleiden we mensen in het sportpaleis. Al met al een sportieve week, 
maar we genieten volop van de mensen die we kunnen helpen. Heeft u 
ook interesse in een van deze activiteiten? Kom langs bĳ  het sportpaleis 
en laat het ons weten. Wĳ  hopen u snel te zien. Sportieve groet!

Danique

Simone

Peerke
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Vrĳ wel iedereen in Nederland viert 
Kerstmis. Omdat Jezus dan geboren zou 
zĳ n. Maar is dat wel zo? En nog negen 
dingen die je niet wist over de kerst.

DINGEN DIE U 
NOG NIET WIST 
OVER KERST

Als Tweede Kerstdag 
op een zondag valt, 
wordt hĳ  in veel 

voormalige Britse koloniën 
verplaatst naar maandag. In 
sommige landen wordt dan 
zelfs de hele kerst verplaatst 
naar maandag en dinsdag.

Dat de belangrĳ kste 
Kerstmis een 
avond voor Kerst 
plaatsvindt, stamt nog uit het 
Jodendom. Volgens die traditie 
begint de dag met de nacht. 
Daarom begint de Sjabbat 
bĳ voorbeeld op vrĳ dagavond als 
de zon ondergaat. 

Nee hoor, de 
Kerstman stamt 
niet alleen af 

van Sinterklaas. Hĳ  is 
een samensmelting van 
Sinterklaas, Vadertje Winter 
(Scandinavië) en Vadertje Kerst 
(Engeland).  De huidige look 
dankt hĳ  waarschĳ nlĳ k aan 
een Coca Cola-commercial.

Negen maanden 
na kerst worden 
de meeste baby’s 
geboren. Niet omdat we dan 
meer de liefde bedrĳ ven, 
maar vooral omdat we vaker 
anticonceptie vergeten. Door de 
alcohol waarschĳ nlĳ k.

Het verschil tussen 
een kerst- en een 
paasbrood? Op de 

eerste hoort poedersuiker, op 
de ander niet.

De precieze 
geboortedag van 
Jezus Christus is niet 
bekend. Maar waarschĳ nlĳ k 
was het niet rond 25 december. 
De Romeinen vierden die dag 
dat de dagen gingen lengen. 
Keizer Constantĳ n voegde in 
de 4e eeuw dat feest samen 
met de geboortedag van Jezus.

Tweede Kerstdag is 
ontstaan omdat het 
dienstpersoneel op 

Eerste Kerstdag moest werken. 
De volgende dag waren ze vrĳ  
en kregen ze eten mee voor de 
familie. Uit die traditie is het 
kerstpakket ontstaan.

Maria was 
waarschĳ nlĳ k 
helemaal geen 

maagd. Bĳ  het vertalen van 
de verhalen uit het Oude 
Testament van het Hebreeuws 
naar het Grieks werd  het woord 
voor ‘jonge vrouw’ slordig 
vertaald in een woord dat ook 
als ‘maagd’ is op te vatten.

De Gerbrandytoren 
in IJsselstein is 367 
meter en de hoogste 
toren van Nederland. Rond kerst 
krĳ gt de toren extra kabels en 
lampjes ter versiering. Dan is 
het de grootste kerstboom ter 
wereld.

De kans dat er een 
witte kerst komt is 
volgens het KNMI 
zeven procent. Toen 
we in 2009 een dik pak sneeuw 
hadden liggen, was dat al 28 
jaar niet gebeurd.
Extra bĳ zonder dus dat het in 
2017 weer raak was.
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BOUWPLANNEN DE HOFSTEDE
De Wever vindt het erg belangrĳ k dat het in haar 
locaties � jn en comfortabel wonen is. Dat betekent 
dat een appartement ruim genoeg is en dat iedereen 
een eigen toilet en douche in het appartement 
heeft. Inmiddels vinden we dit allemaal heel 
vanzelfsprekend, maar toch is het nog niet zo heel erg 
lang geleden dat het heel gebruikelĳ k was dat in een 
verpleeghuis kamers door meerdere bewoners samen 
gedeeld moesten worden. 

Daar waar nu het eigen sanitair nog niet aan de orde 
is, gaat De Wever dit (over een aantal jaren) aanpassen. 
Begonnen wordt op Koningsvoorde afdeling Hofstede. 
Op Hofstede is een regulier appartement (zoals in 
de rest van het huis aanwezig) verdeeld in twee 
kamers. Dit gaat teruggebouwd worden naar reguliere 
appartementen. Nu wonen 24 bewoners op Hofstede, 
na de verbouwing zĳ n dat er nog 13. Dan zal er 
ook nog maar één huiskamer nodig zĳ n. De andere 

huiskamer en ook de huidige zusterspost worden 
appartementen. In de entree van Hofstede wordt een 
nieuw kantoor voor de verpleging gebouwd.

