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Ook dit jaar kwam de vraag van de leraren  
van Basisschool de Zonnesteen of zij voor de 
leerlingen weer een workshop dansen mochten 
organiseren op het Willem Alexanderplein.

Natuurlijk werkten we daar aan mee. Op 20 april 
meldden zich twee jongens, Chris en Trimbach, 
die de workshop dansen kwamen geven aan de 
leerlingen. De leerlingen deden na eventjes af te 
wachten enthousiast mee.

Bewoners kwamen op de muziek af en bleven 
kijken, ook vanaf de etages kwamen bewoners  
en medewerkers een kijkje nemen. Bewoners  
van Hofstede zaten duidelijk te genieten van de 
workshop.

Na de workshop traden de leerlingen op voor  
onze bewoners en brachten het geleerde in  
praktijk. Zij hadden het dansen, zeker in zo`n  
korte tijdsbestek, goed onder de knie gekregen. 

Na een groot applaus en een bedankje, was dit 
de start van een welverdiende vakantie voor de 
leerlingen en leraren.

Hopelijk tot volgend jaar.

Namens de bewoners en mijzelf 

Anne-Marie Ferkouche 

Koningsspelen  
20 April



Huldiging vrĳ willigers
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Extra activiteiten Koningsvoorde 

Hoeveel spreekwoorden vindt u?

JULI
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Woensdag 25 juli 14.00u Brasserie kermisplein 

& DJ Ron
Brasserie

AUGUSTUS
Maandag 30 juli 14.00u Bloemschikken Brasserie
Maandag 30 juli 14.00u Bloemschikken Brasserie
Woensdag 8 augustus 19.30u Juke box Brasserie
Woensdag 15 augustus 19.00u Kerkdienst Maria ten 

hemelopneming
Brasserie

Maandag 27 augustus 14.00u Bloemschikken Brasserie
Woensdag 29 augustus 10.15u - 11.30u show

13.00u - 15.30u verkoop
Van de kloostermode Willem Alexanderplein

SEPTEMBER
Woensdag 12 september 14.30u Crescendo opera Brasserie
Maandag 24 september 14.00u Bloemschikken Brasserie
Woensdag 26 september 10.00u - 12.00u Minimarkt Willem Alexanderplein
Vrijdag 28 september 10.00u -12.00u H & A modeverkoop Willem Alexanderplein
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Wie geluk ervaart in het werk is productiever, 
creatiever, innovatiever, minder vaak ziek, 
� exibeler en staat meer open voor veranderingen 
en ontwikkelingen.

Op 24 mei 2018 heb ik deel genomen aan deze 
inspiratieworkshop.

Ik heb het ervaren als een fi jne workshop. 
Uitgangspunt is wat je zelf doet om werkgeluk 
te ervaren of te gaan ervaren.

Pas je eigen missie bij die van je organisatie.
Ga je bevlogen naar je werk, ben je werkverslaafd, 
tevreden of heb je kans op een burn-out of bore-out.

De 10 gouden tips voor meer werkgeluk wil ik 
jullie ook niet onthouden.

1.   Do less, then obsess
2.   Koppel passie met purpose
3.   Zorg voor deep work
4.   Geef meer dan je ontvangt
5.   Work hard, play hard, rest hard
6.  Ken en benut je sterke kanten
7.  Ken jezelf en stem je werkzaamheden hierop af
8.   Zit aan het stuur van je eigen loopbaan
9.   Voed je drie psychologische basisbehoeften
10.  Uit je waardering voor anderen.

José v.d. Langenberg

Inspiratie-workshop werkgeluk
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Roofvogelshow
Op woensdag 20 j uni was eindelijke de dag 
aangebroken dat de roofvogelshow plaat zou 
gaan vinden. De buitenruimte langs het 
gebouw van Koningsvoorde was geschikt 
bevonden om de show daar te houden. Er zijn 
heel wat mailtjes aan voorafgegaan om dit 
allemaal goed te kunnen regelen. 

Sjobbe en Eveline Voet hadden een tiental 
roofvogels bij zich. Uilen, buizerds, valken, 
gieren en de imposante Amerikaanse zeearend. 

De oehoe kwam geruisloos langs vliegen, de 
woestijnbuizerd land bij bezoekers op de hand. 
De caracara die er altijd een feestje van maakt 
en de gieren die op zoek zijn naar voedsel. 

Als hoogtepunt dan natuurlijk de indrukwekkende 
Amerikaanse zeearend, een prachtige grote vogel.
De show was fantastisch maar ook heel informa-
tief. Er werd veel informatie gegeven door Eveline 
over de vogels. Zoals de herkomst, de leeftijd en 
over welk voedsel ze eten.

De bezoekers genoten met volle teugen van dit 
spektakel.

Er mocht tijdens en na de show foto`s gemaakt 
worden. En dat werd dan ook natuurlijk veel 
gedaan. Tja deze vogels zie je dan ook niet zo 

maar in je tuin … Nou ja … wel bij Koningsvoorde, 
voor een keertje dan!

Sjobbe en Eveline  kregen na afl oop een groot 
applaus van de bezoekers,

Dank jullie wel het was prachtig! 

U alle graag tot de volgende activiteit  
Hartelijke groet,

Anne-Marie Ferkouche
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Koningsdag 27 april 2018
Ook bij Koningsvoorde werd Koningsdag 
gevierd.

De Brasserie en het Willem Alexanderplein waren 
koninklijk versierd met een grote banner met foto`s 
van de Koninklijke familie, vlaggen, ballonnen en 
oranje bloemen. Het zag er kleurrijk en feestelijk uit.

