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De Koning is jarig! 
Van Harte Gelukgewenst Majesteit met Uw 
verjaardag!

Een jaar geleden is dit zeer uitbundig gevierd 
vanwege het “ kroonjaar “, maar kom, ieder jaar 
is het voor de jarige en voor familie toch weer 
bijzonder, hé. Van ieder jaar willen we immers 
iets speciaals maken, voor jezelf, je gezin en alle 
landgenoten.

We leven mee, helemaal omdat u zo spontaan, 
warm en levendig tussen ons in staat, daar zijn we 
allen blij mee. Nu onze prinsesjes zich ontwikkelen 
tot leuke tieners, die optrekken met vriendinnen 
etc. en het voorbeeld hebben van twee lieve 
ouders, die hen zo goed begeleiden als voorbeeld 
met hun voortgaande studie. En zo geïnteresseerd 
in het leven staan, voor kunst, sport, alles wat het 
leven biedt. Straks weer samen met het gezin fijn 
vakantie vieren! Kortom, eerst een hele prettige 
verjaardag toegewenst en daarna volgt de rest 
vanzelf. Héél veel respect, liefde en meeleven 
gewenst, door alle Tilburgers, jong en oud, via ons 
blad “Majesteit”, vanuit Koningsvoorde in Tilburg.

Utopia.Brasserie als 
bruisend hart
Regelmatig is er een grote activiteit in de Brasserie en 
bruist het van de gezelligheid. Hoe mooi zou het zijn 
als er naast deze grote activiteiten ook nog kleinere 
activiteiten zouden zijn. Dat niemand zich hoeft te 
vervelen of zich eenzaam hoeft te voelen. Elke dag 
iets te doen, elke dag wat reuring: ofwel de Brasserie 
als bruisend hart van Koningsvoorde.

Vanaf april is er elke dag een Welzijnsmedewerker 
in de Brasserie die hiervoor gaat zorgen. Dus sluit 
gezellig aan, of laat weten als u zou willen aansluiten 
maar hulp of begeleiding hierbij gewenst is. 

Veel plezier in de Brasserie!

 

Nieuwe Brasserie dienst
Vanaf 1 maart zal er dagelijks een 
Welzijnsmedewerker aanwezig zijn in 
de Brasserie van 10.00u tot 19.00u. Zij gaan zich 
inzetten om u beter te leren kennen met uw 
behoeftes aan welzijn, dagbesteding. Wij sluiten 
hiermee aan op wat u eerder heeft aangegeven in 
de spiegelgesprekken. Zij zullen u gastvrij 
ontvangen, inzetten op reuring, gezelligheid, 
aandacht, activiteiten en waar nodig ondersteuning 
van collega’s van Brasserie de Koning. De meeste 
van jullie zullen ze hier ongetwijfeld al vaker 
hebben zien rondlopen. Zijn er wensen op het 
gebied van dagbesteding, hebt u hobby’s maar 
weet u niet goed waar of hoe te beginnen, vindt u 
het bijvoorbeeld leuk om te dammen of schaken 
maar hebt u niemand om dit mee te doen, zou u 

graag aan willen sluiten 
bij een clubje maar is de 
drempel te hoog. Zij zijn 
degene bij wie u uw 
vragen en opmerkingen 
kunt aangeven, zij 
zullen met u meedenken 
in mogelijkheden en met 
u een oplossing zoeken.

Er is een groepje bewoners die momenteel in het 
koetshuis gezamenlijk eten,  dat zal door blijven 
gaan maar dan in de Brasserie. Als u graag in de 
Brasserie wilt gaan eten en u heeft hulp nodig dan 
kunt u daar aansluiten, maar ook aan een andere 
tafel helpen zij u graag.

Wat ervaart een gast van de Brasserie als zij daar 
gaat eten, of een kopje koffie gaat drinken? Wat 
verwacht de gast in b.v. de ontvangst, de snelheid 
van bediening en wat wordt er wel van die 
verwachting waar gemaakt en wat niet? Met 
oprechte nieuwsgierigheid zijn we op zoek gegaan 
naar ervaringen van gasten. We hebben twee 
medewerkers van buiten Koningsvoorde gevraagd 
om zelf gast te zijn in de Brasserie en te gaan 
ervaren hoe dat is. En we hebben hun gevraagd 
om contact te leggen met een aantal gasten en met 
hun mee te gaan kijken in hun ervaring. En als 
laatste hebben we hun gevraagd om ook mee te 
kijken bij de medewerkers: wat zijn hun ervaringen?
Dit alles levert een goed beeld op van wat gasten 
verwachten en wat ze ervaren. Vanuit dit beeld gaat 
de Brasserie (in april/mei) bezien of we, nog beter 
dan nu, kunnen voldoen aan de verwachting van de 
diverse groepen gasten. Wat moeten we zeker vast 
houden en wat niet. En hoe zouden we dat dan 
kunnen doen, wat kan er anders? 