We verwachten in 
het voorjaar met de 
verbouwing te kunnen 
starten. Dit zal 
telkens gebeuren 
wanneer er 
een kamer vrĳ  
komt. Het is 
dan ook niet 
te voorspellen 
hoe lang het 
gaat duren 
voordat alle 
appartementen 
verbouwd zĳ n.
 
Lizette de Laat

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel
van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzĳ n en 
Sport (VWS) om de eigen bĳ drage in de langdurige zorg 
te verlagen met ingang van 1 januari 2018.

De maatregel is gericht op mensen die blĳ vend 
intensieve zorg nodig hebben aan huis of in een 
verpleeghuis verblĳ ven terwĳ l hun partner thuis 
woont. De eigen bĳ drage is a� ankelĳ k van hun 
inkomen en vermogen. Het percentage van het 
inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen 
bĳ drage gaat omlaag van 12,5% naar 10%.

Ruim dertigduizend mensen (vooral met een 
middeninkomen) gaan erop vooruit door de maatregel,
Zĳ  betalen 30 tot 150 euro minder per maand. Hiermee 
neemt het kabinet vanaf 1 januari 2018 al de eerste 
stappen om de stapeling van zorgkosten aan te pakken.
Veel mensen maken zich zorgen of ze de kosten 
voor hun zorg nog wel kunnen betalen. Daarom 
heeft het kabinet in het regeerakkoord verschillende 
maatregelen aangekondigd.

• Het kabinet wil bĳ voorbeeld ook de 
vermogensinkomensbĳ telling voor de eigen 
bĳ drage aan langdurige zorg halveren, van 8% naar 
4% van het vermogen.

• Het ministerie van VWS gaat met gemeenten 
overleggen over een eenvoudig en transparant 
abonnementstarief van € 17,50 per vier weken, 
voor huishoudens die gebruikmaken van 
ondersteuning vanuit de gemeente.

• De bĳ betalingen voor bepaalde geneesmiddelen 
krĳ gen een plafond van € 250,- per jaar. 

• Eerder is al besloten om het eigen risico te 
bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing 
voort tot en met 2021.

Met deze maatregelen blĳ ft de zorg en ondersteuning
betaalbaar voor mensen die te maken hebben met 
verschillende soorten eigen bĳ dragen in de zorgwetten.

Sjef Zeebregts | voorzitter cliëntenraad MEE

We verwachten in 
het voorjaar met de 
verbouwing te kunnen 

telkens gebeuren 

appartementen 

LAGERE EIGEN BIJDRAGE LANGDURIGE ZORG
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HET KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
Wat is dat ook al weer?

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft een be-
schrĳ ving van wat landelĳ k onder goede zorg verstaan 
wordt. Dit gebeurt op basis van de thema’s weergege-
ven in onderstaand wiel.
Binnen deze thema’s  doen wĳ  als De Wever al heel 
veel. Er zĳ n echter een aantal onderwerpen waarop 
we nog kunnen verbeteren. Hiervoor zĳ n werkgroe-
pen opgericht, waarbĳ   het samen werken aan kwali-
teit centraal staat.  Verzorgenden, verpleegkundigen, 
behandelaren, specialisten ouderengeneeskunde en 
teammanagers van alle locaties nemen aan één van 
de werkgroepen deel.  Kortom, vooral medewerkers 
die direct contact hebben met de bewoners en die het 
resultaat van keuzes in de dagelĳ kse praktĳ k ervaren.

Bĳ na iedereen is inmiddels terug van vakantie en de 
werkgroepen  zĳ n gestart. 
Hieronder een overzicht van de werkgroepen.

Werkgroep Kwaliteitsplan 
Deze groep richt zich op het meer zichtbaar maken van 
de visie op kwaliteit die De Wever heeft en het vorm 
geven van deze visie in de jaarplancyclus.

Werkgroep Verpleegkundige AdviesRaad / Professionele 
AdviesRaad
Deze groep buigt zich over de vraag hoe de kennis en 
kunde van de verzorgenden, verpleegkundigen, behan-
delaren, specialisten ouderengeneeskunde gebundeld 
kunnen worden en een stem kunnen krĳ gen in het 
meesturen van De Wever. Veel ouderenzorgorganisaties 
organiseren dit middels een Professionele Advies Raad.

