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Van de redactie
 
 
Voor u ligt wederom een nieuwe editie van 
’t Kievitsnieuws. Een lente-editie deze keer, want 
de krokussen komen de grond al uit. En dat is 
dit jaar wel erg vroeg. Is het misschien te vroeg? 
Hopelijk worden de mooie krokussen en de 
uitlopers aan de bomen niet meer beschadigd door 
de vorst.   

Carnaval was dit jaar relatief laat, maar dat heeft 
het er niet minder gezellig om gemaakt! Prins 
Etienne d’n Irste is tijdens het Vurgloeien weer 
langsgeweest en de Hofkapel heeft er wel goed 
de stemming in weten te brengen! Gelukkig waren 
we al goed opgewarmd door de Restantjes en de 
Laaileuters, die ieder jaar trouw van de partij zijn! 
Prinses Martina heeft met verve de Kievitrines 
door de Canrnavalsdagen geleid dit jaar. Na een 
aantal gezellige, maar hectische dagen heeft ze op 
Aswoensdag de sleutel weer mogen overdragen 
aan Margriet Ratelband en zijn we weer terug naar 
vanouds gegaan.

Terug naar vanouds is iets wat in ‘t Kievitsnieuws 
niet meer vanzelfsprekend is. We hopen door 
een aantal veranderingen ’t Kievitsnieuws nog 
aantrekkelijker en toegankelijker te maken. In deze 
editie vindt u een overzicht van de activiteiten die 
in huis gaan plaats vinden, maar u krijgt ook een 
aparte activiteitenkalender. We zijn voornemens 
om alle activiteiten, ook die op de huiskamers 
van de afdelingen, op de activiteitenkalender te 
plaatsen. 

’t Kievitsnieuws gaat u vier maal per jaar 
ontvangen, gelijk met de start van de seizoenen, 
een mooier ritme in het jaar zouden we zelf niet 
kunnen bedenken. 

De lente is een van de seizoenen waar de meeste 
mensen naar uit kijken. Het ruikt lekker buiten, de 
natuur start weer op, laten we ook met z’n allen 
ervan genieten, want voor we het weten, schrijven 
we alweer aan een zomereditie! 

Klaartje Coolen

Beste mensen,

Inmiddels hebben we de eerste maanden van het 
nieuwe jaar alweer achter de rug. We hebben mooie 
Kerstdiners en nieuwjaarsbijeenkomsten achter de 
rug. Ik heb erg veel complimenten gehoord van de 
bezoekers van de Kerstdiners. Daarom, het moment 
om alle medewerkers van de horeca en onze 
vrijwilligers die hierbij ondersteund hebben, weer 
hartelijk te bedanken voor alle inspanningen!

Ook binnen het team van managers zijn we druk aan 
het bouwen. Onlangs hebben we met alle 
teammanagers en een externe coach, een dag op de 
“hei” doorgebracht. Doelstelling van de dag, elkaar 
nog beter te leren kennen en af te tasten wat we van 
elkaar kunnen leren en gebruiken. Vanuit onderlinge 
samenwerking binnen de locatieteams, kunnen we 
ook zaken uitwisselen, hoeft  het wiel niet opnieuw 
uitgevonden te worden waardoor ook wij als 
clusterteam De Bijsterstede, Den Herdgang en De 
Kievitshorst tijd kunnen winnen. Denk hierbij aan 
onnodig overleggen en het niet opnieuw hoeven 
ontwikkelen van plannen e.d. waar de ander al 
energie in gestoken heeft. Daarnaast heeft iedere 
teammanager zijn eigen kwaliteiten, waar we binnen 
het cluster gebruik van kunnen maken. Dit jaar zal in 
het teken staan van verdere ontwikkeling hiervan. 
Zoals u wellicht al vernomen heeft,  heeft Erik van 
Haperen, teammanager Zorg en Welzijn, een andere 
uitdaging binnen De Wever gevonden. Ik wil Erik 
hartelijk danken voor de wijze waarop hij de zaken 
binnen De Kievitshorst mee opgepakt heeft en wens 
hem alle goeds toe voor de toekomst. Inmiddels is er 
een nieuwe vacature gesteld voor de functie van 
teammanager Zorg en Welzijn. Patrick van Gastel, 
teammanager Zorg en Welzijn zal, tot de tijd dat de 
vacature opgevuld is, de honneurs waarnemen. 

Als Wever zijn we continue in beweging in het 
verbeteren van onze kwaliteit en druk in de weer met 
de verzelfstandiging van teams. Dat vraagt veel van 
onze medewerkers. In praktijk zien we inmiddels hele 
mooie resultaten van de verzelfstandiging  van de 
teams. Medewerkers zoeken elkaar steeds vaker op 
om ideeën met elkaar uit te wisselen en op een 
zelfstandige manier het overleg met elkaar aan te 
gaan. 

Een van de speerpunten is het verder door 
ontwikkelen van de visie op dagbesteding, het 
organiseren van individuele activiteiten voor 
bewoners. Komend jaar zult u hier zeker meer over 
gaan horen!

Inmiddels heb ik kennis mogen maken met Anniek 
van Lierop, programmamanager zelfstandige teams. 
Zij zal ons de komende periode verder op weg gaan 
helpen met het proces rondom de verzelfstandiging 
van teams. Ik wens Anniek veel succes toe en heb er 
alle vertrouwen in dat wij, samen met haar, door 
kunnen bouwen in de verzelfstandiging van alle 
teams.

Daarnaast heeft er in februari een interessante 
inspiratiesessie plaatsgevonden waarbij we stil 
hebben gestaan bij het strategisch beleidsplan voor 
de komende jaren. Zoals u kunt lezen zijn we druk 
doende met ontwikkelingen voor nu en voor de 
toekomst. Uiteraard houden we u op de hoogte van 
de ontwikkelingen die hier uit voortvloeien.

