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Van de redactie,
Satijnhof bestaat al weer 5 jaar! Een 
uitstekende reden om een feestweek te 
organiseren voor bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers en buurtbewoners. Inmiddels 
kunnen we terugkijken op een geslaagde 
feestweek waar in tal van activiteiten en 
festiviteiten georganiseerd werden. Zoals  
de opening van de vernieuwde binnentuin,  
een bonte middag en een feest voor 
medewerkers en vrijwilligers en een feest  
voor bewoners en buurtbewoners. Elders  
in dit blad treft u de foto’s aan.

Met het ter perse gaan van dit blad is de zomerpe-
riode al vol in gang. Medewerkers genieten van 
hun welverdiende vakantie en u geniet van het 
mooie weer en de natuur die in volle bloei staat.
De medewerkers die (nog) niet met vakantie zijn 
gaan hun uiterste best doen om u, ondanks de 
zomervakantie en hierdoor afwezige collega’s, 
het u naar uw zin te maken.

Chapeau! daar nemen wij ons petje voor af.

Namens de redactie veel leesplezier en een  
mooie zomer toegewenst! 
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Wist je datjes… De Tilburgse Kermis
•  De kermis vanaf 1926 ook op het Besterdplein 

werd gehouden ? Daar hebben ze jaren om 
moeten zeuren bij de gemeente...

•  De roze maandag al sinds 1990 gevierd wordt 
en begonnen is als een grap?

•  De kermis voor 1940 op papier al helemaal 
geregeld was, maar door de oorlog niet  
doorging? Er in 1942 alweer een bescheiden 
kermis was?

•  De kermis altijd gehouden wordt in de laatste 
volle week van juli? Dit is sinds 1965 het geval.

•  De roze maandag van 2004, met een geschat 
bezoekersaantal van 300.000 een van de 
drukste dagen aller tijden is geweest ?

•  De gemeente voor aanvang van de kermis 
onder andere meer dan 50 grote lichtmasten 
moet verwijderen ? 

•  In 1977 de eerste stalen rollercoaster “Jet Star” 
op de kermis stond?

•  In 1986 de eerste Breakdance op de kermis 
stond?

•  Er de afgelopen 7 jaar gemiddeld 237 attracties 
stonden, Tilburg hiermee nog steeds de groot-
ste in de Benelux is ? De grootste (en drukste) 
kermis ter wereld wordt in München gehouden. 
Een goede tweede qua grootte, is de kermis  
in Herne (D) wat goed te rijden is vanuit  
Nederland, er staan daar meer dan 500  
attracties en trekt meer dan 4 miljoen mensen.

•  Dat de kerk op de heuvel 79m hoog is ?  
En het nog maar te bezien valt of er nog  
attracties gebouwd gaan worden die daar 
overheen gaan komen ?

•  De Kermis wordt “gevoed” met zo’n 350.000 
kWh aan elektriciteit. Dit totale verbruik is  
gelijk aan het verbruik van zo’n 100 à 120 
gemiddelde huishoudens in een heel jaar.  
De gemeente heeft wel een speciaal “groene 
stroom” contract. 

Het woord kermis:
Het woord “kermis” is een verbastering van het 
Nederlandse woord “kerkemis”, Dat was een 
speciale jaarlijkse mis, met aansluitend feest, ter 
nagedachtenis aan de inwijding van een bepaalde 
kerk, of de herdenking van de daarbij behorende 
heilige..

De eerste vermelding van de “kermisse” in Tilburg 
Stamt uit 1570. De kerken in Tilburg bestaan 
echter al veel langer, Het is maar de vraag of de 
kermis in Tilburg hier van afstamt. 

Vast staat wel, dat de kermis niet altijd direct iets 
met de kerk te maken heeft gehad.  Als we naar 
de buurlanden kijken, dan betekenen het Belgi-
sche “foor”, het Franse “foire” en het Engelse “fair” 
allemaal hetzelfde:  “feest vieren” naar 

het Latijnse woord “feriam” .
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Agenda juli / september 2018
MAANDPROGRAMMA JULI 2018 WONINGEN SATIJNHOF
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Maandag 16 juli 14.00 - 15.00 uur

14.30 - 16.30 uur
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt
Patroon

Dinsdag 17 juli 10.00 - 11.30 uur schilderen / tekenen Trefpunt
Woensdag 18 juli 09.00 - 11.00 uur