Werkgroep Basisveiligheid
Deze groep houdt zich bezig met antwoorden op 
vragen als:
• Zĳ n de gegevens die als basiszorg (zoals BHV,  
 medicatie, vrĳ heidsbeperking) gezien worden,  
 herkenbaar voor een team?
• Hebben we de juiste zaken te pakken? 
• Hoe kunnen we medewerkers in een team mee 
 nemen zodat ze de basiszorg gaan herkennen?
• Kunnen we een instrument bedenken voor een  
 team waarin de stand van zaken rondom
 basiszorg op orde herkenbaar gepresenteerd  
 wordt (in het kader van leren en verbeteren,  
 PlanDoCheckAct-cyclus)? 
• Als we een nieuw instrument voor klanttevre 
 denheid moeten gaan kiezen, wat is dan voor  
 een team een bruikbaar instrument? 

Werkgroep Personeelssamenstelling
In deze groep staan onderstaande vragen centraal:
• Wat zĳ n intensieve zorgmomenten op de afde- 
 ling? Waarom? Welke competenties heb je nodig  
 op dat soort momenten? 
• Wat versta je onder toezicht in de huiskamer op  
 jouw afdeling? 
• Aan hoeveel bewoners kun je toezicht bieden?  
 Kun je daar een standaard antwoord op geven of  
 ligt dat ingewikkelder? 
• Wat zĳ n de verschillen tussen de doelgroepen? 
• Wat zĳ n verschillende manieren van toezicht  
 houden (denk aan domotica)? 
• Wat is de� nitie van dagdienst en andere de� ni 
 ties?

Het samen verbeteren is niet meteen per januari 
2018 merkbaar. Maar dat is ook niet wat in het 
kwaliteitskader centraal staat. Het kwaliteitskader 
benadrukt het zelf nadenken, als organisatie bewust 
keuzes maken en samen verbeteren. Daar wordt in 
deze werkgroepen hard aan gewerkt.
Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten 
tot de Locatiemanager of Jan Wevers. Hĳ  is namens 
de cliëntenraad vertegenwoordigd in de stuurgroep.

BRASSERIE KONINGSVOORDE
Dinsdag 7 november is er een ‘nieuwe’ à-la-kaart inge-
gaan voor de lunch en diner.
Nieuw daarbĳ  is dat er van maandag t/m vrĳ dag tus-
sen 12.00 en 13.00 de gasten gebruik kunnen maken 
van een lunchbuff et.
Dat bestaat uit een soep van de dag, elke dag een an-
dere warme snack, wit en bruin brood, ham en kaas en 
rauwkost voor slechts € 3,25
Nieuw is ook dat we verse jus d’ orange in de 
Brasserie hebben 

Ook zĳ n de openingstĳ den iets veranderd. De Brasserie 
is nu dagelĳ ks geopend vanaf 10.00 uur! Heerlĳ ke tĳ d 
om de dag te beginnen met een kopje koffi  e.

Voorgaande jaren werden de kerstdiners geserveerd 
voor kerst. Dit jaar hebben we besloten om de kerstdi-
ners te serveren op 1e en 2e kerstdag. We hebben twee 
heerlĳ ke kerstdiners hebben samengesteld ven op 1e 
kerstdag is een pianist aanwezig is. Let wel reserveer 
tĳ dig want vol is vol.

Nanno van der Laan | teammanager Dienstverlening 
 

BINGO BIJ
PRESIDENT MANDELAHOF 
Weet u dat we bĳ  President Mandelahof iedere 
dinsdagmiddag bingo spelen?
En dat u daar ook van harte welkom bent?
De zaal is open om 13.30 uur en de bingo start om 
14.00 tot duurt tot ongeveer 15.45 uur
Prĳ s € 5,-voor een boekje met 10 rondes 
Een vel extra voor super ronde € 2,50 ( niet verplicht)

Ik hoop u ook hier te ontmoeten .

Ook is er 4x per jaar een zondagbingo .
Dit organiseer ik met  activiteitennetwerk Oud Z uid 
Hier is de entree € 3,50 
Gratis kopje koffi  e en grote koek en twee keer ‘n hapje 
Boekje met 10 rondes 
U kunt tassen met boodschappen en cadeaubonnen 
winnen.
In 2018 laat ik u weten op welke zondag we er weer 
mee starten .

Ook bent u hier van harte welkom !

Tot slot wens ik u en heel mĳ n team vrĳ willigers 
� jne Kerstdagen, maar vooral een gezond nieuwjaar.

