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Van de redactie
Met het ter perse gaan van dit blad is de 
zomerperiode 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.

In deze Vleugelnieuws besteden we uiteraard 
aandacht aan een van de grootste evenementen 
die Tilburg kent, “De Tilburgse Kermis” en een 
terugblik op geslaagde activiteiten.

Namens de redactie veel leesplezier en een 
mooie zomer toegewenst! 
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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!
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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 gegevensbescherming.  
Het mailadres is fg@dewever.nl.

Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG)

11 april heb ik een morgen meegelopen op De Vleugel. Het was 
een leuke ervaring om te zien hoe het er daar aan toe gaat. Ik heb 
meegelopen met een collega met de verzorging van de bewoners. 
Echt heel anders aangezien ik als nachtdienst werk. Ook uurtje in 
de huiskamer gestaan en mee aangepakt toen collega daar even 
ging pauzeren. Ik werd prima opgevangen en alles werd duidelijk 
verteld. Een leerzame morgen die ik als prettig heb ervaren.

Groetjes Annet van den Dries

In het kader van de pollepel, heb ik een morgen meegelopen als 
woonbegeleider op Satijnhof, afdeling Cashmere. Na een warm 
welkom, heb ik actief deelgenomen aan de werkzaamheden op 
deze afdeling. Ervaringen hebben we uitgewisseld: de 
overeenkomsten en de verschillen (naar mijn idee zijn de 
verschillen niet  bijzonder groot) Kortom een inspirerende ochtend.

Dank aan het team van Cashmere, dat ik een kijkje mocht nemen  
in jullie "keuken"

Sjannie van Dal, Woonbegeleider De Vleugel

Dag van de Pollepel
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Van de cliëntenraad 
De onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens de cliëntenraadvergaderingen 
van 15 februari en 15 maart 2018 met betrekking tot Koningsvoorde. Voor een 
samenvatting van de vergaderingen zie de mededelingenborden. 

Uitstapje 
Vrijwilligers
Op dinsdag 1 mei  jl. vond het jaarlijkse 
vrijwilligersuitstapje weer plaats voor alle 
vrijwilligers van Koningsvoorde, Satijnhof, 
De Vleugel en Mandelahof. We hebben 
ontzettend geboft met het droge zonnige weer. 

Besproken werd:
•  De cliëntenraad was aanwezig bijeen familie-

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

•  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 aankomende 
kwartaal zal er gemeten worden voor de bopz 
en mondzorg.

 
•  Jaarplan De Vleugel. Het jaarplan is voor het 

eerst uitgewerkt in een schema dat overzichtelijk 
weergeeft wat de strategische doelen zijn (wat)  
 
 

van De Wever en hoe deze verwerkt is in de 
één jaar doelen (wat?) voor De Vleugel.

•  Er komt  een nieuwe wet komt Zorg en Dwang. 
Deze zal op 1 januari 2020 in werking treden.  

•  De nieuwe Wet medezeggenschap  
cliëntenzorginstellingen 2018 gaat binnenkort in 
werking.  

Bert Claessen 
Voorzitter cliëntenraad 
Satijnhof – Koningsvoorde – De Vleugel 
Schuttersweg 21, 5081 PG Hilvarenbeek 
E bcl@kabelfoon.nl
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OP maandag  14 mei zijn wij met de  bewoners 
van woning drie en een aantal familie leden en 
vrijwilliger naar het safaripark in Hilvarenbeek 
geweest.

Na een frisse start werd het toch nog heerlijk weer 
en hebben we allemaal volop genoten van de taxirit 
er naar toe en  de wandeling door het park met alle 
dieren die we hebben bewonderd.  Zoals  de 
olifanten giraffen en natuurlijk de apen en vele 
andere dieren.