Rest mij nog om u te melden dat we gelukkig veel 
nieuwe medewerkers welkom hebben mogen heten. 
De extra kwaliteitsgelden die hiervoor beschikbaar 
zijn gesteld, werpen hun vruchten af. Hier zijn we 
uiteraard erg blij mee! Ook de komende maanden 
zullen er nog nieuwe medewerkers in dienst komen. 
De Wever heeft inmiddels al de eerste bijeenkomsten 
voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Op deze 
manier worden de nieuwkomers welkom geheten en 
krijgen een eerste impressie van wat De Wever 
allemaal te bieden heeft. Ook namens De 
Bijsterstede en Den Herdgang, hartelijk welkom en 
veel werkplezier toegewenst!

Inmiddels hebt u al kunnen genieten van het lekkere 
zonnetje en konden we de terrasjes ook al in gebruik 
nemen. En dat in februari….!

Ik wens u een mooi voorjaar en woonplezier binnen 
De Kievitshorst.

Margriet Ratelband
Locatiemanager

Van de locatiemanager
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Om mooie momenten tot bloei te laten komen 
hebben we blijkbaar een aantal ingrediënten nodig 
zodat dit moment kan ontstaan, echter hoe doen 
we dit? Ik ben gaan zoeken en vond voor mijzelf 
het antwoord in de spreuk ‘Elke nieuwe dag is een 
cadeau klaar om uitgepakt te worden’.

Als we een nieuwe (werk)dag anders benaderen, 
zien we dat het ons volop nieuwe kansen brengt 
en daardoor wordt elke dag speciaal. Elke dag is 
namelijk een nieuw begin, en daar moet je gebruik 
van maken. Elke dag komen dingen tot bloei, zijn 
er mooie momenten die de moeite waard zijn om 
verteld te worden. Alleen hoe zorgen we ervoor 
dat deze alledaagse momenten bijzonder worden? 
Misschien is het creëren van piekmomenten een 
begin om ons werk en leven interessanter te 
maken? Wellicht maken deze piekmomenten ons 
leven dan betekenisvoller en rijker? We creëren 
dan bewust ruimte voor herinneringen en proberen 
uit het leven te halen wat erin zit.

En toch geloof ik dat ‘het cadeau van de dag’ 
zit in andere momenten. Kleine momenten 
van geluk zitten voor mij vaak in ‘het moment’. 
Dit geluksgevoel kunnen we niet altijd zelf 
vormgeven maar wordt meestal bepaald door 
wat ons overkomt. Dit is voor mij de essentie 
van zingeving en soms zit zingeving in de kleine 
geluksmomenten.

Gewoonweg aandacht geven aan alle mooie 
en onzichtbare momenten die bewoners, 
verzorgenden en familie dagelijks samen 
meemaken. Het zijn zij die ons telkens weer laten 
inzien waar het in het leven werkelijk om draait; de 
kleine geluksmomenten en oprechte aandacht. De 
essentie van zingeving ligt voor mij in alledaagse 
momenten betekenisvol maken.

Daisy The 
Geestelijk verzorger

Het cadeau van de dag

Een aantal weken geleden las ik op een blog interessante verhalen uit de praktijk in een verpleeghuis. In 
dit blog werd beschreven dat het belangrijk is om de focus niet te leggen op achteruitgang maar op het 
creëren van mooie momenten die de moeite waard zijn om naverteld te worden. Dit artikel riep een vraag 
in mij op: waarom hebben sommige kleine ervaringen zoveel impact op ons dat ze ons leven kunnen 
veranderen – en hoe kunnen we zelf deze bijzondere momenten creëren in ons eigen leven en werk?

Betaalkaarten

U hebt in februari betaalkaarten ontvangen met 
een begeleidende brief. Hieronder nogmaals de 
informatie over de betaalkaarten.

De betaalkaart vervangt de oude strippenkaart 
binnen De Kievitshorst en is voor ons een volwaardig 
betaalmiddel. U kunt er dus van alles mee doen! Tot 
de mogelijkheden behoren nagenoeg alle zaken die u 
anders ook zou kunnen kopen binnen De Kievitshorst 
zoals deelname aan een activiteit, een uitstapje 
buitenshuis (door De Kievitshorst georganiseerd), 
een consumptie in het restaurant of een aankoop in 
het winkeltje. 

We beogen met deze betaalkaart de contante 
geldstroom in huis makkelijker te maken. We denken 
namelijk dat het niet nodig moet zijn dat u als 
bewoner een (grote) som geld in huis heeft. Daarom 
kunt u met de betaalkaart verschillende zaken 
combineren. 

De betaalkaart vervangt ook een aantal zaken die in 
2018 nog gebruikelijk waren. De welzijnspas (vaste 
maandelijkse incasso) hebben we afgeschaft, ook de 
losse entreemunten voor een activiteit. Daarnaast 
ook de maandelijkse bijdrage voor extra dingen op de 
afdeling (incasso). Alles doen we vanaf 2019 met de 
betaalkaart! 

Het kan zijn dat u nog oude strippenkaarten heeft, die 
blijven tot einde 2019 gewoon geldig en kunt u 
gebruiken gelijk aan de nieuwe betaalkaarten. Eén 
strip vertegenwoordigt de waarde van € 1,00. 

De betaalkaarten (twee stuks à  € 25,00 ) die u 
gekregen hebt, delen we uit vanuit het budget van 
Waardigheid en Trots van 2019. Gedurende het jaar 
krijgt u er van ons nog twee (à  € 25,00 ), dat houdt in 
dat u van De Kievitshorst al €100,00 aan 
betaalkaarten krijgt om zelf te besteden! 

Mocht u nieuwe betaalkaarten willen, dan kunt u deze 
bijkopen aan de kassa van het restaurant. Op dit 
moment hebben we kaarten van € 25 en van € 12,50. 
Vindt u het lastig om deze kaarten aan te schaffen, of 
beheert iemand anders voor u uw bankzaken, dan 
vragen we aan uw vertegenwoordiger om een nieuwe 
kaart te kopen indien de huidige vol of bijna vol is. Is 
de betaalkaart vol, dan kunt u helaas niet meedoen 
aan een activiteit. Een nieuwe bijkopen kan natuurlijk 
altijd tijdens de openingstijden van het restaurant 
(9.00 – 16.30 uur)! 