Anne- Marie Ferkouche

 

WINTERGEDICHT
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Op zaterdag 14 oktober  hebben  bewoners van hand-
werk club Het Verzetje hun jaarlĳ kse verkoop gehouden 
van hun zelfgemaakt breiwerk, haakwerk, borduursels.
(Zie foto’s op achterzĳ de).
Hier wordt iedere maandagochtend met veel plezier aan 
gewerkt, en ook belangrĳ k natuurlĳ k het samenzĳ n en 
het kopje koffi  e.
De opbrengst wordt weer besteed  aan iets leuks voor 
de deelnemende bewoners.
In overleg wordt besproken wat men leuk vindt om te 
gaan doen, denk hierbĳ  aan een middag  weg, naar 
de � lm, high tea, lunch of een terrasje pakken.
En zo hopen we nog lang met elkaar te kunnen werken 
en…   te verkopen.
Vindt u het ook leuk om te handwerken? En zou u het 
� jn vinden om onder de mensen te komen? U bent van 
harte uitgenodigd om bĳ  Het Verzetje aan te sluiten.
We zĳ n er elke maandagochtend tot 11.30 uur.

De vrĳ willigers helpen u graag verder!

 
Het is 5 december en gelukkig had Snterklaas 
nog tĳ d om bĳ  de bewoners van Hofstede 
langs te komen. Hĳ  had een piet meegenomen. 
Bĳ  binnenkomst in de huiskamer werd de sint 
hard toegezongen door alle bewoners. Er was 
ook nog iemand bĳ  die gitaar speelt. Dat is 
onze muziektherapeut Rein. De gitaarbegelei-
ding maakte de liedjes nog leuker. 
Een aantal bewoners mochten bĳ  de sint ko-
men en kregen een cadeautje. De sint
heeft zelfs nog met een dame gedanst.
Sommige mensen kregen een kus van de piet 
en dat gaf natuurlĳ k een grote rode mond op 
de wang. Natuurlĳ k ontbr aken de banketstaaf, 
gevulde speculaas en pepernoten niet. Ieder-
een liet het zich lekker smaken. Aan het einde 
van de middag kregen alle mensen nog een 
cadeautje mee naar huis. 
Iedereen heeft genoten van deze gezellige 
sinterklaasmiddag.
 
Ria Claessens

Op zaterdag 2 december heeft Sinterklaas een bezoekje 
gebracht aan alle kinderen en kleinkinderen van de me-
dewerkers van Koningsvoorde, Satĳ nhof en De Vleugel.

Vanaf 10.00 waren alle kinderen met hun ouders of 
opa’s en oma’s welkom in Koningsvoorde, waar ze ver-
welkomd werden met ranja en koffi  e of thee  en heer-
lĳ ke warme banketstaaf. 
We hadden een erg knappe clown op visite die de 
meest prachtige creaties met ballonnen kon maken. Hĳ  
verraste elk kind met een mooie ballon, wat het wach-
ten op de Sint een stuk minder spannend maakte.
Gelukkig liet de Sint niet lang op zich wachten en 
kwam de goedheiligman met een heel stel pieten bin-
nen zetten.
Natuurlĳ k wist de Sint weer over een aantal kinderen 
iets bĳ zonders te vertellen, en wilde hĳ  graag dat die 
kinderen even naar voren kwamen. Ook waren er drie 
winnaars van de kleurplatenwedstrĳ d; zĳ  hebben een 
cadeaubon van Intertoys in ontvangst mogen nemen.
De pieten konden ook mooi dansen en zingen en ieder-
een deed gezellig mee.
Uiteraard had de Sint ook voor iedereen een cadeau 
meegenomen, die door de pieten werden uitgedeeld.

Tegen 12.00 uur gingen de Sint en zĳ n pieten er weer 
vandoor, en konden wĳ  zeggen dat we een enorm ge-
zellige ochtend hadden gehad.
Er waren 43 kindjes naar de Sint gekomen, een grote 
groep in de leeftĳ d van 0 t/m 8 jaar oud.

Dit jaar waren voor het eerst ook de kleinkinderen van 
medewerkers welkom om naar de sinterklaasviering te 
komen, en dat werd door veel opa’s en oma’s erg posi-
tief ontvangen!

Kortom; een geslaagde ochtend waar jong en oud van 
heeft genoten! Hopelĳ k komt de Sint volgend jaar weer 
een bezoekje aan ons brengen.

Op 1 december waren Sint en zĳ n pieten bin Konings-
voorde om samen met het koor RATJETOE en onze 
bewoners het Sinterklaas te vieren.