14.30 - 16.00 uur
koersbal
accordeonist Peter

Patroon
Etage 1

Donderdag 19 juli 10.30 - 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt 
Vrijdag 20 juli 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 23 juli 14.00 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Pluche
Etage 3
Patroon

Woensdag 25 juli 09.00 - 11.00 uur koersbal Patroon
Donderdag 26 juli 14.00 - 15.30 uur op verhaal komen Trefpunt
Vrijdag 27 juli 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 30 juli 14.00 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

biljarten met Chris
miMakker clown Cato
spelletjesmiddag

Pluche
Begane grond
Patroon

MAANDPROGRAMMA AUGUSTUS 2018 WONINGEN SATIJNHOF

Datum Tijd Activiteit Plaats 
Woensdag 1 augustus 09.00 - 11.00 uur koersbal Patroon
Donderdag 2 augustus 14.30 - 15.30 klassieke muziekmiddag trefpunt
Vrijdag 3 augustus 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 6 augustus 14.00 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Pluche
Etage 1
Patroon

Dinsdag 7 augustus 14.00 - 16.00 uur huisbingo bewoners Satijnhof Patroon
Woensdag 8 augustus 09.00 - 11.00 uur koersbal Patroon
Donderdag 
9 augustus

10.30 - 11.30 uur
14.30 - 15.30 uur

peuterproject
kerkviering

Etage 1
Patroon
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Vrijdag 10 augustus 11.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 13 augustus 14.00 - 15.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

biljarten met Chris
communie uitreiken
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Pluche
Woningen 
Etage 2
Patroon

Woensdag 15 augustus 09.00 - 11.00 uur
14.30 - 16.00 uur

koersbal
accordeonist Peter

Patroon
Etage 3

Donderdag 16 augustus 14.30 - 15.30 uur klassieke muziekmiddag trefpunt
Vrijdag 17 augustus 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 20 augustus 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.00 - 15.30 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
H & A modeverkoop
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Hal
Etage 3
Patroon 

Dinsdag 21 augustus 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Etage 3
Patroon 

Woensdag 22 augustus 09.00 - 11.00 uur
10.00 - 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 23 augustus 10.30 - 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt 
Vrijdag 24 augustus 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 27 augustus 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Begane grond
Patroon

Dinsdag 28 augustus 10.00 - 12.00 uur nagelverzorging Inge Etage 2
Woensdag 29 augustus 09.00 - 11.00 uur

10.00 - 12.00 uur
koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Donderdag 30 augustus 14.00 - 15.30 uur op verhaal komen Trefpunt 
Vrijdag 31 augustus 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER 2018 WONINGEN SATIJNHOF

Datum Tijd Activiteit Plaats 
Maandag 3 september 10.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.30 - 16.30 uur

handmassage
miMakkerclown Cato
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt
Etage 1
Pluche
Patroon

Dinsdag 4 september 10.00 - 11.30 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 3
Patroon

Woensdag 5 september 09.00 - 11.00 uur
10.00 - 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt
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Donderdag 6 september 14.30 - 15.30 uur kerkviering Patroon
Vrijdag 7 september 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 10 september 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.30 - 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
communie uitreiken
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Woningen 
Patroon

Dinsdag 11 september 10.00 - 11.30 uur
10.00 - 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging

Trefpunt
Etage 1

Woensdag 12 september 09.00 - 11.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur

koersbal
handmassage
miMakkerclown Cato
accordeonist Peter

Patroon
Trefpunt
Etage 2
Begane grond

Donderdag 13 september 10.30 - 11.30 uur
14.30 - 15.30 uur

peuterproject
klassieke muziekmiddag

Etage 2
Trefpunt 

Vrijdag 14 september 11.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 17 september 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Etage 3
Patroon 

Dinsdag 18 september 10.00 - 11.30 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt 
Etage 2
Patroon 

Woensdag 19 september 09.00 - 11.00 uur
10.00 - 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 20 september 10.30 - 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt 
Vrijdag 21 september 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Maandag 24 september 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.30 - 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Patroon

Dinsdag 25 september 10.00 - 11.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging Inge
miMakkerclown Cato
wandeltocht + beweegquiz

Trefpunt
Etage 3
Begane grond
KV

Woensdag 26 september 09.00 - 11.00 uur
10.00 - 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Donderdag 27 september 10.00 - 11.00 uur op verhaal komen Trefpunt 
Vrijdag 28 september 11.30 - 12.00 uur

13.00 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Angora 1
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 2

Wijzigingen voorbehouden.