Is het voor u moeilijk om de betaalkaart te beheren, 
dan kunnen we u daarbij helpen. We gaan samen 
graag op zoek naar een oplossing. Omdat de 
betaalkaart een geldelijke waarde vertegenwoordigd, 
leggen we dat wel graag met u vast in het 
zorgleefplan. De medewerker Welzijn is hierin het 
aanspreekpunt voor de afdeling en zal de kaarten bij 
elkaar beheren. De betaalkaart blijft in uw eigendom 
natuurlijk en is niet overdraagbaar, ze staan immers 
ook op naam. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij 
de medewerkers Welzijn op de afdeling zelf of via 
onderstaand telefoonnummer.

Klaartje Coolen 
Teammanager Dienstverlening 
T 013 531 27 34
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Cafetaria 
 
Donderdag 25 april en 6 juni
Cafetaria voor bewoners van Amadeus, 
Puccini, Vivaldi en Verdi
16.30 uur
In Intermezzo

Uitverkoop
 
Vrijdag 14 juni
Uitverkoop van Vincken Mode
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Cafetaria
 
Donderdag 4 april en 16 mei
Cafetaria voor bewoners van Mahler, 
Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms en 
Bruckner
16.30 uur
In Intermezzo

Paasviering
 
Vrijdag 19 april
Paasviering voor alle bewoners
14.15 uur
In de kapel

Intermezzo

Feestmiddag
 
Woensdag 3 april
Feestmiddag aangeboden door Stichting Vrienden van De Kievitshorst 
Met een ludiek programma van Zuster Begonia (wegens groot succes in 2018)
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Luistermuziek
 
Dinsdag 26 maart, woensdag 17 april en woensdag 29 mei
Samen luisteren naar mooie luisterliedjes en licht 
klassieke muziek
14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Deelname betaalkaart €4,- (inclusief consumptie)

Soosavond
 
Vrijdag 22 maart
Met muziek van vrijwilliger Johan Bushoff
18.45 – 21.00 uur
In Intermezzo

Deelname betaalkaart €4,- (inclusief consumptie)
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d. Bewoners op Bruckner geven aan, dat zij de 
wandfoto in de huiskamer somber vinden. Er 
wordt een visie uitgewerkt voor de inrichting van 
de huiskamers passend bij de doelgroep. 

e. Afspraken rondom verstrekken van informatie 
aan derden van een bewoner die in het zieken-
huis lag. Afspraken zijn hierover niet duidelijk.  
De seniorverpleegkundige zoekt dit uit. 

f. Bewoners zouden de activiteiten graag in de 
middag georganiseerd hebben. 
Dit komt terug in de verandering van het welzijns-
aanbod waarbij wordt ingegaan op de individuele 
behoefte van de bewoner.

Bewoners zijn positief over de bejegening van mede-
werkers en bejegening van bewoners onderling. 
Conclusie van de koffieronde: tevreden bewoners.  

Evaluatie Waardigheid en Trots 2018 en plan 2019
Terugkijkend naar 2018 is de besteding van de 
gelden vanuit W&T niet voor iedereen duidelijk 
geweest. Er liepen wat zaken door elkaar en het 
bracht veel administratief werk met zich mee. Het jaar 
2018 is nu afgesloten. De planning wordt in 2019 
verbeterd. In april/mei wordt de evaluatie met de 
Cliëntenraad gepland en in juni 2019 wordt het plan 
voor 2020 aan de raad voorgelegd. De financiële 
verantwoording is overzichtelijk en het beschikbare 
bedrag moet eind 2019 zijn uitgegeven.

Activiteiten
 - Voor de individuele wens van de bewoners 

ontvangen alle bewoners een persoonlijk bedrag 
middels een betaalkaart die te besteden is aan 
welzijnsactiviteiten binnen de locatie. 

 - Nagelverzorging door de pedicure.
 - Activiteiten in de huiskamers die passend zijn bij 

de visie op welzijn en individuele behoeften.
 - Het meer bewegen voor ouderen is even stopge-

zet. De bewegingsactiviteiten worden nu voortge-
zet op de afdelingen. Het gebruik van de be-
weegboxen en silverfit wordt uitgerold.

 - Krantenabonnement voor iedere huiskamer en 
het restaurant. Frans-Jan adviseert om de kran-
ten te voorzien van een krantenstok zodat de 
krant voor meerdere bewoners leesbaar blijft.  

Welzijn
a. De afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe 

visie op Welzijn. In de vorige Cliëntenvergadering 
is de nieuwe visie door Klaartje gepresenteerd. 

b. In het huidige activiteitenaanbod stonden de 
centrale activiteiten centraal. In de nieuwe opzet 
staat het activiteitenaanbod in de huiskamers 
centraal. Er komt een evenredige activiteitenver-
deling. Het grootste gedeelte van de activiteiten 
vindt in de middag plaats. Het is een fysieke 
planning waarbij de invulling bij welzijn ligt.

c. Het activiteitenaanbod kan individueel of groeps-
gericht zijn. De activiteiten gaan in vakantieperio-
des gewoon door. 

d. Voor de medewerkers Welzijn is dit een heel 
andere manier van werken. De streefdatum voor 
de start is 1 april 2019. 

Rooster van aftreden. 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliën-
tenraad en de zorgaanbieder staat de zittingstermijn 
van de leden van de Cliëntenraad beschreven. 
Volgens de gepresenteerde rooster van aftreden 
zullen mevrouw Smekens, mevrouw Van Bebber, 
Frans-Jan Bertens, Ad Aarts en Jan van Duppen in 
december 2018 aftreden als lid van de Cliëntenraad. 
Zij hebben aangegeven zich herbenoembaar te 
stellen voor een volgende periode van twee jaar. De 
onderlinge samenwerking en de samenstelling (met 
meerdere bewoners) van de Cliëntenraad is prima. 
De herbenoembare leden worden herbenoemd voor 
een nieuwe periode.