Ervaringen in de 
brasserie
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Van de redactie
Beste lezers, wat een heerlijke periode staat er 
weer voor ons! De eerste zonnestralen schijnen al 
heerlijk en de krokusjes en narcissen laten zich al 
voorzichtig zien. Vogels fluiten, laat die lente maar 
komen. We zijn er klaar voor. Zoals Utopia al meldt 
in haar verhaal, heerlijk aan de schoonmaak, al-
thans dat was vroeger het geval! We blikken terug 
op carnaval, wat een kleurrijke foto’s en wat heb-
ben we ons vermaakt…

Enkele nieuwe mensen stellen zich voor en helaas 
hebben we ook afscheid genomen van Annemarie. 
Die van haar welverdiende pensioen gaat geni-
eten.

De boeken top 5 heb ik deze keer niet geplaatst, 
om zo anderen de ruimte te geven hun verhaal 
te kunnen publiceren. Graag hoor ik van u wat u 
graag wilt lezen of wilt zien. Ideeën zijn van harte 
welkom: koningsvoorde@dewever.nl
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Agenda april / mei / juni 2019
MAANDPROGRAMMA APRIL 2019
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Maandag 1 april 14.00u workshop langer thuis wonen 

veilig en zelfstandig
De Brasserie 

Woensdag 3 april    15.15u
20.00u

Qi Gong
Musica classica 

2 etage nis
Het Koetshuis

Woensdag 10 april 14.30u lezing kunst geschiedenis De Brasserie 
Vrijdag 12 april 10.00u

14.30u

verkoop H&A mode

optreden Back in Time

Willem
Alexanderplein        
De Brasserie

Maandag 15 april 14.30u 
17.30u - 19.30u

bloemschikken paasstukjes
meidenclub paas-knutselen

De Brasserie
Willem       
Alexanderplein

Woensdag 17 april   15.15u Qi Gong 2 etage nis 
Zaterdag 27 april 14.00u optreden Morava De Brasserie

MAANDPROGRAMMA MEI 2019
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Woensdag 1 mei 20.00u

15.15u
Musica classica 
Qi Gong

Het Koetshuis
2 etage nis

Maandag  6 mei 14.30u bloemschikken De Brasserie 
Vrijdag 10 mei 14.30u Fortissimo accordeonmuziek De Brasserie 

Woensdag 15 mei 15.15u Qi Gong 2 etage nis
Maandag 20 mei 14.30u meezing koor Meepesaant De Brasserie

Maandag 27 mei 10.00u - 15.00u ROC sportevenement Willem 
Alexanderplein & 
buiten 

Woensdag 29 mei 15.15u Qi Gong 2 etage nis

MAANDPROGRAMMA JUNI 2019
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Maandag 3 juni 14.00u verkoop Kerkhofsmode Willem  

Alexanderplein
Woensdag 12 juni 15.15u Qi Gong 2 etage nis 
Vrijdag 7 juni 14.30u Efteling Shanty koor Ahoi De Brasserie
Dinsdag 18 juni 14.30u meezingkoor effe aanders De Brasserie
Maandag 24 juni 10.00u Carma schoenen & Mobiline 

ondergoed
Willem  
Alexanderplein

Woensdag 26 juni 15.15u Qi Gong 2 etage nis

Met pensioen
Door Annemarie Ferkouche

Beste Bewoners – collega`s – 
vrijwilligers en bezoekers 
Op 9 januari van dit jaar nam 
ik afscheid, 20 jaar werken 
bij Koningsvoorde en de 
steunpunten, het zit erop!

Bij deze wil ik u allemaal 
bedanken dat u de moeite 
hebt genomen om afscheid 
van mij te komen nemen.
Ik ben overdonderd door de 
vele BLOEMEN –CADEAUS  

-KAARTEN – PERSOONLIJK 
GEMAAKTE GESCHENKEN, 
en de lieve woorden. Ook 
HET BOEK is geweldig en net 
als deze dag een hele mooie 
herinnering. Voor iedereen 
die deze dag mogelijk heeft 
gemaakt, BEDANKT, BEDANKT, 
BEDANKT. Het voelt als een 
warme deken!

