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Van de redactie
 
Zomer… heerlijk, 
hij is weer begonnen!
 
Met alle weerrecords van 2018 nog in ons 
achterhoofd hebben we inmiddels de eerste 
tropische dag van 2019 ook al weer gehad. 
Hopelijk blijft het dit jaar bij een enkele tropische 
dag en kunnen we verder genieten van vele 
mooie zomerdagen op het gepimpte terras in de 
achtertuin.

De collega’s van de horeca hebben hard gewerkt 
om, ook voor u het terras, te veranderen. Meer 
plaats om te zitten en mooie bloembakken  
gevuld met fleurig zomergoed en vaste planten.  
Zij hebben verschillende bedrijven aangeschreven 
voor sponsoring en zo de fantastische 
bloembakken geregeld! 

En natuurlijk noemen we graag nog eens  
de namen van de sponsors: Peter van Son, 
Waalwijk; Capi Europe en Groenrijk.

In deze zomer-editie van ’t Kievitsnieuws 
weer leuke artikelen om te lezen en even na 
te genieten aan de hand van de foto’s van 
activiteiten die geweest zijn. In Intermezzo en het 
activiteitenprogramma kunt u zien dat er ook weer 
leuke activiteiten in het vooruitzicht zijn. 

Voor nu genieten van de zomer en weer  
de mooie eigenschappen van de herfst.

Petra Magnée

Dit is een voorbeeld van aandacht voor 
levensvragen. Er is een bekend lied met als 
titel: “het zijn de kleine dingen die het doen..” 
Deze invalshoek is belangrijk als je het hebt over 
aandacht voor levensvragen in het dagelijks leven 
in zorgcentrum De Kievitshorst.

Hierbij is niet enkel te denken aan de momenten 
van persoonlijke ontmoeting zoals die plaatsvinden 
in bijvoorbeeld één-op-één-contacten. Als we 
aandacht vragen voor levensvragen denken we ook 
nadrukkelijk aan zaken op het niveau van de locatie 
De Kievitshorst als geheel: denk aan aandacht of 
oog voor levensvragen en zingeving.

Er is een projectgroep ‘Aandacht voor 
levensvragen’ in De Kievitshorst gestart  
afgelopen dinsdag 14 mei. De projectgroep 
bestaat uit: een lid van de cliëntenraad, een 
vrijwilliger, een seniorverpleegkundige, twee 
zorgcoördinatoren, een familielid van een cliënt, de 
vrijwilligerscoördinator, de teammanager zorg en 
de twee geestelijk verzorgers van De Kievitshorst. 

De projectgroep wil de medewerkers en 
vrijwilligers gevoeliger maken voor het thema 
levensvragen/mentaal welbevinden in het dagelijks 
leven van bewoners. Dit sluit aan bij de opzet van 
de zorgplannen in het zorgdossier, waar mentaal 
welbevinden een van de aandachtsgebieden is. 

Aandachtspunten voor de projectgroep zijn:
•   Hoe leeft het thema aandacht voor levensvragen 

in De Kievitshorst?
•   Op welke manier is er aandacht voor het thema?
•   En wat zijn de dilemma’s of witte vlekken?

We sluiten aan bij wat al goed gaat en proberen 
mensen zich bewuster te laten zijn van de 
momenten in de zorg waarbij aandacht voor 
levensvragen eigenlijk ‘als vanzelf’ gaat.

Door aandacht voor zingeving en levensvragen 
in De Kievitshorst te verbeteren en te borgen 
hopen de leden van de projectgroep een bijdrage 
te leveren om kwalitatief goede zorg voor onze 
bewoners te  blijven bieden.

Namens de dienst geestelijke verzorging,  
Herman Teerhöfer

Projectgroep ‘Aandacht voor 
levensvragen’ in De Kievitshorst

Een deelneemster aan een gespreksgroep is, tegen haar gewoonte in, wat stilletjes aanwezig.  
Op de vraag hoe dat komt, antwoordt ze dat het vandaag haar trouwdag is, maar dat dit ook al  
een gewone dag is geworden, sinds ze in het verpleeghuis woont. Niemand weet dat dit een 
belangrijke datum is voor haar, niemand heeft er dan ook aandacht voor. Daarop volgt een gesprek 
met alle deelnemers en deelneemsters van de gespreksgroep over ‘belangrijke data’. En de 
betreffende vrouw heeft naar hartenlust over haar belangrijke dag kunnen vertellen.
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Intermezzo
Cafetaria
 