In De Patroon vieren we op ‘onze’ manier  
de Tilburgse kermis met de volgende activiteiten.

Donderdag 19 juli 
KERMISBINGO
Aanvang 19.30 uur

Zondag 21 juli 
DJ RON 
14.00 tot 16.30 uur
Gratis entree

Woensdag 25 juli 
MEEZINGMIDDAG  
PETER WEIJTERS 
(ACCORDEONIST)
Gratis entree
Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 28 Juli 
DE BEGONIA’S
Gratis entree
Aanvang 14.00 uur

KERMIS IN DE PATROON
Van zaterdag 20 juli tot zondag 29 juli 2018
serveren we speciale kermislekkernijen.

Broodjes
Broodje Haring € 3,00 &  
Broodje Paling € 3,50

Kermismenu
Saté-, stoof- of vispanne-
tje (geserveerd met rauw-
kost en friet) € 5,95

Zoetigheid
De kar met kermissnoep-
goed staat ook dit jaar 
weer in De Patroon
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Ons Jantje maauwt om olliebolle
Ons Mientje om unne suikerspin
Ons Wies die vraogt gerukte paoling
Ieder wil zunne ège zin.

Vur ons opoe nog ’n pèkske noga
Unne kenèèlsteel vur ons Trees
Ons Tóóntje jengelt om ‘nen bukkum
En nog ‘nen ijsco vur’ze Kees.

Zó gao’get mee de Kermisdaoge
Zèdde mee hil de streup op pad
Dan is in de kortste keere
Oew knip wir pannekoeke-plat.

Dan krèèg ik van ons Sjaan twee knaake
Alléén vur m’en ège kop
Die pruuf ik in ’t kefee op’t huuske
Héél op staoikes lekker op.

Kermis haauwe

BLAD’TZIJDE

Wat niet goed lukt kunnen we over het algemeen 
heel goed opnoemen. Wat goed gaat, een  
verbetering wat een succes blijkt, is veel moeilijker 
te benoemen. Bij een succes denken we al gauw 
dat het vanzelf is, of dat het weinig voorstelt.  
Successen moet je noemen, vieren èn je afvragen 
waarom het een succes is geworden. Maar ook  
een mislukking kan waardevol zijn door af te vragen 
waarom iets niet gelukt is. Van beiden leer je.

Een ‘mislukking’:
•   De managers hadden regelmatig de op het bord 

afgesproken acties iet af, schoven het telkens 
door. Toen we dit uiteindelijk als een signaal  
gingen bekijken ontdekten we dat we geen 
datum afspraken, het niet in onze agenda zetten 
en er andere prioriteiten overheen lieten komen. 
Het gaat nu beter (maar lukt echt niet altijd).

Een aantal successen:
•   De huishoudelijke dienst bedacht een werkwijze 

waardoor het inleveren en ophalen van sleutels 
minder tijdverlies oplevert. En ze hebben door 
te meten en aanpassen het misgrijpen op hun 
poetsdoeken verminderd.

•   Team Angora had ingezet op elke dag een  
activiteit doen met elke bewoner en toonde  
daarna in een meting uit de rapportage aan,  
dat ze dit nagenoeg wisten te halen.

•   De Vleugel realiseerde dat ze vaak gestoord 
werden door een telefoontje omdat collegas  
bij de voordeur binnen gelaten moesten  
worden. Besloten is medewerkers van een  
voordeursleutel te ‘gaan voorzien.

•   Op Koningsvoorde hebben we het proces van 
het aanvragen van het Ziggokastje door een 
nieuwe bewoner uitgetekend. We ontdekten dat 
Ziggo vertrekt als een bewoner niet huis is  
bij aflevering van het kastje. Een aanpassing 
bedacht. Nu is het aankijken of het werkt.  
Zo niet dan blijkt het mislukt (weten we wat niet 
werkt) en moeten we terug naar de tekentafel.

•   Teams hebben de kosten voor het linnen goed 
naar beneden gebracht.