U bent mij allemaal even 
dierbaar. Het was een feestje 
om dit werk te mogen doen. Ook 
BACK IN TIME, Ad en Frances. 

En de DIXIE BOYS o.a. LOEK 
EN CEES en de andere BOYS. 
Bedankt voor het optreden, het 
was geweldig. Bij het volgende 
optreden nemen we nog een 
glaasje, Tot gauw.

Lieve allemaal, tot ziens.
P.S. Maken we nog een afspraak 
bij het volgende optreden, 
afgesproken, zien we elkaar 
dan! En voor PEGGY veel 
succes, zet hem op! Het is de 
leukste baan in de Zorg!

 

Even voorstellen
Hallo allemaal, mijn naam is Laurens 
Schapendonk en sinds kort ben ik vrijwilliger 
geworden bij Koningsvoorde. Ik wil graag van de 
mogelijkheid gebruik maken om mij bekend te 
maken bij de bewoners van Koningsvoorde. Sinds 
enkele weken verzorg ik met verschillende andere 
vrijwilligers de bingo op donderdagmiddag vanaf 
14.30u. Ik draag er zorg voor dat de deelnemers 
van de bingo een leuke middag hebben en nuttige 
prijzen kunnen winnen. Er zijn nog bingokaarten 
beschikbaar voor liefhebbers en ook mensen van 
buiten Koningsvoorde zijn van harte welkom.
Een bingokaart kost slechts € 5,-. Daarmee heb je 
vele kansen om een mooie prijs te winnen.
Iedere week geven we bij de bingokaart ook een 
lotnummer waarop 20 kleine prijsjes vallen.
Deelnemers kunnen iedere week 3 gevulde 
boodschappentassen winnen voor een volle 
bingokaart. Ook is er een ronde met 3 geldprijzen 

van € 5,-, € 7,50, en 
€ 10,-. Daarnaast zijn er 
nog diverse andere 
mooie prijzen. We gaan 
gebruik maken van 
waardebonnen van de 
brasserie en de winkel in 
Koningsvoorde, zodat 
winnaars zelf hun prijs 
kunnen besteden.  

Daarnaast wil ik de mensen van Koningsvoorde er 
op attent te maken dat er iedere dinsdagmiddag 
vanaf 14.30u tot 15.30u in de Brasserie een 
meezingmiddag is die ik begeleid.
Hier nodig ik de bewoners ook graag voor uit.
Mensen kunnen verzoeknummers aanvragen en 
enthousiast meezingen.
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Door Annemarie Ferkouche
Nu ik gepensioneerd ben heb ik meer tijd om terug 
te kijken, werkspulletjes op te ruimen, bergen 
foto`s in te plakken. Geen probleem, tijd genoeg! 
Dus zat ik eens terug te denken aan wat we zoal 
bij Koningsvoorde hebben georganiseerd. En 
vroeg mij af of dat u daar nog iets van afweet. 
Daar ben ik erg benieuwd naar, vandaar mijn 
vraagstuk.

“Herinnert u zich deze nog?”

De multiculturele avonden, met het team van 
Contour de Twern. En bij ieder optreden was er 
eten of hapjes van het land. Het was altijd veel 
voorbereiding maar geweldig om te doen. Ik bracht 
van thuis een auto vol met Marokkaanse spullen 
mee om enkele tafels te vullen; kleding, poppen, 
eten, lampen, schalen, muziekinstrumenten enz.

Dan het project van moeders INSIDE OUT 
Samen met festival MUNDIAL en een Franse 
kunstenaar JR (hij heeft dit project in Parijs, Israël, 
Pakistan, Brazilië en nog meerdere landen 
gedaan). De fotograaf maakte foto`s van moeders, 
in totaal 5000. En ook onze bewoners deden mee, 
Lizette de Laat, mijn dochter (toen net moeder) en 
ik zelf. Deze foto`s waren anderhalve meter bij een 
meter groot, en werden ontwikkeld in New York. 
Nog problemen bij de douane… want de moeders 
waren verdwenen ….. Maar alles is goed 
gekomen. De foto`s hebben op de grote gebouwen 
en muren gehangen door heel Tilburg.
Ook bij Koningsvoorde en Pr. Mandelahof.
De moeders hebben zelf allemaal de grote foto 
gekregen.