Agendapunten voor de volgende vergadering
Activiteiten/jaarplan 2019.Toegevoegd met agenda-
punten uit het locatieteam. 

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Van Bebber wil de Cliëntenraad bedanken 
voor de belangstelling na het overlijden van haar 
man.  Frans-Jan bedankt de leden van de Cliënten-
raad voor hun aanwezigheid en inbreng in het afgelo-
pen jaar. Frans-Jan sluit de vergadering en wenst 
iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2019 
toe. 

Volgende vergadering is 11 april 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

Hieronder treft u het verslag aan van onze vergade-
ring van 20 december 2018. Wilt U een keer een 
vergadering bijwonen, neem dan even contact op 
met Marion Hendriks. Onze volgende vergadering 
vinden plaats op:
Donderdag 11 april 2019
Maandag 17 juni 2019
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 is de
vergaderzaal.

Opening en vaststellen agenda
Frans-Jan Bertens opent de vergadering en heet allen 
van harte welkom bij de laatste vergadering in 2018. 

Mededelingen van de locatiemanager door
Margriet Ratelband
a. De eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers en 

vrijwilligers is goed bezocht. Er was een gezellige 
sfeer. Dit geeft een goede indicatie over hoe het 
gaat met de locatie. 

b. De ingezette veranderingen op de pg-afdelingen 
gaan goed. De ontwikkelingen op de afdelingen 
somatiek worden opgepakt met ondersteuning 
van de coach. De ingezette gedragsverandering 
van de medewerkers en de kwaliteitsverbetering 
worden in 2019 voortgezet. 

c. De appartementen zijn nagenoeg allemaal bezet. 
Op de pg-afdelingen zijn de kleine appartemen-
ten vrij. Op de afdelingen somatiek zijn ideeën 
om de ‘logeerkamers’ weer in te gaan zetten voor 
overbruggingsplaatsen. 

d. Op 1 januari start een 3de seniorverpleegkundige. 
De seniorverpleegkundige wordt ingezet om de 
kwaliteit van zorg te verhogen, voor het coachen 
van medewerkers en gevraagd én ongevraagd 
de medewerkers met advies te ondersteunen. 

Mededelingen uit de CCR door Frans-Jan Bertens
In verband met de afwezigheid van Ad Aarts, infor-
meert Frans-Jan de Cliëntenraad. In de vergadering 
van de CCR is er gesproken over de diverse kosten 
die worden doorbelast aan de locaties voor overhead. 

Conceptbegroting De Kievitshorst 2019 door 
Patrick van Gastel
In een begrotingsoverleg d.d. 6 november 2018 met 
het locatieteam en een afvaardiging van de Cliënten-
raad is een toelichting gegeven over de totstandko-
ming van de begroting 2019 voor De Kievitshorst. 
a. In 2019 is er aandacht voor: 
 - Uitbreiding voor extra toezicht in de huiskamers.
 - Uitrol van de visie 
 - De aanstelling van een derde    
 seniorverpleegkundige. Frans-Jan geeft aan, dat  
 er geen verschil mag zijn in zorgverlening door de  
 week en het weekend.
b. Marion Hendriks, secretaresse, gaat vanaf januari  
 2019 voor een aantal uren per week werken in  
 Den Herdgang.
c. Patrick geeft aan, dat het een realistische   
 begroting is. Het locatieteam heeft vertrouwen in  
 de opgestelde begroting. Frans-Jan geeft   
 namens de Cliëntenraad aan akkoord te zijn met  
 de begroting 2019 en wenst het locatieteam  
 succes met de uitvoering van de begroting.

Evaluatie koffieronde 23 november 2018
In tegenstelling tot gepland heeft de Cliëntenraad drie 
afdelingen bezocht in plaats van twee. 
De bewoners geven aan over het algemeen meer 
dan tevreden te zijn. Aandachtspunten voortgekomen 
uit de koffieronde:
a. Bewoners willen graag duidelijkheid over de 

betaling van de activiteiten en de besteding uit 
Waardigheid en Trots (W&T)  
Voor activiteiten komt er een betaalkaart, waar-
mee de activiteiten betaald kunnen worden. 
Bewoners krijgen voor een bepaald bedrag 
betaalkaarten uit W&T.

b. Op afdeling zouden bewoners graag een televisie 
in de gezamenlijke huiskamer willen.  
De televisie is besteld. 

c. Niet alle bewoners zijn blij met de indeling en het 
verdelen van de warme maaltijd. Dit wordt be-
sproken met de gastvrouwen. Ook de tafelschik-
king zou voor sommige bewoners gewijzigd 
mogen worden. Sommige bewoners hebben niet 
zoveel contact met elkaar. De verandering van 
doelgroep brengt ook andere contacten mee. 
Bewoners kunnen dit aangeven bij de verzorging.   

Van de Cliëntenraad
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Over veranderingen in 
het werken van de 
vakgroep Welzijn

Om ons, de vakgroep Welzijn, ruimte te geven 
om op de afdelingen nog meer aan de 
persoonlijke wensen en behoeften te kunnen 
voldoen van u als bewoners gaat er een en 
ander veranderen in het werk van de 
medewerkers Welzijn (vakgroep Welzijn).

Per 1 april zullen wij op de afdelingen, zoals u dat 
gewend was, verspreid over de week activiteiten 
aanbieden. Wat nieuw is, is dat we ook tijdens 
vakanties proberen dit door te laten gaan. Dit 
betekent dat u wel eens uitgenodigd gaat worden 
door een medewerker Welzijn van een andere 
afdeling. Onder aansturing van deze medewerkers 
Welzijn zullen de gastvrouwen ook kleine activiteiten 
met u gaan doen op de afdelingen. Voor de 
activiteiten die in Intermezzo vooral op 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag plaats vinden zult 
u vooral door de gastvrouwen uitgenodigd en 
begeleid gaan worden. Het rummicub en het 
puzzelen verhuizen naar de dinsdagmiddag. Ook 
nieuw is dat het sjoelen en barakken tegelijkertijd 
gaat plaatsvinden; u kunt kiezen wat u wilt doen en 
het zou ook beiden kunnen. Dat worden twee 
activiteiten voor de prijs van één.