•   Een catering verliep boven de verwachting  
van de klant, omdat het team heel goed de  
wens van de klant had uitgevraagd en omdat  
het team goed met elkaar de afspraken en  
werkwijze communiceert.

Successen vieren aan het Beter Bewust Bord



9BLAD’TZIJDE

Arretje Nof
De Nederlandsche Oliefabrieken 
(NOF) Calvé-Delft (van de 
pindakaas inderdaad!) voerde 
destijds twee soorten vet, namelijk 
de Delfia (een soort frituurvet van 
kokosvet) en Delfrite, een soort 
margarine. Calvé bracht ook 
receptenboekjes uit waarin 
recepten waren opgenomen met 
Delfia als één van de ingrediënten. 
Een bekend recept hieruit is de 
Arretjes cake. Een soort chocolade 
cake die je niet hoefde te bakken.

Het stripfiguurtje Arretje Nof werd 
als boegbeeld in reclames gebruikt 
voor deze producten. In 1926 en 
1927 schreef de schrijver Johan 
Fabricuis voor de Nederlandsche 
Oliefabrieken (NOF) Calvé-Delft 
De wondere avonturen van Arretje 
Nof. De serie bestond uit vijf 
deeltjes en was bedoeld als  
reclamegeschenk. De kopers van 
Delfia en Delfrite konden de deeltje 
gratis krijgen tegen inlevering van 
achttien NOF-wapenbonnen. 

Deze warenbonnen waren op de 
verpakking van de producten 
aangebracht. Een nieuwe serie  
van acht boekjes werd in de jaren 
vijftig uitgebracht in een uitgave 
van Toonder Studio’s. Deze 
boekjes kreeg je gratis met het 
sparen van het NOF wapentje op 
de etiketten van Calvé pindakaas. 
Calvé pindakaas bestaat sinds 
1948 en is tot nu toe een van de 
bekendste producten van Calvé. 

“Wie is er niet groot  
mee geworden!”

Herinnert u zich deze reclame nog?Successen vieren aan het Beter Bewust Bord
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Terugblik feestweek Satijnhof

Dit jaar vijf jaar geleden opende Satijnhof haar 
deuren. Wat vliegt de tijd snel. 
Om dit heugelijke feit niet te laten voorbij gaan 
namen een aantal medewerkers van Satijnhof het 
initiatief om een feestweek te organiseren voor 
bewoners van Satijnhof en de wijk, medewerkers 
en vrijwilligers.

En wat een week is het geworden!

De aftrap vond plaats op maandag 18 juni met 
een Hollandse koffietafel met accordeonmuziek 
van Peter Weijters. De volgende dag was er de 
jubileumbingo voor bewoners met mooie prijzen. 
Op woensdag de 20ste juni werd de vernieuwde 
binnentuin van Satijnhof feestelijk geopend met 
muzikale begeleiding door dj Ties en een koortje 
van bewoners van Satijnhof. Aansluitend vond 
aan het einde van de middag de BBQ plaats voor 
bewoners en hun familie. 

Tijdens de bonte middag op de donderdag trad 
het locatieteam op als de Village People, hilariteit 
alom. Voorman Bennie playbackte met verve de 

hit YMCA en de rest van het team ondersteunde 
hem met dans. Tijdens de bonte middag traden 
onder andere ook nog op: Boney M met een med-
ley van hun grootste hits, de zangeres zonder 
naam, maar liefst twee keer, Karin Kent en niet te 
vergeten Guus Meeuwis. Een aantal bewoners 
brachten een eigen lied ten gehore. In de avond 
vond er een jubileum burenbingo plaats. 
Medewerkers en vrijwilligers hadden op de vrij-
dagavond een BBQ met als thema ‘Beach Party’ 
met als dress code ’Cocktails on the Beach’.

Als afsluiting vond op de zondagmiddag een 
jubileum feest vijfjarig bestaand plaats met dj Ron 
en als Mystery gast; Jurgen Jonkers. De muziek 
staat in het teken van Alzheimer.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde 
feestweek waarbij iedereen enthousiast mee 
heeft gedaan en gewerkt.

Een speciale dank aan de commissie feestweek 
Satijnhof voor het organiseren van deze fantas-
tische week.
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De bewoners van Satijnhof die op de schilder – en 
tekenclub zitten kregen een verzoek om een groot 
schilderij te maken van “Dikke Dames” die aan het 
handwerken zijn.