Op deze dag had ik Marie-Christien uitgenodigd 
om op te treden met haar voorstelling MAXIMAAL 
ORANJE. Op een groot scherm werden foto’s van 
de Koninklijke familie getoond en teksten van 
liedjes zodat iedereen mee kon zingen. De brasse-
rie zat vol met bewoners uit Koningsvoorde en de 
wijk. Er werd goed meegezongen en veel gevlagd.

De aanwezigen aten met veel smaak een 
grote oranje tompouce en genoten van de 
lekkere hapjes.

Gezamenlijk werd er getoost op de Koning 
met een oranje bittertje en werd er “het lang 
zal hij leven” gezongen.

Na deze goed geslaagde middag was het tijd 
weer huiswaarts te keren en werd Marie Christien 
bedankt met een groot applaus. 

De bedankjes van de bewoners en bezoekers 
voor deze geslaagde middag hebben we met 
veel plezier aangenomen.

Een veelvuldig “volgend jaar weer” was de vraag 
… en wie weet ?!

(de meeste bezoekers hadden rode koontjes, 
wat een oranje bittertje kan doen ….)

Iedereen ging vrolijk huiswaarts en daar doen 
we het toch voor!

Graag tot ziens bij een volgend optreden.

Groetjes van Anne-Marie Ferkouche

P.S. medewerkers Brasserie en vrijwilligers 
hartelijk dank voor jullie inzet.  In één woord 
GEWELDIG.

7BLAD’TZIJDE



8 MAJESTEIT

De Pollepel is een mooi gebruik binnen onze 
locaties om eens mee te kijken in de “keuken” 
( het werk) van een collega.

Ik heb mijn pollepel ingezet om een beter beeld 
te krijgen van de agenda van een lid van Raad van 
Bestuur, Willem Kieboom.

Willem reageerde meteen enthousiast, alhoewel 
er een tegenprestatie tegenover gezet is: Willem 
loopt namelijk ook een dagdeel met mij mee, later 
dit jaar. Leuk!

Ik kreeg de keuze om een dagdeel mee te lopen 
of om aan de hand van thema’s (afspraken in zijn 
agenda) een keuze te maken.

Niet moeilijk om dan voor het laatste te kiezen.
Erg fi jn om keuzes te kunnen maken voor 
overleggen en gesprekken waar je vooraf niet 
echt een beeld hebt hoe die verlopen.

Ik heb de pollepel door gegeven aan de directeur 
langdurige zorg van het zorgkantoor VGZ, zij vond 
de pollepel zo’n leuk idee dat ik haar uitgenodigd 
heb om in Koningsvoorde een dagdeel mee te 
lopen om te zien hoe het in de praktijk gaat. De 
afspraak staat gepland.

Een leuke ervaring bij Willem en zijn collega 
Chantal. Ik heb gezien dat gesprekken of 
overleggen verlopen aan de hand van een 
agenda of een vooraf vastgesteld thema.

Er wordt open, effi ciënt en effectief met elkaar 
gesproken en voor degene die mij kent: ik heb 
er aan meegedaan.

Willem , dank je wel.
Ik zie je 3 augustus op Koningsvoorde 

José v.d. Langenberg

Pollepel
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Afgelopen kwartaal heeft er weer een enquête 
plaatsgevonden over de Brasserie de Koning. 
In totaal hebben 72 beoordelaars de enquête 
ingevuld. Waarvoor hartelijke dank.

De algemene conclusie uit de enquête is dat een 
ruime meerderheid van de beoordeelaars tevreden is 
over de huidige opzet. Wel zijn er een paar punten 
van aandacht:
•   Onvoldoende personeel
•   Assortiment 
•   “Lange” wachttijden
•   Temperatuur gerechten
•   Smaak gerechten

Bovenstaande punten waren ook de punten die uit de 
voorgaande enquête van september 2017 naar voren 
waren gekomen. Uit de nieuwe enquête blijkt wel dat 
deze punten wel zijn verbetert maar zeer zeker nog de 
nodige aandacht moeten hebben.

De komende periode gaan wij hieraan werken om er 
voor te zorgen dat bij de eerstvolgende enquête deze 
punten zijn geminimaliseerd.

Graag tot ziens bij Brasserie De Koning!

Met gastvrije groet,

Team Brasserie De Koning

 Enquête Brasserie de Koning

Lekker buiten

Pollepel



10 MAJESTEIT

Mei 2018
Lieve mensen,

wat natuur betreft, één van de mooiste maanden 
van het jaar !

Hallo, ik ben Ria. Ik ben een vrouwtje waar de 
leeftijd een hoog getal van heeft, met een mandje 
vol ongemakjes, zoals bij velen, helaas.

Heb één gouden cadeautje, m’n bol werkt nog op 
volle toeren, alles wat de wereld te bieden heeft, 
interesseert me!

Er is niets bijzonders aan me, van naam en 
adres, woon hier in een erg leuk appartement 
van Koningsvoorde.

Maar…, om het een beetje leuk en anoniem te 
houden, stel ik me toch voor als ‘Utopia’!
Heb ik al veel meer onder geschreven, dus vond 
dat wel een aardig beginpunt, hé.

Ik ben dol op zee en daarom gooi ik symbolisch 
deze fl es in zee en komt die vast bij jullie terecht !?
Gaan we gezellig iets leuks opbouwen. 
Hoe ingewikkeld het leven soms ook is, één 
zonnestraaltje of gelukshartje komt iedere dag 
voorbij en maakt het leven blij !!?!

 Carpe Diem - Pluk de dag !

Tot de volgende keer, veel liefs van Ria 
(ofwel Utopia).
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Oud hollandse spelen



GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...