Ratjetoe verwelkomde het gezelschap met een lied.
Na het welkomstwoordje kon het feest beginnen.
Er kwamen enkele bewoners naar voren voor een 
gesprekje met de Sint. Een vrĳ williger en de medewer-
kers van de Brasserie werden in het zonnetje gezet en 
kregen een mooie bos bloemen.

De pieten deelde mandarĳ nen uit en voor iedereen was 
er een cadeautje, wat erg gewaardeerd werd 
Het koor zong regelmatig een sinterklaaslied. 
Het was een vrolĳ ke boel. Voor de verjaardag van Sint 
was er een grote taart met een grote kaars, het juiste 
aantal kaarsjes zou er niet oppassen en ook wĳ  moeten 
aan de kleintjes denken.
Iedereen zong uit volle borst ‘ Lang zal hĳ  leven’.
Hĳ  zal vanavond de taart delen met zĳ n pieten zei hĳ .
Ik ga er van uit dat dit ook zo gebeurd is.

Na al deze gezelligheid is het tĳ d voor het serieuzere 
werk. Er staan twee bingorondes op het programma.

Als prĳ s twee supergrote zakken vol met sinterklaaslek-
kers. En ja hoor, het werd heel stil. De winnaars waren 
blĳ  met hun prĳ s.
Na dit alles zong het koor nog wat liedjes. Daarna was 
het tĳ d om afscheid te nemen en dank te zeggen voor 
het bezoek. 
Helaas paste ik niet in de zak. Had graag een jaartje 
mee naar Spanje gegaan.. 

Vrĳ willigers, medewerkers Brasserie bedankt voor de 
samenwerking en op naar het volgende feest.

Fĳ ne feestdagen voor iedereen 
Anne Marie Ferkouche

SINTERKLAASVIERING OP KONINGSVOORDE

SINTERKLAAS
OP HOFSTEDE

SINT VOOR DE KINDEREN

Hebt u een kunstgebit of een implantaatprothese 
(klikgebit) nodig? En bent u niet goed ter been? 
Kunstgebit aan huis maakt het u makkelĳ k. De tand-
protheticus komt met een mobiel tandtechnisch 
laboratorium naar u toe en meet in alle rust een 
gebitsprothese op in uw vertrouwde omgeving. Bĳ  
de locaties van De Wever komen we met de Novia-
cura tandartsbus.

Géén extra kosten, de basisverzekering vergoedt 
75% van de kosten en de aanvullende verzekering 
overige 25% geheel of gedeeltelĳ k. Vraag het na bĳ  
uw zorgverzekeraar.

Aan de service Kunstgebit aan huis zitten geen extra 
kosten verbonden wel extra service. 
• Ook voor schoonmaken, reparaties of aan-

passingen bĳ  pĳ nklachten komen we naar u toe.
• Persoonlĳ ke voorlichting, uitgebreide informatie 

over onderhoud en service. Zo weet u hoe u uw 
klikgebit het best kan vastzetten en onderhouden.

Wĳ  zĳ n HKZ-gecerti� ceerd en lid van de Organisatie 
Nederlandse Tandprothetici.

           
Bel 013 20 33 599 voor 

een afspraak of mail naar
maarten@wieggerskunstgebitten.nl

VERKOOP HET VERZETJE
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG…  

HET VERZETJE HET VERZETJE

HET VERZETJE

HET VERZETJE SINT VOOR DE KINDEREN SINT VOOR DE KINDEREN

Op 17 december hebben we samen met de bewoners van Mandelahof en
bewoners uit de wĳ k het kerstfeest gevierd. De ontmoeting suimte was gezellig 
vol en feestelĳ k versierd. Op de biljarttafels gebak en cadeaus voor de loterĳ .
Het Duo Friends was aanwezig om kerstliederen te zingen. 

Daarna kwam er een dj om plaatjes en verzoekjes te draaien. De beentjes gingen 
van de vloer. Iedereen had het reuze naar de zin. De hapjes, drankjes en de loterĳ  
zorgden ervoor dat iedereen een leuke middag had. 
Applaus en dank voor Duo Friends, de dj en de vrĳ willigers. 
De bezoekers zeiden erg verwend te zĳ n en hopen op een herhaling
We gaan ons best doen 

Beste vrĳ willigers, erg bedankt voor jullie geweldige inzet in 2017.
Ik hoop dat ik in het volgende jaar ook weer op jullie allemaal kan rekenen.
Hele � jne feestdagen, maar vooral een gezond nieuwjaar.

Anne-Marie Ferkouche

KERST BIJ PRESIDENT MANDELAHOF