Kortom nog steeds een groot aanbod van activiteiten 
en meer persoonlijke aandacht.

Mocht u vragen hebben over deze veranderingen 
dan horen we ze graag. Natuurlijk kunt u ook bij ons 
terecht voor nieuwe ideeën. 

We hopen samen met alle andere medewerkers van 
‘uw oude dag een nieuwe dag te maken’!

Anja, Anneke, Jolanda, Lia, Liesbeth,  
Ramon en Petra
Vakgroep Welzijn

 FOTO

Hallo allemaal.

Ik ben Merel, 43 jaar, moeder van twee 
jongens en geboren en getogen in Tilburg dus 
een echte ‘kruikenzeiker’. Sinds 4 februari ben 
ik werkzaam in De Kievitshorst als coördinator 
vrijwilligers. 

Ik hou van lekker koken, taarten bakken en 
gezellig samen zijn met mijn gezin, vrienden en 
familie. Graag ga ik ook wandelen met mijn 
lieve hond Beer. Vaak ben ik op het voetbalveld 
te vinden om mijn kinderen aan te moedigen. 

De Kievitshorst straalt voor mij warmte en 
gemoedelijkheid uit. Iedereen is vriendelijk en 
behulpzaam en door deze sfeer krijg ik 
energie. 

‘Samen vinden we een oplossing’ vind ik een 
mooie kernwaarde. Een open en eerlijke 
communicatie, verwachtingen naar elkaar 
uitspreken, een luisterend oor zijn, samen met 
elkaar de handen uit de mouwen steken en er 
voor elkaar zijn dat is wat ik belangrijk vind. 

Ik hoop snel met iedereen kennis te kunnen 
maken!

Merel Telleman

Even voorstellen

Klanttevredenheid

Als Wever, en als locatie De Kievitshorst,  
willen we graag weten hoe u als bewoner en familie
onze zorg- en dienstverlening ervaart. 

Wij stellen u hierover enkele vragen bij de zorgleefplanbespreking. Wij vragen u om een cijfer te geven en 
om te vertellen wat we al goed doen volgens u, en wat we anders of beter zouden kunnen doen. 
Deze informatie helpt ons om te kijken waar we zaken kunnen verbeteren voor u. 
In 2018 hebben 33 bewoners of familieleden een reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Kievitshorst met het cijfer: 8,3

8,0

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u goed gaan
• Betrokken en vriendelijke medewerkers
• Tevreden over zorg 
• Goed kijken naar persoonlijke behoefte van bewoners

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Op de hoogte zijn van afspraken en je hieraan houden
• Meer personeel en daarmee meer aandacht voor bewoners
• Minder wisseling in personeel, bekende gezichten voor bewoners

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!
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Woensdag 29 mei 
Luistermuziek 
14.15 uur 

Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag

Vrijdag 31 mei 
Bingo 
14.15 uur

JUNI

Woensdag 5 juni 
Optreden in Intermezzo 
14.15 uur

Donderdag 6 juni 
Cafetaria voor Amadeus, 
Puccini, Verdi en Vivaldi 
16.30 uur

Woensdag 12 juni 
Samen zingen 
14.15 uur

Vrijdag 14 juni
Uitverkoop Vincken Mode 
14.15-16.30 uur 

Woensdag 19 juni 
Activiteit: Thema Muziek en 
Bewegen 
14.15 uur

Vrijdag 21 juni 
Bingo 
14.15 uur

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

Mogelijk heeft u het links en rechts al vernomen. 
Kabelbedrijf Ziggo haalt zijn klanten van 
analoge tv af. Wanneer dat gaat gebeuren is nog 
niet bekend, maar na die tijd is alleen nog maar 
digitale televisie mogelijk.

Is dat voor u ook van toepassing? U kunt het zelf 
heel snel checken! Ga naar kanaal 14 op de 
televisie. Ontvangt u daarop Ziggo Sport? 
Gefeliciteerd, u heeft al digitale televisie! Voor u 
verandert er niets! Het kan zijn dat er bij u op kanaal 
14 geen Ziggo Sport zit, dan moet er nog wel het 
een en ander gebeuren. Ziggo helpt u daarbij, hetzij 
digitaal, hetzij aan de telefoon of in de winkel.
Op deze site helpt Ziggo u stap voor stap:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-
radio/digitale-tv/kijken/instellen/  

Als het moment van omschakelen aangekondigd is, 
dan zijn er ook servicepunten van Ziggo in de buurt 
waarbij u terecht kunt. Analoge radio verdwijnt niet! 
U kunt dus naar de radio blijven luisteren, zoals u 
gewend bent. Na de overschakeling van analoog 
naar digitaal krijgt u meer zenders dan u gewend 
bent, dat is dan weer een voordeel! 

Mocht u vragen hebben, of problemen ondervinden, 
dan willen wij u vragen om met Ziggo direct contact 
op te nemen, als De Kievitshorst kunnen wij u 
helaas niet of moeilijk helpen met de instellingen 
van uw televisie. 