Twee van onze vrijwilligers Norma & Claudia  
vonden het meteen een erg leuke opdracht en  
gingen aan de slag om spullen in te kopen.

Er werd een ontwerp gemaakt en de bewoners 
gingen samen aan de slag. Normaal schilderen de 
bewoners van de schilderclub op dinsdagochtenden 
op een eigen doek. 

Nu schilderen zij gezamenlijk op één groot doek, 
ieder afzonderlijk één dikke dame. Natuurlijk is er 
ook altijd even tijd voor een kopje koffie of thee en 
om elkaar werk te beoordelen. 

Op de eerste foto’s is te zien dat er een goede  
ondergrond wordt geschilderd waar later het  
ontwerp wordt opgetekend.

Als het schilderij klaar is komt het te hangen  
bij de ingang van Driehuizen. We proberen een 
stap – voor – stap collage van foto’s te maken  
zodat iedereen het proces kan volgen.

Bewoners schilderclub Satijnhof
Norma, Claudia & Els.

Opdracht schilderclub

In Satijnhof hebben we al een aantal jaren de 
thema-ochtenden op donderdagochtend. Deze 
worden verzorgd door pastoraal werker Theodoor 
van den Boom, samen met een aantal vrijwilligers. 
De ochtenden vinden plaats rondom een thema, 
vaak met een religieuze invalshoek. Er wordt ook 
gebeden en communie gedeeld. 

Voor de mensen die minder (of geen) binding met 
religie hebben, start er eind juli een nieuwe groep, 
een groep om op verhaal te komen. Ook deze 

groep zal rond een thema bij elkaar komen, we 
gebruiken hierbij voorwerpen en verhalen, maar 
ook bijvoorbeeld muziek. We gaan met elkaar in 
gesprek over dingen van nu en dingen van vroeger, 
hoe we ons voelen, wat we ergens van vinden. 
Kortom: we komen bij elkaar op verhaal!

U ontvangt een uitnodiging om aan de groep deel 
te nemen.

Els van Dooren, Jantine Ronde

Op verhaal komen
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Pollepeldag

Vacaturebank vrijwilligers Satijnhof
Satijnhof is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

Vacature: Ondersteunen van de gastvrouw bij 
maaltijden, brengen van sfeer op de woning, 
geven van (individuele) aandacht aan de 
ouderen. 
Iedere dag in de week mogelijk van 09.00 – 13.00 
/ 14.00 – 16.30 uur. Locatie: woningen met oud-
eren met dementie.

Vacature: Ondersteunen bij de maaltijden, 
opruimen huiskamer / keuken ed.
1 à 2 dagen in de week van 09.00 – 13.00 uur. 
Locatie: woning met somatische ouderen.

Vacature: verzorgen avondmaaltijd.
Koken van warme maaltijd voor en met bewoners 
van de woning. Eén avond in de week van 16.00 
– 18.30 uur.

Vacature: rolstoelbanden oppompen en 
eventueel schoonmaken van de rolstoel.
1x per maand, werkdag en tijd in overleg.
Rolstoelen van alle woningen ophalen en terug-
brengen en via compressor banden oppompen.

Interesse?
Voor meer informatie:
Els van Dooren, coördinator vrijwilligers Satijnhof.
T 013 – 5832906
E e.v.dooren@dewever.nl

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Alvast bedankt voor u interesse!

 

Woensdag 11 april heb ik een ochtend meegelopen 
op de somatische afdeling Angora van Satijnhof.
Ik werd op een fijne manier ontvangen door  
Anneke, een heel enthousiaste collega, die trots  
is op haar afdeling en het leuk vond om een  
“pollepel” vandaag mee te nemen in de dagelijkse 
werkzaamheden.

Gewoonlijk start er één collega in de morgen op  
en krijgt hulp van de “omloop”. Vandaag was er 
een BOL studente en ik. Dus extra handjes dit 
gaf wel een vertekend beeld. Voordeel voor de 
“omloop”, deze was niet nodig.

Wat ik voelde toen ik op de afdeling kwam was dat 
het er erg huiselijk was en er een goed sfeer hing. 
Samen met Anneke een aantal bewoners verzorgt, 
en gezellig met hen koffie gedronken met een 
heerlijke taart van een jarige bewoonster. Kennis 
gemaakt met een vrijwilligster, gastvrouw en senior 
verpleegkundige. Allemaal aardige en enthousiaste 
mensen. De morgen is voorbij gevlogen.