Donderdag 27 juni, 8 augustus en 19 
september
Cafetaria voor bewoners van Mahler, Ravel, 
Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner
16.30 uur
In Intermezzo

Cafetaria
 
Donderdag 18 juli en 29 augustus
Cafetaria voor bewoners van
Amadeus, Puccini, Vivaldi en Verdi
16.30 uur
In Intermezzo

Luistermuziek
 
Dinsdag 10 juli en 21 augustus
Samen luisteren naar mooie luisterliedjes  
en licht klassieke muziek
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Deelname betaalkaart €4,- (inclusief consumptie)

Optreden van trio 
Zand, Zeep en Soda
Woensdag 26 juni
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo
Deelname betaalkaart: €4,-  
(inclusief consumptie)

Optreden van 
Klank in Beeld
Woensdag 17 juli
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo
Deelname betaalkaart: €4,-  
(inclusief consumptie)

Optreden van zanger
Bart van Loon
Woensdag 18 september
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo
Deelname betaalkaart: €4,-  
(inclusief consumptie)

Lieve familie, vrienden en kennissen van de 
bewoners van De Kievitshorst, 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, zorgzame  
vrijwilligers die zich graag inzetten voor anderen. Die 
willen zorgdragen voor een prettige leefomgeving 
voor onze bewoners en hier voldoening uit halen. 

Heeft u misschien tijd over? Of wilt u hier tijd  
voor maken? Of kent u iemand? Dan kom ik  
graag in contact met u. Dan kunnen we tijdens  
een persoonlijk gesprek bespreken wat de  
mogelijkheden hier in De Kievitshorst  
zijn en wat uw wensen zijn. Voor  
meer informatie kunt u me bellen  
of mailen. Ik hoor graag van u. 

Hartelijke groet, 

Merel Telleman
T. 013-5312740 E m.telleman@dewever.nl 

Wij zijn op zoek  
naar enthousiaste,  
zorgzame vrijwilligers
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Hieronder treft u het verslag aan van onze  
vergadering van 11 april 2018. Wilt U een keer  
een vergadering bijwonen, neem dan even  
contact op met Marion Hendriks. Onze volgende 
vergadering vindt plaats op:

Maandag 12 augustus 2019
Maandag 14 oktober 2019
Donderdag 19 december 2019

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

Opening en vaststellen agenda
Frans-Jan Bertens opent de vergadering en  
heet allen van harte welkom. 

Erik van Haperen, teammanager zorg en welzijn, 
heeft De Kievitshorst verlaten.
Patrick van Gastel is momenteel de enige  
teammanager zorg en welzijn op locatie. 

Een speciaal welkom voor Daisy The, geestelijk 
verzorger. Zij is aanwezig om het project  
‘Aandacht voor Levensvragen’ toe te lichten.  

Project ’Aandacht voor Levensvragen’ dienst 
geestelijke verzorging
Toelichting Daisy The. 
Dit project is een eerste stap naar invoering van 
werken volgens de ‘kwaliteitsstandaard omgaan 
met levensvragen’ en gaat zowel om zingevings-
activiteiten, die erop gericht zijn om medewerkers 
en vrijwilligers op dit gebied beter toe te rusten, als 
om acties die er voor zorgen dat de organisatie 
van De Wever de gewenste manier van werken 
ondersteunt. Voor dit project is een projectteam 
samengesteld. Vanuit de Cliëntenraad zal Ben van 
Deursen deelnemen aan het project. 

Samenstelling projectteam: 
-  Een lid van de cliëntenraad 
-  Een familielid van een van de cliënten 
-  Een lid van het managementteam 
-  Enkele personeelsleden  

(senior verpleegkundige en zoco) uit de zorg 
-  Een medewerker welzijn 

-  Een vrijwilliger 
-  Herman Teerhöfer, geestelijk verzorger locatie 

De Kievitshorst.
-  Daisy The, geestelijk verzorger De Kievitshorst

Van belang is, dat er op een toegankelijke manier 
een gesprek plaats vindt over ‘Aandacht voor 
levensvragen’. Het project start in mei/juni. Vanuit 
de Cliëntenraad wordt de vraag gesteld of er op het 
gebied van zingeving en spiritualiteit een overlap is 
met de dagbesteding van de bewoner. En is het 
initiatief voortgekomen vanuit behoefte of aanbod. 