Het Breiproject 
Waar ook de handwerkclub Het Verzetje aan mee 
heeft gedaan. Zoveel mogelijk grote sjaals en 
lappen breien. Het Zuiderkwartier, vele clubjes en 
mensen uit de wijk hielpen mee. Daarna werd er 
met muziek de wijk aangekleed, bomen, 
lantaarnpalen, fietsenrekken, bloembakken. Alles 
werd aangekleed in mooie breiwerken. Het was 
een vrolijk en kleurrijk gezicht.

En dan natuurlijk onze MOZAIEK BOL. Die nu te 
pronken staat op het terras van Koningsvoorde.

Met de tekst : “KONINGSVOORDE VOOR DE 
JEUGD VAN TOEN” Vele maanden waren Tineke 
Thissen, de bewoners en ik er mee bezig.
Tineke (helaas veel te jong overleden) was een 
goede lerares en hield ons goed in de gaten. 
Gelukkig is het prachtig geworden en een mooie 
blijvende herinnering.

In samen werking met Contour de Twern hebben 
we een moestuin aangelegd. Aanvraag gedaan bij 
de gemeente voor een blokhut en plantenkas. De 
moestuin of “Prinsenhof” zoals wij het genoemd 
hadden, werd geopend met een brassband van 
Antilliaanse jongeren. Ook waren er kippen en 
konijnen. Hierbij werden we ondersteund door 
vrijwilligers die de tuin bijhielden. Ook de jongeren 
van het Zuiderkwartier en de Zonnesteen hebben 
hun steentje bijgedragen. Jammer dat het bij de 
oud bouw stond en we het moesten sluiten.

Goed doel SAVE THE CHILDEREN.
Ook een prachtig project met de rugzakjes. Er 
werd een extra bingo gespeeld met opbrengst die 
ten gunste kwam voor dit project. Bij de receptie 
stond een bus waar u een bijdrage in kon doen. Er 
werd aandacht gevraagd voor deze 3de wereld 
kinderen. De rugzakjes werden gevuld met 
schoolspullen en schoenen zodat deze kinderen 
weer naar school konden gaan. Volgens mij 
hadden we 16 rugzakjes. Dit hebben we samen 
opgebracht, wat een mooi resultaat!

De Roofvogelshow
Deze grote vogels hebben erg veel indruk gemaakt 
op ons. Het was prachtig om te zien. 

De Schrobbelèr dag 
Druk bezocht, deze dag, de bezoekers mochten 
gratis 3 Schrobbelèr proeven. Een gewone, een 
warme en een met slagroom. Dat fietste er wel in.
Het was een gezellige dag en er werd veel 
gezongen. De bezoekers gingen met rode koontjes 
weer naar huis.

De drukke dagen met Carnaval, kerstvieringen, 
kermisplein, Koningsdag, Dag van de Ouderen, 
herfstmarkt, modeshows, verkopen, minimarkt, NL 
Doet en als klap op de vuurpijl Oudejaarsavond. 
De optredens van de Kleurrijke mama`s, PRAMISI 

Herinnert u zich deze nog…

Even voorstellen

Surinaamskoor, orkesten, bandjes, koren en 
zangers en zangeressen. Toneel verenigingen de 
gouden mix, Nooitgedacht en toneelgroep v.d. 
Politie. De exposities van de schilderclub enz. enz. 

OOOO beste lezers, ik ga er mee stoppen. Ik ben 
vast nog veel dingen vergeten. Het was te veel om 

op te noemen. En een feestje om het te mogen 
doen . Dag lieve mensen, fijn om dit met u allen de 
delen, en….wist u er nog iets van ?? Ik hoop het!

Vele groetjes van Anne-Marie Ferkouche. (U weet 
wel, die grote Blonde.)
Tot ziens, DAG !!

Hallo allemaal, ik wil mij in het kort even 
voorstellen voor het Sportpaleis. Sinds 7 januari 
2019 heb ik het “stokje’ overgenomen van Peggy 
van de Wiel, die binnen Koningsvoorde een 
andere functie heeft gekregen. Ik heet Ankie van 
Houtert, ik ben 57 jaar en getrouwd. Wij hebben 3 
mooie zonen in de leeftijd van 27, 24 en 21 jaar. Ik 
heb ruim 25 jaar ervaring in de Sport, van 
groepslessen tot kwartaalworkshops geven, van 
het verzorgen van opleidingen tot het 
verantwoordelijk zijn voor een halve regio van 
sportclubs. Ik vind het geweldig dat Koningsvoorde 
de mogelijkheid biedt aan ouderen om te sporten 
en juich dit initiatief enorm toe. Hoe geweldig is 

dit? Alle mensen, 
ongeacht hun conditie, 
wordt de mogelijkheid 
geboden om op hun 
niveau te bewegen. We 
hebben diverse 
apparatuur voor veel doeleinden te gebruiken. Ook 
mensen in de omgeving mogen bij het Sportpaleis 
komen sporten. En dat voor maar 10,55 per 
maand! Dus loop eens binnen en dan kijken we 
samen wat er mogelijk is! Buiten het sporten is het 
namelijk ook erg gezellig;) Heel graag tot 
binnenkort in Ons Sportpaleis!!