Het was mijn eigen keuze om mee te lopen op  
Angora, dit omdat ik wilde voelen hoe het was om 

op een kleinschalige afdeling te werken en wonen. 
Je bent op een kleinschalige afdeling als personeel 
en bewoners erg betrokken bij alles. Ik vond het 
erg leuk. Ik kom wel tot inzicht dat je als klein team 
erg kwetsbaar bent.

Al met al heb ik een erg leuke morgen gehad!
Groetjes Hanny Schoenmakers
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Mededelingen
Vanuit de cliëntenraad:
•  De cliëntenraad was aanwezig bijeen familiecon-

tactavond van De Vleugel. Er is gesproken over 
de renovatieplannen. 

Vanuit de locaties:
•  Het jaarplan voor 2018 is besproken met de 

cliëntenraad. Een van de doelstellingen is  
het vergroten van de naamsbekendheid van 
Satijnhof onder Tilburgers. Het domoticaconcept 
van Satijnhof is redelijk bijzonder in Nederland. 
Hierdoor heeft Satijnhof wel landelijke bekend-
heid. Dat bleek wel uit het verzoek van Vilans  
om mee te werken aan een film over de visie  
van Satijnhof op domotica. 

•  Dit jaar bestaat Satijnhof 5 jaar en zal er een 
feestweek worden georganiseerd. 

•  Satijnhof zal deelnemen aan de open dag op  
17 maart 2018. 

 
Ter bespreking
Norm toezicht Satijnhof (Kaizen)
Met de huidige budgetten is het niet mogelijk  
dat er altijd iemand in elke huiskamer aanwezig is 
voor toezicht (wel in elke woning). Als oplossing 
is er voor een tussenvorm gekozen en zijn er drie 
fases van toezicht opgesteld.

Code groen (sfeer is rustig/ontspannen) :  
De aanwezigheid van verplegend personeel is niet 
perse nodig in de huiskamer (wel op de woning). 
De gastvrouw en vrijwilligers kunnen hun normale 

activiteiten doen. Code oranje (sfeer is onrustig/
Prikkelbaar): Meer spanningen vraagt om een  
bepaald toezicht. Gastvrouw moet de woonbege-
leider inschakelen en zij bekijkt wat aan interven-
ties nodig is. Vrijwilligers krijgen ‘opdracht’ hoe 
te helpen of worden juist verzocht de woongroep 
te verlaten. Ook familie kan worden verzocht de 
woongroep te verlaten. Code rood (agressie): 
Paniekknop’ wordt gebruikt. Angora 3 gaat hulp 
regelen. De woonbegeleider zet interventies is om 
te de-escaleren en terug te komen tot een veilige 
omgeving voor alle betrokkenen. Vrijwilligers en 
familie wordt verzocht de woongroep te verlaten.

Door middel van een bordje met plaatjes bij de 
ingang van de woongroep zal worden aangegeven 
welke fase op dat moment aan de orde is.

Stand van zaken verbouwing Satijnhof - 
Angora en Koningsvoorde - Hofstede
De verbouwing op Angora/Satijnhof start medio 
februari en zal in april gereed zijn. Op Hofsted  
e/Koningsvoorde is het de bedoeling om de nieuwe 
zusterpost en de verbouwing van het huidige  
kantoor voor de zomervakantie gereed te hebben. 

Stand van zaken exploitatie Satijnhof
Deze is besproken met de cliëntenraad.
Op Koningsvoorde zal gestart worden een plan op 
te stellen om bij de appartement van Steve Bikohof 
VPT te gaan leveren. VPT is ook mogelijk voor de 
appartement Driehuizen.

Mededelingen
Vanuit de cliëntenraad:
•  Op 1 mei gaan de vrijwilligers van Koningsvoor-

de, Satijnhof en de Vleugel naar de Keukenhof.
•  De cliëntenraad meldt dat er de Wet medezeg-

genschap cliëntenzorginstellingen 2018 er aan 
gaat komen. 