Op Joannes Zwijsen heeft het project gedraaid. Daar 
kwam naar voren, dat medewerkers en vrijwilligers 
niet altijd adequaat signalen van bewoners opmerk-
ten. Medewerkers en vrijwilligers zouden sensitiever 
voor signalen mogen worden. De Kievitshorst heeft 
besloten om deel te nemen aan het project. Het 
project wordt begeleid door de dienst geestelijke 
verzorging. ‘Thuis voelen’ is belangrijk en daarbij 
horen ook gesprekken over zingeving en andere 
religies. Meedenken, meevoelen wat de bewoners 
bezighoudt. Het is onderdeel van het werk. 

De Cliëntenraad vraagt of de medewerkers van de 
dienst geestelijke verzorging geïnformeerd worden 
als er een bewoner ziek is. Dit is afhankelijk van 
de afdeling en de wens van de bewoner. De dienst 
geestelijk verzorging is er ook voor medewerkers.

Tijdens de koffieronde in juni zal ‘Aandacht voor 
Levensvragen’ als onderwerp geagendeerd worden.

Kennismaking Merel Telleman, coördinator 
vrijwilligers
Merel is in februari als coördinator vrijwilligers 
begonnen in De Kievitshorst. In de afgelopen 
periode heeft Merel persoonlijk kennis gemaakt 
met de vrijwilligers en de locatie. Per 1 april is de 
veranderde werkwijze welzijn ingaan. Minder 
aanbod van centrale activiteiten, meer vraagge-
richt, betekent een andere inzet van de vrijwilli-
gers. Momenteel zijn er 75 vrijwilligers actief in De 
Kievitshorst. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds  
van harte welkom. Vanuit de Cliëntenraad wordt 
gevraagd of er een vrijwilligersraad is? Merel heeft 
zich hier nog niet in verdiept. Wordt vervolgd. 

Her-ingebruikname rouwkamer De Kievitshorst
De heer Rien Bijnen en de heer Ronald Stolk. 
Uitvaartonderneming Bijnen heeft al 11 jaar een 
samenwerking met De Wever. De Kievitshorst heeft 
een rouwkamer, die enkele jaren niet meer in gebruik 
was. Er is  besloten om de rouwkamer weer in gebruik 
te nemen. Er is een handleiding gemaakt over het 
gebruik van de rouwkamer. Overledenen kunnen 
opgebaard worden in het eigen appartement of in de 
rouwkamer. Belangrijk is respect voor de overledene 
en nabestaanden en het gevoel bij de ruimte. 

Voortgang kwaliteitsgelden door  
Patrick van Gastel
Vanuit de beschikbare extra gelden zijn diverse  
acties uitgezet: 
-  Er is een derde seniorverpleegkundige  

aangenomen. Deze aanstelling heeft een  
toegevoegde waarde op de kwaliteit van zorg  
en de continuïteit op de afdelingen. 

-  Er wordt een 5e nachtdienst aangenomen.  
-  Er zijn veel gastvrouwen aangenomen,  

waarmee in het welbevinden en aandacht  
voor bewoners is geïnvesteerd.

-  Er gaat een pilot starten met een  
dagbestedingscoach. 

-  Er zijn extra leerlingen aangenomen.

Meting Klanttevredenheid 2018 door Patrick 
van Gastel 
In het overzicht is de gemiddelde score van de 
klanttevredenheid 2018 weergegeven. De aan-
dachtspunten:  de was, de schoonmaak en het 
nakomen van afspraken zijn bekend. Veranderingen 
moeten dicht bij de teams plaatsvinden. De senior-
verpleegkundigen spelen hierbij een belangrijke rol. 
Medewerkers zijn zich bewust, dat ze mogen leren. 
De Cliëntenraad is blij met de score van 8.3.

MIC jaarverslag 2018 door Patrick van Gastel
Het doel van de meldingen is het in beeld brengen 
van de incidenten. Wat is er gebeurd en welke 
acties zijn er nodig om de incidenten te voorkomen. 
In 2018 was er veel aandacht voor het naleven van 
het medicatieprotocol. De seniorverpleegkundigen 
coachen op kennis en gedrag van de medewerkers. 

Evaluatie Waardigheid en Trots door Patrick 
van Gastel
De gemaakte afspraken zijn uitgerold: 
-  De betaalkaarten zijn geïntroduceerd. Bewoners 

krijgen op twee momenten in het jaar voor een 

bedrag van € 50 betaalkaarten uitgereikt. Nieuwe 
bewoners krijgen betaalkaarten naar rato. Bewo-
ners beginnen aan de betaalkaarten te wennen. 