 

Mijn naam is Gerda Beulink. Sinds 1 maart 2019 
ben ik werkzaam als coördinator vrijwilligers bij 
Koningsvoorde. Naast deze functie start ik vanaf 1 
april als beheerder van het steunpunt Mandelahof. 
Een mooie dubbelfunctie. De Wever is geen 
onbekend terrein voor mij. Enige jaren geleden 
ben ik werkzaam geweest in de functie van 
Manager Welzijn bij de locaties Kievitshorst en 
Heikant. Helaas hield deze functie op en was het 
voor mij tijd om verder te gaan kijken. Daarna ben 
ik o.a. werkzaam geweest bij Brabantzorg in Den 
Bosch en bij Thebe.

Toen ik deze dubbelfunctie voorbij zag komen 
aarzelde ik geen moment. Met pijn in het hart nam 
ik destijds afscheid van veel dierbare collega’s en 
een mooie professionele organisatie die goed 
zorgt voor haar personeel en vrijwilligers. Met 

groot enthousiasme 
begin ik dan ook aan 
mijn herziene avontuur 
bij de Wever. Mijn 
werkervaring is met 
name gericht geweest 
op de ouderenzorg en het is voor mij dan ook een 
missie om goed werk te kunnen verrichten voor de 
kwetsbare ouderen. Met veel plezier zie ik ernaar 
uit om alle vrijwilligers te gaan ontmoeten om met 
elkaar het prachtige welzijnswerk voort te zetten 
en mogelijk nog uit te breiden. Zonder vrijwilligers 
zou het welzijn van de bewoners aanzienlijk 
minder zijn. Toen ik destijds wegging bij de Wever 
zei ik ‘ het lot is een kans’. Hoe mooi is het dat dit 
lot mij nu toch weer terug heeft gebracht bij de 
Wever.
Ik zie uit naar een fantastische tijd!

Even voorstellen
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Door José van de Langenberg

Koningsvoorde gaat Switchers opleiden.
SwitchZ staat voor een carrièreswitch en de Z voor 
zorg.
Er zijn naast de Wever met een aantal locaties nog 
3 gerenommeerde zorgorganisaties die deze 
Switchers opleiden.
Het zijn studenten die een MBO of HBO opleiding 
hebben afgerond in een ander vakgebied dan 
zorg. Zij willen hun droom, werken in de zorg, waar 
maken.
Een bewuste keuze door mensen met 
levenservaring.

Iedere student heeft een leer - en een 
arbeidsovereenkomst. Volgt een eigen leerroute, 
waarbij hij /zij begeleidt wordt door een 
werkbegeleider op de werkvloer gericht op praktijk 
en een leermeester voor de examinering.
Onze teams, werkbegeleiders en leermeesters 
worden goed begeleidt, dat is nodig omdat deze 
studenten sneller door hun opleiding gaan.

De eerste studenten in Koningsvoorde zullen voor 
de zomer starten.
Mogelijk wordt dat vervroegd naar april gezien de 
grote aantallen gegadigden.

Clubactiviteiten op Koningsvoorde
Door Peggy van de Wiel
Qi gong
Op 20 januari zijn we begonnen met de Qi gong 
op woensdagmiddag van 15.15u tot 16.15u eens 
per 2 weken. De Qi Gong wordt gegeven door 
vrijwilligster Tonny. Bij de eerste les waren er 17 
deelnemers. De reacties waren erg positief. 
De meeste waren aan het einde van de les 
ontspannen. Er was zelfs iemand die aan gaf 
“Ik moet de hele tijd gapen, ik weet niet hoe het 
komt”. Tonny gaf aan dat dit erg positief was 
omdat dit betekent dat je na een les al kunt 
ontspannen :)

Pictogrammen door Koningsvoorde 
Onze stagiaires van de opleiding ROC beweeg 
agoog hebben voor jullie plaatjes gemaakt met 
pictogrammen die overal in huis hangen.

Hier staan simpele oefeningen op af gebeeld met 
een omschrijving erbij die u zelf kunt doen als u 
wat tijd over heeft.