Ziggo is ook telefonisch te bereiken op 
0900-1864. 
De Wever heeft een mantelzorgcontractnummer 
ZZ-10-74504

Ziggo zet alle klanten over  
van analoge naar digitale tv

MAART

Maandag 22 maart   
Soosavond – met muziek van 
Johan Bushoff 
18.45-21.00 uur

Dinsdag 26 maart
Luistermuziek in de kapel 
14.30-16.00 uur

Woensdag 27 maart
Optreden Seniorenorkest De 
Langstraat e.o. in Intermezzo 
14.15 uur

Donderdag 28 maart
Mannenclub in huiskamer 
Bruckner 
14.00 uur

Vrijdag 29 maart 
Bingo 14.15 uur

APRIL

Woensdag 3 april 
Feestmiddag aangeboden door 
Stichting Vrienden van De 
Kievitshorst met Zuster Begonia
14.15 uur

Donderdag 4 april  
Cafetaria * 
16.30 uur

Woensdag 10 april 
Samen zingen 
14.15 uur

Woensdag 17 april 
Luistermuziek in Intermezzo
14.15 uur

Vrijdag 19 april 
Paasviering in de kapel  
14.15 uur

Woensdag 24 april 
Optreden in Intermezzo  
14.15 uur

Donderdag 25 april 
Cafetaria voor Amadeus, 
Puccini, Verdi en Vivaldi 
16.30 uur

Vrijdag 26 april 
Bingo
14.15 uur

MEI

Woensdag 1 mei 
Samen zingen 
14.15 uur

Woensdag 8 mei 
Activiteit met als thema
Muziek en Bewegen 
14.15 uur

Vrijdag 10 mei 
Bingo 
14.15 uur

Woensdag 15 mei 
Optreden in Intermezzo 
14.15 uur

Donderdag 16 mei 
Cafetaria * 
16.30 uur

Woensdag 22 mei 
Samen zingen 
14.15 uur

Donderdag 23 mei   
Verkiezingen in Intermezzo 

Activiteitenprogramma
Tenzij anders aangegeven is de activiteit voor alle bewoners, familieleden en bewoners van 
de aanleunwoningen. 
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Hooikoorts? Tapen helpt! 

Niet iedereen is blij als in het voorjaar alles weer 
gaat groeien en bloeien. Als u daardoor last krijgt 
van tranende ogen, een verstopte neus en 
niesbuien is voor jou het begin van de lente geen 
feest. U kunt er medicijnen voor innemen, maar er 
is nog een ander middel tegen hooikoorts. TAPE! 
Door het aanbrengen van tape op uw rug 
verdwijnen de klachten. Je moet het wel een dag of 
vijf laten zitten en soms is het nodig een paar keer 
te tapen. Maar het kan echt helpen! 

Dus heeft u last van hooikoorts en wilt u medical 
taping proberen, maak dan een afspraak met de 
fysiotherapeuten van De Kievitshorst. Of kom langs 
bij onze oefenzaal op de 2e verdieping. 

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor 
fysiotherapie zitten hier geen kosten aan 
verbonden. 

De duofiets
Wilt u graag fietsen, maar durft u niet meer alleen op de fiets? Dan is de duofiets wellicht een goede 
oplossing voor u. Samen met een begeleider zoals een familielid, kennis of vriend kunt u een tochtje 
maken op de duofiets. U zit bij deze fiets naast elkaar in plaats van achter elkaar. Hierdoor kunt u 
onderweg makkelijk met elkaar praten en samen genieten van de buitenlucht en de omgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij vakgroep Welzijn 

Oefening voor de rug

Uitgangspositie Zittend
Uitvoering Zak in en maak de rug bol. Breng  
  vervolgens de borst naar voren  
  en maak de rug helemaal recht.
Herhalingen  10x, doe deze oefening elke dag.

Oefening voor de schouders en nek

Uitgangspositie  Zittend
Uitvoering  Breng de schouders langzaam 
  omhoog en omlaag. Blijf goed  
  rechtop zitten.
Herhalingen 10x, doe deze oefening elke dag

Met een mooie houding het voorjaar in!
In dit artikel geven we enkele oefeningen voor de rug en nek. Veel mensen zitten of lopen met een 
kromme rug, dit kan pijnklachten geven in de rug en nek. Een kromme houding kan ook 
balansproblemen veroorzaken wat een valrisico kan geven.

Door onderstaande oefeningen dagelijks te doen versterkt u uw rugspieren waardoor het gemakkelijker 
wordt om een rechte houding vol te houden in zit of stand. Door dagelijks te bewegen kunnen de
pijnklachten wegblijven en het eventuele valrisico wordt verkleind.

Mocht u vragen hebben over de oefeningen of wilt u meer oefeningen voor uw houding, dan mag u altijd 
contact opnemen met een van de fysiotherapeuten van De Kievitshorst.

Oefening voor de nek 

Uitgangspositie Zittend
Uitvoering Draai het hoofd voorzichtig naar links en rechts richting de     
  schouders. Houd de eindpositie 3 seconden aan. 
Herhalingen 10x, doe deze oefening elke dag
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Vrijwilliger Welzijn - Barakken en sjoelen

Werkdagen/tijden  
Wekelijks op vrijdag van 9.15 – 11.30 uur
 
Taakomschrijving  
Je zet samen met collega-vrijwilligers alles voor de 
activiteit klaar en gaat bewoners ophalen die mee 
willen doen. Tijdens het spel help je en tel je 
behaalde punten op. Onderlinge gezelligheid is net 
zo belangrijk als winnen! Na afloop ruim je samen 
met de andere vrijwilligers weer alles op en brengt 

de bewoners - die daar hulp bij nodig hebben - 
terug naar hun appartement.

Zowel bewoners van de verzorgafdelingen als van 
de verpleegafdelingen doen aan het barakken/
sjoelen mee. We zoeken een kordate vrijwilliger 
die kartrekker van de activiteit kan zijn en ook 
affiniteit heeft met ouderen met dementie.

Vrijwilliger Welzijn - Fietsen met de 
duo-fiets

Werkdagen/tijden  
In goed onderling overleg. Er wordt gekeken naar 
jouw mogelijkheden en naar de wensen van de 
bewoner waar je mee gaat fietsen. Ook de weers-
omstandigheden spelen bij dit sportieve vrijwilli-
gerswerk een rol.