-  De nagelverzorging is opgenomen.
-  De binnentuin van Puccini wordt zomerklaar 

gemaakt.
-  Op de afdelingen zijn de beweeggroepen  

gestart en er zijn beweegboxen aangeschaft. 
-  Het krantenabonnement is gerealiseerd.
-  De afdelingen krijgen een budget voor  

aankleding van de huiskamers. 
-  Er wordt veel gebruik gemaakt van de silverfit. 
In juni zal door het plan Waardigheid en Trots voor 
2020 geagendeerd worden.   
 
Datum bepalen koffieronde Cliëntenraad 
De Cliëntenraad zal vrijdag 5 juli de afdelingen 
Beethoven en Brahms bezoeken. De onderwerpen 
voor deze koffieronde worden tijdens de volgende 
vergadering bepaald. Een van de onderwerpen zal 
zijn ‘Aandacht voor Levensvragen’ en zingeving. 

Activiteitenprogramma mei en juni 2019
Op het activiteitenprogramma is duidelijk te zien 
dat het aantal centrale activiteiten is afgenomen. 
De Cliëntenraad wil graag het overzicht van de 
individuele activiteiten op de afdelingen 
ontvangen. Deze zal bij de stukken van de 
volgende vergadering worden toegevoegd. 

Agendapunten voor de volgende vergadering
- Onderwerpen koffieronde Cliëntenraad 
-    Jaarverslag Cliëntenraad 2018
-    Jaarverslag klachtenfunctionaris 2018
-    Tussentijdse evaluatie jaarplan De Kievitshorst
-    Plan waardigheid en Trots 2020

Rondvraag en sluiting. 
Ben geeft aan dat er op 25 april vanuit de ge-
meente een tafelgesprek over ‘beleid gezondheid 
in Tilburg West’ gepland staat. Voor dit overleg 
worden nog deelnemers gezocht. Vanuit de  
Cliëntenraad gaat Ben naar deze bijeenkomst.

Volgende vergadering is 12 augustus om  
14.00 uur in de vergaderzaal.
Dit was het weer voor dit moment. Mocht U nog 
bepaalde wensen of vragen hebben, laat het  
ons dan even weten. Per slot van rekening:  
De Cliëntenraad is er voor U!

Namens de Cliëntenraad, Albert de Jong

Van de Cliëntenraad

6 7‘T KIEVITSNIEUWS ‘T KIEVITSNIEUWS



Zeer vereerd!

Op vrijdag 26 april kreeg ik in de Concertzaal in 
Tilburg de Koninklijke onderscheiding Ridder  
in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door 
Burgemeester Theo Weterings. 

Dit voor al mijn activiteiten die ik als vrijwilliger de 
afgelopen jaren voor de stad Tilburg verricht heb 
zoals het voorzitterschap van de Cliëntenraad 
van Woonzorgcentrum De Kievitshorst. Ik ben 
De Kievitshorst en de Cliëntenraad zeer dankbaar 
voor het feit dat zij mede mogelijk hebben gemaakt 
dat ik deze prachtige onderscheiding heb mogen 

ontvangen. 26 april 2019 was een dag die ik  
nooit meer zal vergeten. Bijzonder en memorabel. 

Op de foto ziet u de onderscheiding die ik mocht 
ontvangen met daarbij het draaginsigne. 

Met oprecht vriendelijke groet, 

Frans-Jan Bertens Voorzitter Cliëntenraad 
Woonzorgcentrum De Kievitshorst

 FOTO

Sinds een aantal maanden ben 
ik werkzaam voor De Wever als 
waarnemend fysiotherapeut op 
verschillende locaties. En zo 
heb ik sinds enkele weken het 
genoegen om ook mijn functie 
uit te oefenen in De Kievitshorst. 
Tot dusver kunt u mij hier zien 
ronddwarrelen  op de dinsdag- 
en donderdagochtend. Maar 
schrik niet als je ineens een 
nieuwe fysiotherapeut ziet 
langslopen op een andere dag 
van de week, aangezien mijn rooster nogal 
flexibel te noemen is. Voor diegene die mij nog 
niet hebben leren kennen of mij nog niet 
hebben gezien, hierbij een korte introductie 
over mijzelf.