U mag ze natuurlijk ook zelf aan spreken met de 
vraag om de route een keertje mee te 
bewandelen. Ze zijn aanwezig op 
maandagmiddag en donderdag. En zijn 
herkenbaar aan hun blauwe trainingspakken van 
het ROC.

Dan hier nog wat foto’s van de clubactiviteiten die 
we op Koningsvoorde te bieden hebben. 

Lijkt het u leuk om ergens aan deel te nemen 
informeer bij de Welzijnsmedewerkers die 
dagelijks van 10.00u tot 19.00u in de Brasserie 
aanwezig zijn.

Twee mogelijkheden; hoera lente of… Schoonmaak!
We hadden een extreem kalenderjaar! Een 
zomer met hoogtepunten van temperatuur en 
extreme droogte. We dachten, dat we daarna 
nooit geen groen grassprietje meer zouden 
zien. Toen weer extreem nat, weilanden en wat 
daarbij hoorde, verzopen onder het nat.
Enkele locaties met extreme vorst! Brr. En om 
nog maar door te gaan met uitersten, begin 
februari, lenteweer, effe buiten zitten op een 
terrasje of in je eigen tuintje…

Ja hoor, herstel van de natuur, groene 
grasveldjes en gazons, krokusjes, sneeuwklokjes 
en vogeltjes die prachtig hun nestje bouwen. 
Ooievaars die als trotse heersers fier rechtop in 
hun uitzichttoren staan. Zijn wij moderne mensen 
nu luier, of kunnen we beter genieten. 
Want terwijl we ( zie hierboven ) ter plekke van 
zon en natuur genieten kende juist onze 
“voormoeders” dan juist geen moment rust. 
Welnee, ramen wijd open, matrassen van de 
bedden, met geweld naar beneden, dekens aan 
de waslijn. Alles wat maar wasbaar was, kreeg 
een stevig sopje.

Er werd aan muren en plafonds geragebold. Op 
trapjes, de plafonds een hagelwit beurtje en aan 
de muren een fris nieuw behangetje. Nieuwe 
gordijnen of te minstens schone… Nieuwe 
plantjes op de vensterbank en viooltjes buiten in 
de bakken.Onze moeders hadden nog geen 
verwarming. Maar een glimmende potkachel, die 
werd gepoetst totdat je jezelf erin kon zien, maar 
er zat geen knopje aan, van aan of uit hoor!
Welnee, kachel glimmend schoon en uit!!

Winterkleren werden proper gewassen, gestoomd 
en keurig op volgorde in de kast gehangen. 
Met Pasen begon het nieuwe leven, het nieuwe 
seizoen. Die optimisten trapte er ieder jaar in.  
Want die prachtige voorjaarsdagen hielden geen 
stand, dus je kreeg vaak de bibberatie, van je 
mooie nieuwe kleren, brr. Hulde aan de vlijtige 
(vooral Oma’s) en moeders voor een vrolijk, maar 
warm vestje. En zo stapten we de lente en 
zomer in!

Huisje schoon en mensen schoon, met een nieuw 
begin in de bol en kerk. Het leek een klein beetje 
op Kerst, ook goede voornemens werden 
gemaakt. Onze generatie, begint zich te buigen 
over landkaarten en kijkt op de computer.
Welk exotisch land zullen we deze zomer eens 
gaan verkennen? Genieten! Welke bikini wordt er 
aangeschaft?

Er zijn beslist nog gezinnen waar alles pico bello 
is, eer de deur achter hen dicht gaat, maar ik 
denk wel net zoveel, die een puinhoopje achter 
laten… Soms kun je echt een beetje heimwee 
hebben, naar die goede oude tijd?! Is dat zo…? 
Wat is dé goede maat? Niemand, die het ons 
perfect kan uitleggen, denk ik. In ieder geval 
leven we vlotter, gemakkelijker! Och, als we het 
wat combineren, kunnen we toch nog ons huisje 
puntgaaf hebben, maar vooral ook van die immer 
terugkerende prachtige lente en bloesem 
genieten!

Fijne lente! UTOPIA.

Gedicht: Lente
Alles in bloei
Een aangename temperatuur
Lekker wandelen of fietsen 
dat kan haast ieder uur

Genieten op een terrasje 
of lekker loungen in de tuin 
Er heerlijk op uit
Trouwens, ben ik al bruin?