Na een kleine lunch bij het Afrikadorp zijn we verder 
gewandeld en op het Congoplein genoten van een 
heerlijk ijsje aangeboden door mevrouw  v.d. Pol-
v.d. Hout

Via een tocht met de safariboot, zo kon iedereen 
even uitrusten, terug richting de hoofdingang waar 
de taxi al stond te wachten op ons.
De zoon van mevrouw De Kuijer was  zelf de 
chauffeur en was zo attent om de terugreis te 
sponseren. Toppie!!

Allemaal moe maar erg tevreden zijn we terug 
gegaan naar De Vleugel waar we samen nog even 
onder het genot van een drankje hebben terug 
gekeken op een hele mooie geslaagde dag samen.

Iedereen bedankt voor de inzet.

Bewoners op SAFARI !!!!!
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Boeken top 5
De dag van  
de doden  
Nicci French

‘De dag van de doden’ is het 
achtste en laatste deel in de 
spannende Frieda Klein-serie 
van Nicci French.

De bladeren vallen van de bomen en in Londen 
waart een seriemoordenaar rond. In een 
winkelstraat in het noorden van de stad crasht een 
op hol geslagen auto, de man achter het stuur 
blijkt al een week eerder te zijn vermoord. Op 
Hampstead Heath brandt een vuurstapel, in de 
vlammen ligt het volgende slachtoffer.

Het aantal doden neemt snel toe, maar het 
politieonderzoek loopt vast: het is duidelijk dat de 
dader een spel speelt. Voor deze onconventionele 
moordenaar dient elk lijk slechts als boodschap 
aan één vrouw. Psychoanalytica Frieda Klein is 
namelijk ondergedoken, en iemand is naar haar op 
zoek. Wanneer het duel tussen Frieda en haar 
aartsvijand Dean Reeve uiteindelijk zijn climax 
bereikt, kan slechts één van hen het overleven…

Al acht jaar lang wordt Frieda Klein achtervolgd 
door Dean Reeve. In de literaire thriller ‘De dag 
van de doden’ gaat ze voor het laatst de 
confrontatie met hem aan. De Frieda Klein-reeks 
van Nicci French is een van de bestverkochte 
thrillerseries van Nederland.

Stromboli  
Saskia Noort

Honderdduizenden lezers 
genieten wekelijks van de 
column van het 
schrijversechtpaar Sara 
Zomer en Karel van 

Bohemen, waarin ze ogenschijnlijk openhartig 
verslag doen van hun gezinsleven. Maar achter de 
façade van hun bohemienbestaan ettert al jaren 

een dagelijks leven vol afgunst, wrok en zelfs 
geweld. Na weer een nachtelijke uitbarsting is het 
genoeg: Sara besluit Karel te verlaten. 

Al snel komt Sara alleen te staan - niemand wil 
nog iets met haar te maken hebben. Om haar 
leven weer op de rails te krijgen boekt ze een 
retraite op het idyllische Italiaanse vulkaaneiland 
Stromboli. Onder leiding van een wereldvermaarde 
goeroe geeft ze zich met een bont gezelschap 
lotgenoten over aan rollenspellen en oefeningen 
die steeds een stap verder gaan. Wat een nieuwe 
start had moeten worden, mondt uit in een 
afdaling naar regionen van haar verleden die ze 
het liefst verborgen had gehouden.

De slag  
om Arnhem  
Antony Beevor

In 'De Slag om Arnhem' 
geeft gerenommeerd 
historicus en 
meesterverteller Antony 
Beevor, auteur van 
bestsellers als 'D-Day' en 

'Stalingrad', met veel oog voor de militaire en 
politieke beslissingen, een compleet beeld van 
het strijdveld rondom Arnhem. Een van de 
grootste luchtlandingen uit de oorlog, een 
heroïsche strijd die negen dagen duurde, een 
catastrofale misrekening van de Britten en de 
laatste overwinning van Adolf Hitler. 
Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal 
schetst hij de lotgevallen van soldaten en burgers 
en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen. 
Antony Beevor komt met een nieuw 
standaardwerk over de Slag om Arnhem: een 
uitputtende geschiedschrijving met alle militaire 
details en aandacht voor de menselijke verhalen. 
'Beevors grote talent is zijn vermogen soepel in 
en uit te zoomen op de strategische beslissingen 
op hoog niveau en de lotgevallen van de 
soldaten en burgers aan het front. 