Taakomschrijving  
Je zult meestal met een vaste bewoner gaan 
fietsen, maar dat hoeft niet per se. Actief buiten 
bezig zijn is net zo belangrijk als de onderlinge 
band en de gezelligheid onderweg. 

Interesse? 
Voor meer informatie
Merel Telleman, coördinator Vrijwilligers
T 013 5312100 / 5312740  
E m.telleman@dewever.nl 

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 
Alvast bedankt voor je interesse!

Vrijwillige fotograaf

Werkdagen/tijden  
Volgens rooster tijdens een activiteit of evenement. 
Je krijgt een kwartaalplanning digitaal toegestuurd.
 
Taakomschrijving  
Je komt op vraag van welzijnsmedewerkers of 
afdelingsmedewerkers foto’s maken. Deze foto’s 
worden gebruikt voor het huisblad en de social 
media. Tevens kunnen bewoners of hun 
familieleden de foto’s bij bestellen. Je onderhoudt 
het fotoarchief en verzorgt de bijbestellingen.

Meer informatie
Tegenwoordig drukken we veel meer uit in beeld 
dan in woorden. Beelden spreken, zij vertellen een 
verhaal en laten emoties zien. Er zijn veel mooie 
momenten binnen De Kievitshorst, zowel bij 
grotere activiteiten, als ook op de afdelingen in de 
huiskamers. Deze mooie momenten leggen we het 
liefste vast, zodat we daar gezamenlijk op terug 
kunnen kijken. Deze foto’s zijn ook heel erg leuk 
en belangrijk voor uw familie, zo ervaren ze ook 
wat u op uw pad tegen komt. 

Door het vertrek van onze vrijwillige fotograaf 
hebben we een vrijwilligersvacature, deze vindt u 
hieronder, te samen met nog enkele andere 
vacatures. 

Welke kennis of vaardigheden zijn nodig:
 - U bent een (amateur)fotograaf en bent in het 

bezit van een fototoestel en toebehoren.
 - U bent sociaal vaardig en vindt het leuk om 

met de verschillende doelgroepen van De 
Kievitshorst in aanraking te komen.

 - U kunt het fotoarchief gestructureerd beheren 
en foto’s op bestelling bij laten maken (tegen 
vergoeding). 

Vacatures voor vrijwilligers
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Na precies drie jaar Kievitshorst kies ik een ander pad. 
In totaal heb ik er ruim 31 jaar leidinggeven opzitten in 
de zorg. Alles bij elkaar opgeteld hele mooie jaren. De 
betrokkenheid van mensen die werken in de zorg is 
groot. Het willen en kunnen zorgen voor anderen is 
een gave die je doet met je hart.  

Het is voor mij altijd een voorrecht geweest heel dicht 
bij de medewerkers in de zorg te mogen staan. 
Zo ook binnen De Kievitshorst waar iedereen voor  
u als bewoners van uw oude dag een nieuwe dag 
maakt. Met uitdagingen binnen de mogelijkheden. 
Dat vraagt om creativiteit, samenwerken, afstemmen, 
hobbels nemen maar ook stappen voorwaarts zetten 
en succesjes vieren. Dit alles heb ik ook ervaren 
binnen De Kievitshorst. 
Mooie momenten maar ook momenten waarbij we 
moesten puzzelen hoe iets op te lossen, zoals het 
aantrekken van nieuw personeel. 
Mijn leeftijd maakt dat ik nu een stapje zijwaarts doe 
om ruimte te maken voor anderen, het stokje over te 
laten nemen en aan te kunnen sluiten op de nieuwe 
fase van doortonwikkelen binnen De Kievitshorst. 
Want dat er een voorwaartse ontwikkeling in gang is 
gezet, dat moge duidelijk zijn. 
In drie jaar tijd tweemaal Prezo-goud behaald, 

 

• Dat we in de decemberuitgave van  
’t Kievitsnieuws mooie foto’s hebben  
kunnen zien van het 55-jarig bestaan  
van De Kievitshorst 

• Dat we heel blij zijn met deze foto’s en u nog 
graag willen vertellen wie deze gemaakt heeft 

• Voor deze speciale gelegenheid hadden we 
een fotograaf ingehuurd: Karen Lustenhouwer 

• Karen bedankt voor deze mooie aandenkens 
 
 

• Dat we binnenkort ( 3 april ) weer een gezellige 
feestmiddag hebben die ons wordt 
aangeboden door Stichting Vrienden van De 
Kievitshorst 

• Dat we daar Zuster Begonia voor uitgenodigd 
hebben 

• Dat zij een bekende is van De Kievitshorst 

• Omdat zij ook in 2018 een ludiek programma 
heeft gebracht met leuke sketches en liedjes 

• Dat u haar op 3 april niet mag missen! 

Gehoord in de Wandelgang...

In februari en maart zijn onze bewoners van afdeling 
Amadeus en Puccini druk bezig met het maken van 
hun eigen kunstwerk, met als thema: de 4 seizoenen. 
Inmiddels zijn de lente en zomer al klaar en hopen 
we dat de andere twee ook met even veel plezier en 
enthousiasme gemaakt worden. Mariël Wijnans van 
@ataliet crea-jell heeft voor ons deze workshops 
voorbereid en vindt het ook erg leuk om samen met 
onze bewoners aan de slag te gaan. Het werken met 
onze bewoners geeft haar veel voldoening. We 
brengen u zeker op de hoogte van de resultaten van 
onze geweldige talenten op de afdelingen.

Namens bewoners van Amadeus en Puccini
Anneke en Liesbeth.

Kunstenaars in actie

Beste bewoners,

Op 15 februari was het zover, de levering van de 
CRDL. Dit met dank aan de vrienden van De 
Kievitshorst.