De zomer in aantocht
de winter voorbij
De herfst nog ver weg
Ja, jij bent het voor mij 

Ik meen het, Lente,
jij bent mijn favoriet
een beter seizoen dan jou 
is er voor mij niet

09-04-2017 Ingrid Ferwerda Jacobs

SwitchZ schakelt naar Zorg
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Een goede buur Lieve gasten van Brasserie De Koning
Door Lizette de Laat
Veel bewoners huren hun appartement bij TBV 
Wonen (en enkelen bij Wever Wonen) en wonen 
zelfstandig binnen Koningsvoorde. De 
medewerkers van Koningsvoorde kun je in dat 
geval beschouwen als ‘je buren’, en graag willen 
we een ‘goede buur’ zijn. Maar wat houdt dat in? 
We gaan er van uit dat u normaal gesproken zelf 
uw zaken doet en regelt, zelfstandig bent. Wij 
adviseren u een alarmservice af te sluiten met De 
Wever (of een ander) zodat u op een knop kunt 
drukken als u b.v. gevallen bent of ineens erg ziek 
bent geworden. Soms ontstaat er een ‘niet-pluis’ 
situatie. “Het gaat niet goed met mijn buurvrouw, er 
is geen hulp en ik maak me zorgen”. Soms door 
ons zelf opgemerkt, andere keren ook door een 
andere bewoner gemeld. Als goede buur gaan we 
in zo’n situatie na of er professionele zorg is. We 
bespreken dan ons signaal met de betrokken 
professional. Lijkt er geen professional betrokken 
dan proberen we contact op te nemen met 
huisarts, evt de woningbouwcorporatie. (Wij 
hebben namelijk geen gegevens van de huurders 

van TBV). Indien nodig en mogelijk zetten wij de 
professionele hulp in. Als er al even niets gehoord 
is van een bewoner, of een bewoner is niet in het 
restaurant terwijl dat normaal gesproken wel zo is 
dan informeren wij bij andere gasten/bewoners en 
gaan evt aanbellen. Waarschijnlijk is de bewoner 
op vakantie of opgenomen in het ziekenhuis. Is er 
na 3 dagen nog geen contact dan nemen we 
contact op met TBV. Bewoners verwachten dat wij 
kunnen helpen de deur te openen als een sleutel 
vergeten is. TBV is sloten aan het vervangen van 
hun appartementen. Medewerkers van 
Koningsvoorde hebben hier geen sleutel van en 
kunnen u hier helaas (op nog enkele 
appartementen na) niet bij helpen. 

Hopelijk bent u ook elkaars goede buur. Let u een 
beetje op elkaar, vertelt u de buurvrouw als u op 
vakantie bent of naar het ziekenhuis gaat en legt u 
een reservesleutel bij een buur die u vertrouwt. 
Samen kunnen we als buurtgemeenschap zorgen 
dat iedereen zich gezien en gemist ervaart!

Door Nanno van der Laan
Heeft u ook zo genoten van de kerstdiners, de 
mosselavond en de thema-avonden?
Wij als team van de Brasserie kijken er met veel 
plezier op terug. En wat te denken van de gezellige 
avonden in het café op dinsdag- en vrijdagavond, 
hier gaan we zeker mee door hoor! Nu ik dit aan 
het schrijven ben (op 24 februari) zit ik lekker in het 
zonnetje op mijn balkon en voel de lentekriebels al 
opkomen om heerlijk naar buiten te gaan en te 
genieten van het voorjaar. Wij zijn al volop bezig 
met een nieuw menukaart samen te stellen.
Ook voor Pasen, Moederdag, Pinksteren en de 

thema-avonden hebben we al ideeën klaarliggen.

Heerlijke asperges lekker brunchen of een chinees 
buffet. Met ons terras hebben we ook plannen om 
het knusser te maken maar daar zijn we nog niet 
helemaal uit. Zoals u wellicht al heeft gezien 
hebben we sinds kort ook heerlijke drinkyoghurt, 
karnemelk en smoothies in onze koelvitrine staan.
En heeft u iets te vieren, dan kunnen we er samen 
een leuke dag van maken, het is mogelijk om een 
dinertje, koffietafel, warm/koud buffet of een 
gezellige borrelmiddag te verzorgen.