Mijn ouders hebben mij op 17 december 1993 
de naam Yorick gegeven. Ik zal u het 
rekenwerk besparen, dat komt er op neer dat ik 
25 lentes jong ben. Mijn jeugd heb ik door 
mogen brengen in het pittoreske Dongen (een 
dorp gelegen naast Tilburg). Nadat ik in Utrecht 
ben afgestuurd, ben ik snel in Tilburg gaan 
wonen. Mede doordat veel vrienden van mij in 
Tilburg wonen, ik in Brabant wil blijven en ik 
dan alsnog dicht bij mijn ouderlijk huis 
bivakeer. Dit is niet alleen gunstig, zodat mijn 
ouders mij nog wel eens zien maar ook omdat 
ik al sinds mijn 6e jaar hockey in Dongen. Ik 
ben dan ook drie keer per week te vinden op 
de club om mijn energie op een positieve 
manier kwijt te raken. Voor de rest probeer ik 
zo vaak mogelijk naar de sportschool te gaan 
om mijn lichamelijke gesteldheid verder te 
onderhouden. In mijn overige vrije tijd ben ik 
graag met mijn vrienden of met mijn vriendin 
leuke dingen aan het doen, aangezien ik 
moeilijk alleen kan zijn. Mocht je nog overige 
vragen of opmerkingen hebben, kan je mij altijd 
even aan mijn polo trekken. Ik hoop dat ik 
herkenbaar genoeg ben aan de bovenstaande 
foto. 

Groet, Yorick

Even voorstellen

Op vrijdag 26 april ontving de voorzitter van de 
Cliëntenraad

Frans-Jan Bertens
een lintje uit handen van burgemeester

Theo Weterings. Hij is nu
ridder in de orde van Oranje-Nassau!

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers feliciteren 
Frans-Jan hiermee van harte met deze 

welverdiende onderscheiding!

PROFICIAT!
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Activiteitenprogramma
 
Tenzij anders aangegeven is de activiteit voor alle bewoners,  
familieleden en bewoners van de aanleunwoningen.

*= voor bewoners en familie van Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner

JUNI

Vrijdag 21 juni 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 26 juni 
Optreden Trio Zand, Zeep en 
Soda 14.15 uur

Donderdag 27 juni 
Cafetaria * 16.30 uur

JULI

Woensdag 3 juli 
Samen zingen 14.15 uur

Woensdag 10 juli 
Luistermuziek 14.15 uur

Vrijdag 12 juli 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 17 juli 
Klank in Beeld van 14.15 uur

Donderdag 18 juli 
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Woensdag 24 juli 
Samen zingen 14.15 uur

Vrijdag 26 juli 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 31 juli 
Plaatjes draaien 14.15 uur

AUGUSTUS

Woensdag 7 augustus 
Optreden in Intermezzo 14.15 uur

Donderdag 8 augustus 
Cafetaria * 16.30 uur

Woensdag 14 augustus 
Samen zingen 14.15 uur

Woensdag 21 augustus 
Luistermuziek 14.15 uur

Vrijdag 23 augustus 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 28 augustus 
Optreden in Intermezzo 14.15 uur

Donderdag 29 augustus 
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

SEPTEMBER

Woensdag 4 september 
Samen zingen 14.15 uur

Dinsdag 10 september 
Belevingsconcert (via geestelijke 
zorg; o.v.b.) 14.30-16.00 uur

Woensdag 11 september
Dansmiddag met keyboard-
muziek van Johan 14.15 uur

Vrijdag 13 september 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 18 september 
Optreden Bart van Loon
14.15 uur

Donderdag 19 september 
Cafetaria * 16.30 uur

Woensdag 25 september 
Samen zingen 14.15 uur

In de praktijk betekent dit dat 1x per 2 maanden 
vergaderd wordt samen met de locatiemanager  
en eventuele andere gasten. Ook gaan we  
2x per jaar de diverse afdelingen bezoeken  
en laten we ons zien bij diverse activiteiten.  
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle 
bewoners en daarom is het zo belangrijk dat  

bewoners vertegenwoordigd zijn. Wilt u meer  
informatie of hebt u vragen over het lidmaatschap, 
loop dan eens binnen bij Marion Hendriks,  
secretaresse. Zij kan u ruim informeren over de 
werkzaamheden van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad

Gezocht voor de Cliëntenraad!

De Cliëntenraad van De Kievitshorst is op zoek naar 1 of 2 bewoners  
die lid willen worden van onze Cliëntenraad.