Ter bespreking
Advies- instemmingsaanvraag toezicht en  
bezettingsnorm op Satijnhof
Naar aanleiding van de Kaizen is onderzocht hoe 
het toezicht te verbeteren en hoe de extra gelden 
kunnen worden ingezet op toezicht binnen Satijnhof
Vanuit de Kaizen is schema gekomen dat is  

Korte samenvatting van de Cliëntenraadvergadering 
Koningsvoorde/Satijnhof/De Vleugel van 15 februari 2018

Korte samenvatting van de Cliëntenraadvergadering 
Koningsvoorde/Satijnhof/De Vleugel van 15 maart 2018
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uitgewerkt naar drie fases van sfeer en  
(ont)spanning op een woongroep en met de  
drie bijbehorende vormen van toezicht: groen, 
oranje en rood en welke acties er aan deze  
fases zijn gekoppeld. De cliëntenraad verzoekt  
dit systeem goed te communiceren aan  
medewerkers, familie en vrijwilligers. 

De huidige bewoners familie, medewerkers en 
vrijwilligers zullen van dit systeem op de hoogste 
worden zullen gebracht. Voor nieuwe bewoners 
zal dit in het eerste zorgleefplangesprek worden 
besproken. Nieuwe medewerkers en vrijwilligers 
ontvangen informatie in de introductiemappen.  
Periodiek zal worden ge-meten (eenmaal per  
kwartaal) welk rapportcijfer de familie geeft  
aan toezicht.

De cliëntenraad stemt in met deze instemming-
saanvraag.

Jaarplan Satijnhof – Koningsvoorde – Vleugel
Het jaarplan is voor het eerst uitgewerkt in een 
schema dat overzichtelijk weer-geeft wat de  
strategische doelen zijn (wat) van De Wever en 
hoe deze verwerkt is in de één jaar doelen (wat?)
voor Koningsvoorde, Satijnhof en De Vleugel 

Medicatie en huidletsel Q1
Elk kwartaal vindt er een kwaliteitsmeting plaats  
op een tweetal onderwerpen. De resultaten komen 
op de Beter Bewust Borden van elk team. Het  
aankomen-de kwartaal zal er gemeten worden 
voor de bopz en mondzorg. De cliëntenraad meldt 
dat er een nieuwe wet komt Zorg en Dwang. Deze 
zal op 1 januari 2020 in werking treden. 

Uit gesprekken met families en met medewerkers 
bleek dat het niet altijd lukte om goed toezicht te 
houden. Soms door tijdgebrek, even iets anders 
moeten doen. Maar ook bleek dat heel belangrijk 
is hoe toezicht gehouden wordt, echt aandacht te 
hebben, voor afleiding te zorgen of juist voor rust 
te zorgen. Door een aantal medewerkers en 
familieleden is hier op ingedoken. Een aantal 
verbeteringen zijn voorgesteld. Gekeken is welke 
taken evt verschoven kunnen worden naar een 
ander moment van de dag. Een belangrijke was 
om uit de taak van de gastvrouwen veel van de 
schoonmaaktaken te halen. Deze taken worden  
nu door de huishoudelijke dienst gedaan, zodat  
de gastvrouw meer haar handen vrij heeft om 
aandacht te hebben voor de bewoners.

Ook is er bedacht dat wat nodig is in het toezicht 
heel afhankelijk is van de sfeer in een huiskamer. 
Hangt er een gemoedelijke, gezellige sfeer, of is 
er spanning? En wat betekent dit dan voor het 
toezicht. Wat vraagt dit van medewerkers, familie 
en vrijwilligers?
 
Met deze werkwijze gaan we werken vanaf juli. De 
werkwijze is besproken in de teams en in de fami-
lieavonden. Dat zal zeker wennen zijn, voor ieder-
een. In augustus gaan we kijken of het goed gaat.

Lizette de Laat   

Toezicht op de huiskamers
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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 financiële 
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 flink 
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 medewerkers
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Naar de bioscoop met afdeling Angora en Brodee 
om een mooie natuurdocumentaire te zien. Met 
mooi weer wandelen langs de Piushaven en een 
ijsje eten. Met afdeling Cashmere en Brodee samen 
naar het orgelmuseum , dansen en genieten van  
de muziek. Vogelhuisjes beschilderen voor onze 
nieuwe binnentuin. Met familie op afdeling Brodee 
genoten van een paasbrunch.