 

GVS
We did it!! Op 28 februari is Koningsvoorde 3 GVS’ers rijker geworden. 1 
jaar lang hebben wij deze opleiding gevolgd en nu dus afgerond. GVS staat 
voor Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek. De opleiding ging vooral over 
belevingsgerichte zorg, hierin willen wij onze collega’s nog meer gaan 
meenemen om dit te gaan toepassen binnen Koningsvoorde. Wij willen 
Koningsvoorde bedanken voor deze mooie ervaring en mogelijkheid om 
ons verder te ontwikkelen! Groetjes Hanny, Romy & Paula
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Op vrijdag 4 februari was de feestelijke opening van café het Koetshuis op Koningsvoorde. Om 18.30u 
zaten er al bewoners te wachten. Bij binnenkomst kreeg iedereen een welkomstdrankje. Om 20.00u 
hebben Janneke en Neville een demonstratie gedanst. Zij dansen bij dansschool Van Opstal en afge-
lopen juni zijn zij Nederlands kampioen geworden in de Latin amateur klasse! Er moest wat ruimte 
gemaakt worden omdat het Koetshuis aardig vol zat. Al met al een erg drukke en gezellige avond.

Café het Koetshuis is iedere dinsdag en vrijdag geopend van 19.00u tot 21.30u. Er zullen regelmatig 
activiteiten georganiseerd worden. Heeft u ideeën dan horen wij ze graag

Hopelijk tot ziens!

Opening café het Koetshuis Pr. Mandelahof
Op 13 januari werd er een nieuwjaar receptie 
gehouden bij Pr. Mandelahof. Deze werd geor-
ganiseerd door K.B.O. Korvel en Pr. Mandelahof.
Een goed begin om zo 2019 in te gaan. Met 
gezellige muziek , lekkere hapjes, en de nodige 
drankjes, Dansen en veel plezier. 

En bij deze wil ik u  laten weten wat er zoal op 
het steunpunt wordt georganiseerd:
Maandagmiddag – woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag:  BILJARTEN competitie. 
Ontmoetingsruimte open om 13.00 uur.
Maandagmiddag: kaarten, jokeren en rikken. 
Ontmoetingsruimte open om 13.00 uur.
Dinsdagmiddag: bingo met boekjes, 10 rondes 
voor € 5,-. Van 13.30 tot 16.00 uur. 
Donderdagmiddag: hobby clubje – biljarten met 
klok. Ontmoetingsruimte open om 13.00 uur.
Vrijdagmiddag: kaarten jokeren en rikken. 
Ontmoetingsruimte open om 13.00 uur.

Dan kunt u ook deelnemen aan: koersbal – sjoel-
en – fietsclub –jeu de Boules. We vieren:  gezel-
lige (dans)middagen – kerstvieringen.  
We organiseren verkoop mode – modeshow – 
(zie aankondigingen op folders).

2de dinsdagavond van de maand ALZHEIMER 
CAFÈ.  D.O.T. winkel open op: dinsdag, woens-
dag en donderdag van  9.00 tot 12.00 uur.
‘s Morgens drinken we samen koffie van 10.00 tot 
12.00 uur (maandagochtend gesloten). Kom eens 
binnen lopen om een kijkje te nemen  en een 
kopje koffie te drinken .U BENT VAN HARTE 
WELKOM !!!! We hebben een prachtige ontmoet-
ingsruimte, met een team vrijwilligers die voor u 
klaarstaan en u ontvangen. Ook kunt u bij ons lid 
of (GASTLID) worden bij k.b.o. korvel.

Voor meer info.
Pr. Mandelahof, Korvel plein 60, 5025 JS Tilburg 
Tel : 013- 5452006.



Roc sport en  bewegen evenement
Maandag van 27 mei 10.00u tot 15.00u 

Wij, Mike en Katima, (u kunt ons herkennen aan 
de blauwe vesten) hebben de opdracht gekregen 
vanuit school om een evenement te organiseren 
als examenopdracht. Dit evenement bestaat uit  
2 delen. Het 1e deel is een wandeltocht van 
ongeveer een half uur. Tijdens het wandelen 
zullen er een paar posten staan waar je punten 
kunt verdienen. Het 2e deel is binnen in 
Koningsvoorde. Hierbij zal er een spelenkermis 
zijn. Hier kun je allemaal leuke spelletjes doen 
die ook nog met bewegen te maken hebben. Ook 
hier kun je weer punten verdienen. Als u meedoet 
aan het evenement bent u zelf een uurtje bezig. 
Wij maken groepen van 6 tot 8 personen, deze 
groep gaat eerst wandelen en daarna de 
spelenkermis. Aan het einde van uw ronde zullen 
wij de punten optellen en krijgt de persoon met de 
meeste punten een kleinigheidje mee.

P.S. u krijgt nog verdere informatie over het 
aanmelden.

Dit evenement is op 27 mei 2019.
Het duurt in totaal van 10:00u tot en met 15:00u. 

Het is in Koningsvoorde en daarbuiten.

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...