Contact door aanraking
De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat 
aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt 
nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite 
hebben met communicatie en sociale interactie - zoals 
mensen die lijden aan dementie, autisme of een 
verstandelijke beperking- én hun omgeving.
(Wilt u meer weten kijk dan op crdlt.com)

De CRDL was al eerder gedemonstreerd binnen De 
Kievitshorst en daar zijn toen veel leuke reacties op 
gekomen. De CRDL deed toch wel iets heel 

bijzonders met de bewoners 
bij wie hij bij uitgetest was. Er 
is toen besloten om de CRDL 
aan te schaffen voor alle 
bewoners binnen De 
Kievitshorst.
We hopen dan ook dat 
medewerkers maar zeker ook door familie en 
mantelzorgers de CRDL gaan inzetten.

Een aantal collega’s zijn bekend met het gebruik van de 
CRDL. Wanneer je vragen hebt over het gebruik kun je 
terecht bij Roelie Hamers, seniorverpleegkundige.

Dat we CRDL maar veel gaan gebruiken.

CRDL

Ander pad

financieel het huishoudboekje weer op orde gebracht, 
uitbreiding van de gastvrouwenformatie en om een 
vijfde nachtdienst te realiseren worden alle zeilen 
bijgezet. En dit alles hebben we allemaal samen 
bereikt, voor u. Deze doorontwikkeling zal zich zeker 
samen met alle medewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers onder (bege)leiding van de huidige 
teammanagers en mijn opvolger verder voortzetten. 
Daar heb ik alle vertrouwen in. 
De zelfstandigheid van de teams binnen De 
Kievitshorst is absoluut gegroeid. Daar kunnen we 
TROTS op zijn! Het stapje zijwaarts dat ik nu maak 
geeft ook mijzelf de ruimte om een nieuw pad te 
belopen en nog een aandeel te mogen leveren 
binnen De Wever. Dit alles is voor mij een mooi 
vooruitzicht waarbij ik terugblik op een fijne 
samenwerking met iedereen binnen De Kievitshorst. 
Ook met u als bewoners en directbetrokkenen. Voor 
ieder geldt die ooit op een kruispunt komt om een 
pad te kiezen… vergeet niet dat de sleutel naar ‘het 
eigen pad’ voor een groot gedeelte in jezelf zit.

Erik van Haperen
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Maart 2019
20 De heer P. Wijnen Mahler
21 De heer A. de Jong Chopin
21 De heer C. van Putten Amadeus
22 Mevrouw M. Pijnenburg Puccini
22 Mevrouw M. van Wanrooij Brahms
24 Mevrouw A. Heurter Amadeus
25 Mevrouw M. van Roozendaal Brahms
28 De heer G. Lukken Verdi
28 De heer P. Postelmans Vivaldi

April 2019
03 Mevrouw J. Buster Mahler
03 Mevrouw J. van Fonken Verdi
08 Mevrouw M. Buys Bruckner
15 Mevrouw C. van Loon Amadeus
15 De heer W. Schonewille Brahms
18 De heer H. Räkers Chopin
19 De heer C. Jansen Brahms
19 Mevrouw A. Vermetten Beethoven
24 Mevrouw C. Brekelmans Mahler
29 Mevrouw W. Smeulders Chopin

Mei 2019
01 De heer A. van Gils Amadeus
01 Mevrouw L. Hijstek Amadeus
06 Mevrouw C. van Hest Chopin
12 Mevrouw A. Kokee Chopin
21 Mevrouw M. Smulders Brahms

Juni 2019
01 De heer A. Sparidaens Beethoven
06 De heer B. Robben Puccini
08 Mevrouw P. Schonewille Ravel
13 Mevrouw H. van Bavel Brahms
18 Mevrouw G. Roodenburg Brahms
26 Mevrouw Y. Elevli Verdi
28 Mevrouw H. Boutkan Amadeus
29 De heer J. de Volder Puccini 

Nieuwe bewoners
De heer H. de Jong Amadeus 
De heer J. de Boer Amadeus
De heer A. van Gils Amadeus
De heer H. Ketelaars Amadeus
Mevrouw J. van de Ven Beethoven
Mevrouw J. van Engelen Brahms
Mevrouw J. de Laat Bruckner
Mevrouw P. van  Baast Bruckner
De heer M. van Beurden Chopin
De heer J. Meeuwesen Chopin
De heer H. Kneepkens Puccini
De heer H. van Huijkelom Puccini
Mevrouw A. Remmers Puccini
Mevrouw M. Lenting Puccini
De heer J. Moll Ravel
Mevrouw P. Schonewille Ravel
De heer P. Donk Ravel
De heer A. Horsten Verdi
Mevrouw C. Venmans Verdi
Mevrouw J. van Dongen Verdi
De heer P. Postelmans Vivaldi
De heer A. Santegoets Vivaldi
De heer J. van de Pol Vivaldi
Mevrouw M. Schwagten Beethoven

Verjaardagenlijst bewoners

De heer A. Balmakers Amadeus
Mevrouw M. Brekelmans Beethoven
Mevrouw J. van Riel Brahms
Mevrouw C. de Kok Bruckner
Mevrouw J.. van de Wiel Bruckner
Mevrouw J.. Blom Puccini
Mevrouw C. van Reeuwijk Puccini
Mevrouw A. Schuitman Puccini
De heer P. van Heijst Ravel
De heer J. de Haan Verdi
Mevrouw A. Starmans Vivaldi
Mevrouw C. Baggerman Vivaldi
De heer H. van Vliet Puccini
Mevrouw M. Snoeren Vivaldi
De heer L. Dijkstra Mahler
Mevrouw M. Adams Mahler
Mevrouw P. Arts Puccini

In Memoriam
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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. En nu ook 
voor betaalkaarten en was- en drogermunten, .

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 Coolen

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 mei

Verschijningsdatum
21 juni

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.

Zorgadviseur
Elke donderdagochtend is Karin 
Horvers, zorgadviseur, op locatie 
beschikbaar voor vragen over 
opname, plaatsing en indicaties.

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 per 
se 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
Alsu op een verzorgingsafdeling 
woont, 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 De Kievitshorst en telefonisch 
bereikbaar op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag.
T 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 Herman Teerhöfer 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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