Mevrouw P. Janssen Brahms
Mevrouw G. Peijen Brahms
De heer C. Smekens Beethoven
Mevrouw E. Mertens Beethoven
De heer G. Keresztes Amadeus
Mevrouw C.  Brekelmans Mahler
Mevrouw L.van de Berg  Chopin
Mevrouw M. van Bebber Bruckner
Mevrouw C.Feijen Verdi
De heer J. van den Besselaar Bruckner
De heer H.van Kuik Bruckner
Mevrouw Y. Elevli Verdi
Mevrouw F. Vitalis Puccini
Mevrouw F. Afrigh Raval

In Memoriam
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• Dat er in de meimaand, Mariamaand, weer 
veel bewoners een uitstapje hebben kunnen 
maken naar De Hasseltse Kapel. 

• Dat er veel vrijwilligers, familieleden van 
bewoners en medewerkers dit mogelijk 
gemaakt hebben. 

• Dat Stichting Vrienden van De Kievitshorst 
tijdens dit uitstapje getrakteerd heeft op een 
heerlijke appelflap. 

• Dat de bewoners hiervoor alle begeleiders en 
Vrienden van De Kievitshorst dankbaar zijn. 

• Dat er op woensdag 17 juli een bijzonder 
optreden op het programma staat. 

• Dat op deze middag Ernesto Arrendell een 
bijzonder muzikaal klankverhaal vol 
sfeergeluiden brengt. 

• Dat Ernesto ruim 10 jaar geleden ook al  
eens dit soort programma heeft verzorgd  
in De Kievitshorst. 

• En dat dit men name voor de 
verpleegafdelingen erg goed aan sloeg. 

• En dat niemand dit programma mag missen.

Foto’s Hasseltse Kapel...

Gehoord in de wandelgang
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Op zaterdag 25 mei was het zover. De geplande 
klusdag door familie en vrijwilligers op Puccini. 
Hard werken heeft goede voorbereiding nodig 
en daarom begonnen we met gezamenlijk 
koffie en thee drinken met een lekker stuk cake 
voor de bewoners en familie.

Na de koffie werden de taken verdeeld. Omdat we 
zoveel hulp kregen waren er mensen in de tuin 
bezig maar ook binnen werd het meubilair grondig 
gepoetst. Een aantal bewoners die dit konden 
staken ook de handen uit de mouwen en andere 
bewoners genoten van het zomergoed wat in de 

tuin werd geplant of zaten er buiten gezellig bij  
om een praatje te maken.

In een 3 uurtjes tijd was heel het kluswerk  
gedaan. Het onkruid was tussen de tegels uit,  
de tafels en stoelen waren goed afgedaan, de 
binnentuin was helemaal geveegd en alles was 
versierd voor de feestmiddag. Binnen waren  
ze nog bezig met de laatste stoelen een goede 
schoonmaakbeurt te geven en onze vaste 
vrijwilliger begon vast de hapjes te verzorgen  
voor de middag.

Vanuit De Kievitshorst kregen de familieleden  
en vrijwilligers die kwamen helpen een lunch in 
Intermezzo aangeboden. Er werd lekker gegeten 
en iedereen maakte gezellig een praatje met 
elkaar.

Na het eten stond onze muzikant al klaar om een 
gezellige medley in te zetten en werden alle 
bewoners naar buiten begeleid om van de muziek 
te gaan genieten.

Na de koffie en thee was het tijd voor een borreltje, 
glaasje fris en een hapje.

We hebben zelfs nog met een grote groep gedanst 
en de polonaise gelopen.

Rond 15.30 uur begon het af te koelen en besloten 
we om stilletjes aan naar binnen te gaan en op te 
ruimen. Om 16.30 uur konden we terug kijken op 
een zeer geslaagde middag. 

Bijzondere dank aan de hulp van familie en 
vrijwilligers. Zonder hen was dit niet gelukt. 
Volgend jaar krijgt deze dag zeker weer een 
vervolg. De familie geeft ook aan het fijn  te vinden 
om iets te kunnen betekenen voor de afdeling. Of 
het nu helpen is bij een uitstapje, de afdeling 
versieren voor de feestdagen of een klusdag, u 
bent altijd van harte welkom en de bewoners zijn u 
zeer dankbaar!