Hij toont de oorlog in al zijn gruwelijkheid en 
onmenselijkheid.'
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De ommegang  
Jan van Aken

In de vroege lente van 1415, 
op de stoffige wegen van 
Italië, heeft de ambitieuze 
heelmeester en architect 
Isidorus van Rillington een 
ontmoeting die zijn leven 
totaal verandert. Isidorus’ 
zoektocht naar kennis, die hem tot aan de rand 
van de wereld bracht, is daarmee voltooid. Hij 
besluit met zijn verworven inzichten naar Konstanz 
te reizen, waar op dat moment de groten der 
aarde bijeenkomen om de christelijke wereld van 
de ondergang te redden.
De ommegang is een meeslepende historische 
roman over de mogelijkheden en beperkingen van 
het geheugen. Jan van Aken voert ons van een 
middeleeuwse bibliotheek in Engeland via de 
verwoeste gebieden langs de Zijderoute naar een 
kleine stad aan de Bodensee, waar koning, kardi-
nalen, adel en geleerden strijden voor de eenheid 
van Europa. 

De acht bergen  
Paolo Cognetti

Pietro is een stadsjongen uit 
Milaan. Zijn vader is 
scheikundige, en gefrustreerd 
door zijn werk in een fabriek. 
Zijn ouders delen een liefde 
voor de bergen, dat is waar 
ze elkaar ontmoetten, waar 
ze verliefd werden en waar ze trouwden in een 
kerkje aan de voet van de berg. Door deze 
gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, 
zelfs wanneer tragische gebeurtenissen 
plaatsvinden. Het stadsleven vervult hun vaak met 
gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander 
leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een 
dorpje in het Noord-Italiaanse Valle d'Aosta waar 
het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal 
doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er bevriend 
met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt. 
Hun zomers vullen zich met eindeloze 
wandelingen door de bergen en zoektochten door 
verlaten huizen en oude molens en er bloeit een 
ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.
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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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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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Mijn naam is Kim van Doremalen en ik ben 24 jaar 
oud. Al een heel aantal jaren werk ik op 
Koningsvoorde en soms op Satijnhof. Hier heb ik 
verschillende functies, de ene keer ben ik te vinden 
in de Brasserie van Koningsvoorde en de andere 
keer als voedingsassistente. Ik volg de opleiding 
Sportkunde in Vlissingen aan de Hogeschool 
Zeeland en zit in mijn vierde jaar van de opleiding. 
Om mijn studie te kunnen afronden ga ik 
stagelopen bij De Vleugel. De stage duurt van 25 
juni tot eind maart. In deze tijd ga ik een onderzoek 
doen om de bewoners van De Vleugel meer te 
laten bewegen met inbreng van muziek in de 
beweegactiviteiten. Daarnaast ga ik een 
competentiestage lopen. In mijn vrije tijd ben ik 
veel te vinden op het korfbalveld. 

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

Ontmoet Kim van Doremalen 
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Kaartclub gaat 
door tot in de 
late uurtjes
Mevrouw Stam komt vanaf een andere woning 
meerdere avonden in de week naar woning 1 
om een kaartspelletje te spelen, ze gaan dan  
soms door tot in de nacht.

Successen vieren aan het Beter Bewust Bord

Links mevrouw Dien Stam en rechts mevrouw Jeanne de Kock.
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Hoeveel spreekwoorden vindt u?

Op 15 april 2018 kwam de trucktour langs De 
Vleugel. We zijn met een aantal mensen naar 
buiten gegaan en hebben gezwaaid. 

Het was een hele leuke middag en er werd met 
veel plezier gezwaaid. De chauffeurs zwaaide met 
veel enthousiasme terug en sommige gaven zelfs 
een handkus. 

Truck tour ook langs de vleugel
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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?
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