We kunnen helaas niet alle foto’s hierbij plaatsen 
maar er liggen mapjes in de huiskamer waarin u 
alles terug kunt kijken.

We gaan dit mapje zeker nog aanvullen, want 
uitstapjes maken blijft gezellig!!

Groetjes Angelique Cuijpers

Minimumnormen voor medewerkers Wat een gezelligheid weer met onze bewoners!

Uw persoonsgegevens 
Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) in. Deze wet vervangt 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

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

Wat betekent het voor De Wever?
De Wever gaat op een zorgvuldige manier om met 
uw gegevens. De nieuwe wet stelt dat we dit niet 
alleen moeten doen, maar ook moeten kunnen 
aantonen. Zo hebben we de wettelijke verplichting 
u te vertellen welke gegevens we van u vragen en 
wat wij met de gegevens doen. Daarnaast zijn wij 
verplicht een functionaris gegevensbescherming 
aan te stellen die erop toeziet dat we zorgvuldig 
met uw gegevens omgaan. 

Binnenkort ontvangt u een schrijven waarin u kunt 
lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
Mocht u na het lezen vragen hebben, neem dan 
gerust contact op met de functionaris gegevens-
bescherming. Het mailadres is fg@dewever.nl.
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Op 1 mei 2018 hebben we samen met de  
vrijwilligers van Koningsvoorde – De Vleugel  
en Mandelahof een uitstapje gemaakt. Dit jaar 
gingen we naar de Keukenhof.

Toen ik ’s morgens om zeven uur wakker werd 
regende het pijpenstelen. Dat zag er niet goed  
uit. Bij het verzamelen in de Oranjezaal op  
Koningsvoorde hadden dan ook vele vrijwilligers 
een paraplu bij. Na het inschenken van koffie / 
thee met een heerlijke plak cake erbij was  
het wachten op de bussen. Deze arriveerden  
precies op tijd en wij konden instappen met  
een lunchpakketje in een ouderwetse papieren 
zak. Daar had Peggy, mijn collega van  
Koningsvoorde, goed voor gezorgd.

Na een lange reistijd kregen we voor de  
Keukenhof al de zon te zien en die heeft de  
hele middag geschenen terwijl wij ons in het  
park konden vermaken.

Zoveel prachtige tulpen in allerlei kleuren en vol in 
bloei waren er te zien, een groot meer met fontein, 
een molen en vele winkeltjes. De paviljoenen met 
de namen van Oranje waren erg in trek, vooral die 
van Beatrix met de orchideeën.

Helaas kwam de terugreis vanaf vijf uur ook weer 
in zicht.

Omdat er wat file op de weg was waren we later 
terug dan verwacht op Koningsvoorde waar de 
tafels voor mooi gedekt was. Iedereen liet het zich 
de frieten goed smaken. Vooral met een borrel of 
pilsje erbij.

Op deze dag hebben wij in een ongedwongen 
sfeer onze waardering uitgesproken voor het 
mooie werk dat jullie als vrijwilligers voor onze 
bewoners verrichten. Daar hoorde ook wat  
jubilarissen bij die in de bloemen werden gezet.
Om negen uur ’s avonds sloten we de tent en ging 
het licht uit!

Wat heb ik en mijn collega Peggy die dag en  
ook nog later vele complimenten van jullie  
mogen ontvangen voor het geweldig uitstapje. 

Dank je wel!

Els van Dooren
Coördinator vrijwilligers Satijnhof

Vrijwilligersuitstapje



Primera
Leen Bakker AaBe
Blokker
Groenten & Fruit gewoon vers AaBe
Bakkerij Kouwenberg
Het Smulhuijs

De Patroon Satijnhof
Laan Bloemen en Planten
Henders & Hazel
Monique Swaans Haarmode
Het Ketelhuis
Bloemisten Express Emmapasage

Satijnhof en de Stichting Alzheimer BEDANKEN 
de volgende Sponsors voor hun schenkingen!
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Als jij die enthousiaste ondersteuner en/of  
begeleider wil zijn voor onze cliënten in de  
ouderenzorg….dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij maken graag gebruik van je talent en  
beschikbare tijd!

Voor informatie of aanmeldingen kun je  
je richten tot de vrijwilligerscoördinator van  
één van de locaties van De Wever.  
Kijk op: https://werkenbijdewever.nl/

Word vrijwilliger!



GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...