Liesbeth van Loon
Medewerker Welzijn Puccini

Klusdag en tuinfeest Puccini

Noteer alvast in uw agenda
Zondag 29 september
Burendag
in de achtertuin  
van De Kievitshorst

Het belooft een gezellige  
dag te worden.  
In de herfst-uitgave  
en op affiches zult u  
hier meer van lezen. 
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Juli
03 Mevrouw J.  Wilbers Mahler
04 Mevrouw G. Schol Beethoven
05 Mevrouw M. Maas Chopin
10 De heer G. Vrijdag Mahler
12 Mevrouw C. Homburg Vivaldi
13 De heer J. Krouwels Mahler
17 Mevrouw T. Rempkens Mahler
18 Mevrouw M. van Weesenbeek Puccini
19 De heer C. Gangapersad Beethoven
23 Mevrouw A. Cools Vivaldi
24 Mevrouw J. Wolfs Chopin
26  De heer H. Ketelaars Amadeus
30 Mevrouw C. Kennis Amadeus
31 Mevrouw M. Goossens Brahms

Augustus
08 Mevrouw M. Rakpiejen Puccini
16 Mevrouw P. van Haarlem Bruckner
19 De heer A. Bertens Brahms
19 Mevrouw E. Koopmans Chopin
19 Mevrouw A. Remmers Puccini
22 Mevrouw J. van Engelen Brahms
29 De heer F. Haneveer Mahler
29 Mevrouw J. de Laat Bruckner
31 Mevrouw C. Kimmel Vivaldi

September

06 De heer J. Vermeeren Beethoven
10 Mevrouw C. van Gorp Ravel
12 De heer A. van de Zanden Amadeus
18 Mevrouw W. van Noye Puccini
18 Mevrouw J. van de Ven Beethoven
19 Mevrouw C. Venmans Verdi
23 Mevrouw P. van de Dries Beethoven
24 Mevrouw M. Emmen Bruckner
25 De heer J. van de Pol Vivaldi
27 Mevrouw A. van de Put Mahler
30 Mevrouw C. van Meersbergen Bruckner 

Nieuwe bewoners
De heer W. Franken Amadeus
Mevrouw C. Huijsmans Amadeus
De heer J. Huijsmans Mahler
De heer D. Poort Beethoven
Mevrouw M. Dijkstra Beethoven
De heer W. Lepelaers Brahms
De heer H. Marcelis Bruckner
Mevrouw E. van de Laak Chopin
Mevrouw J. Wolfs Chopin 
Mevrouw E. van de Put Mahler
De heer W. van de Put Mahler
De heer C. de Bont Puccini
Mevrouw M. Swaans Puccini
Mevrouw W. van Noije Puccini
De heer C. van Weesenbeek Ravel
Mevrouw A. Cools Vivaldi
Mevrouw A. Kolen Vivaldi
Mevrouw Slenders Bruckner
Mevrouw P. van de Dries BeethovenVerjaardagenlijst bewoners

Felicitatie
Op 13 april waren  

De heer en mevrouw 
Lukken – Schuur

van Vivaldi / Verdi

60 jaar getrouwd!
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers feliciteren 

hen nog van harte met hun huwelijksjubileum!
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Medisch pedicure 
Stefan Lambrechts

U kunt voor vragen over een pedicurebehandeling of voor  
het maken van een afspraak contact opnemen met  

Stefan T 06 288 08 947

Winkel Intermezzo
Iedere dag geopend vanaf 11.00 uur. U kunt terecht voor 
ondermeer toiletartikelen, kaarten, snoep en zoutjes. Nu ook 
voor was- en drogermunten en betaalkaarten.

Colofon
Het Kievitsnieuws is een 
informatieblad voor de 
bewoners en hun relaties, 
medewerkers en vrijwilligers 
van De Kievitshorst. Het blad 
verschijnt 4 keer per jaar en 
heeft een oplage van 500 
exemplaren.

Redactie
Petra Magnée
Marion Hendriks
Klaartje Stikvoort

Redactiesecretariaat
De Kievitshorst
Beneluxlaan 101
5042 WN Tilburg
T 013 531 21 00

Drukwerk 
Drukwerkdeal

Opmaak 
Afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient duidelijk 
geschreven of per e-mail via 
kievitsnieuws@dewever.nl 
aangeleverd te worden bij het 
redactiesecretariaat. 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om stukken te 
weigeren, in te korten of te 
wijzigen.

Sluitdatum
KOPIJ volgende editie
10 augustus 

Verschijningsdatum
21 september

Kapsalon
Kapster Jeanne
Op dinsdag vanaf 09.00 uur voor de dames van de 
verpleegafdelingen

Op woensdag en donderdag vanaf 09.00 uur  
voor de dames van de verzorgingsafdelingen

Kapster Dorris
Werkt alleen op afspraak 
U kunt haar bereiken op 
T 06 20 54 55 82

Algemene informatie
Bloedafnamepost
Bloedafnamepost is open op: 
dinsdag en donderdag van 10.30 
tot 11.30 uur. Voor meer 
informatie T 013 539 800 14

Reservering ruimte
Wilt u wat meer ruimte voor het 
vieren van onder meer 
verjaardagen, jubilea dan kunt u 
hiervoor bij de receptie de 
multifunctionele ruimte in het 
souterrain reserveren.

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

Tijdelijke opname
Binnen De Kievitshorst bestaat 
de mogelijkheid voor een tijdelijke 
opname zowel voor verzorging 
als verpleging somatiek en 
psychogeriatrie. U dient hiervoor 
over een CIZ-indicatie te 
beschikken. U kunt met uw vraag 
over een tijdelijke opname 
contact opnemen met Bureau 
Zorgadvies via 0800 339 387.

Diëtist 
U kunt, als u bent doorverwezen 
door uw arts (huisarts of medisch 
specialist), contact opnemen met 
de diëtist van De Wever Hannie 
van Stiphout. Ze is voor 
bewoners van De Kievitshorst, 
cliënten van de aanleunwoningen 
en uit de wijk. Bereikbaar via 06 
13 07 77 30.

Gevonden voorwerpen
Bij de receptie van De
Kievitshorst kunt u informeren
naar gevonden voorwerpen.

Ergotherapie
Als bewoner van de 
verzorgingsafdeling, of bent u 
woonachtig in de aanleunwoning 
of in de wijk, dan kunt u, met een 
verwijzing van de huisarts, 
contact opnemen met 
ergotherapeut Marjo van Gils – 
Simons. Zij is elke week op de 
donderdagochtend aanwezig  
op locatie de Kievitshorst en 
telefonisch bereikbaar op de 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Het telefoonnummer 
is 06 518 448 47

Voor de bewoners van de 
verpleegafdelingen is Mariska 
van Riel de ergotherapeut. Zij 
wordt door het verzorgend 
personeel, op verwijzing van de 
ouderenarts, ingeschakeld.

Fysiotherapie
U kunt, als u een verwijzing hebt 
van een arts, contact opnemen 
met de (geriatrie)
fysiotherapeuten van De 
Kievitshorst. Bij ons kunt u 
terecht als u in De Kievitshorst, in 
de aanleunwoningen of in de wijk 
woont. Elke dag van de week is 
er een fysiotherapeut in huis. 
Bereikbaar op 06 20 19 96 73

Na verwijzing van de ouderenarts 
komt Bianca Pastoors of Malou 
Verheijen naar de bewoners van 
de verpleegafdelingen voor een 
behandeling.

Geestelijke verzorging
Voor bewoners en familie van de 
verpleegafdelingen zijn geestelijk 
verzorgers Daisy The en Gabriël 
Roes er voor een ontmoeting, 
een rustig gesprek over alles wat 
er op het hart ligt, over hoe het 
leven was, hoe het is en hoe het 
kan zijn. U kunt hen rechtstreeks 
benaderen als ze op de afdeling 
zijn of via de medewerkers op de 
afdeling. 

Logopedie
Als er problemen zijn met 
de communicatie (zoals 
woordvindproblemen) of als 
er sprake is van slikklachten, 
moeite met kauwen en verslikken 
kunt u terecht bij de logopedist.
Als u op een verpleegafdeling 
(Wlz) verblijft, vindt na een 
verwijzing door de specialist 
ouderengeneeskunde 
aanmelding bij de logopedist 
plaats. Woont u op een 
verzorgingsafdelingen, in een 
aanleunwoning of in de wijk dan 
kan de huisarts u doorverwijzen 
naar de logopedist. 
De logopedist van De 
Kievitshorst is Elvira Klinkert. Zij 
werkt op maandag en woensdag 
en is bereikbaar op T 
06 23 58 05 24 of per mail 
e.klinkert@dewever.nl. Op de 
overige dagen/bij afwezigheid 
kunt u contact opnemen met één 
van haar collega’s via 
logopedie@dewever.nl of bellen 
naar 06 23 58 05 24 (de telefoon 
is altijd doorgeschakeld).
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