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Van de redactie
 
Koude wind, warme kleding
Pompoen en kastanje
Bomen kleuren geel, bruin, rood en oranje
Natte koude druppels vol in mijn gezicht
Herfst, ik omarm je
Met mijn woorden in dit gedicht.

Na die mooie zomer, kijken we vooruit naar de 
winter. Terugkijken heeft niet altijd zin, de zomers 
vroeger waren anders, maar zeker zo mooi. Wel 
weten we dat het nu jaar op jaar warmer wordt. 
Dat hebben we ook gemerkt, deze zomer is het 
hitterecord verbroken, de 41 graden is gehaald! 
Persoonlijk is de herfst mijn lievelingsseizoen. Een 
seizoen vol veranderingen en een ander beeld 
buiten. Een seizoen waarvan je weet dat veel 
verandert in de voorbereiding op een rustperiode 
van de natuur. 

Ik heb het wel eens vaker geschreven: 
‘Verandering is de enige constante’. De herfst 
komt ieder jaar terug, en ieder jaar toch weer 
anders. 

In deze editie van ’t Kievitsnieuws kijken we 
natuurlijk ook wel naar de veranderingen, maar 
ook naar een heleboel andere zaken. We nemen 
u een klein stukje mee in de toekomstplannen 
van De Kievitshorst en het huis van de toekomst. 
Daarnaast kijken we natuurlijk ook terug met foto’s 
en verhalen van de afgelopen zomer en wat voor 
een fijne tijd we hebben gehad. 

Ik wens u veel leesplezier natuurlijk! 

Namens de redactieleden, 

Klaartje Stikvoort
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Als uw naaste na een periode van thuis zorgen 
verhuist naar een verzorg-/verpleeghuis, 
kunnen er veel vragen, zorgen en/of emoties 
ontstaan. Daarom is er iedere eerste donderdag 
van de maand van 10.00 – 12.00 uur een 
ontmoetingsmoment voor mantelzorgers met 
een naaste in het verzorg-/verpleeghuis. Locatie 
is wijkcentrum ’t Sant Beneluxlaan 74, 5042 WS 
Tilburg.

Tijdens de ontmoeting gaan we in op vragen als:
- Hoe gaat u om met de nieuwe situatie?
-  Hoe laat u de zorgorganisatie voor uw partner  
 zorgen?
-  Hoe gaat u om met eventuele
 schuldgevoelens?
-  Hoe gaat u nu om met uw naaste?
- Hoe werkt u (opnieuw) aan sociale relaties?
-  Hoe zoekt u vrije tijdsbesteding? 

Door tijdig te praten over de (zorg)situatie en 
andere ervaringen te horen, voelt u zich mogelijk 
emotioneel en/of praktisch gesteund. 

Mocht u graag in contact willen komen, u bent 
van harte welkom! U kunt voorafgaand bellen of 
mailen.

Contactpersonen: 
Evy van Riel 
evyvanriel@contourdetwern.nl 
06-12477649

Angelique Verschure
angeliqueverschure@contourdetwern.nl 
06-34626878

Deel je zorg! 
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Intermezzo Feestmiddag 
 
Aangeboden door Stichting Vrienden van de 
Kievitshorst

Donderdag 31 oktober | 14.15- 16.30 uur
In Intermezzo

Met een optreden van Peter Dons

Quizmiddag
 
Woensdag 27 november | 14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Deelname betaalkaart €4,- (inclusief 
consumptie)

Cafetaria
Donderdag 24 oktober 
en donderdag 12 december | 16.30 uur
In Intermezzo

Cafetaria voor bewoners van
Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms 
en Bruckner

Jubilarissenmiddag
 
Maandag 18 november | 14.15- 16.30  uur

Komt u ook de medewerkers die dit jaar een 
jubileum hebben feliciteren?

Luistermuziek
 
Dinsdag 2 oktober en 13 november - 14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Samen luisteren naar mooie luisterliedjes 
en licht klassieke muziek

Deelname betaalkaart €4,- (inclusief consumptie)

Optreden van gemengd koor 
Ressurexit
 
Woensdag 9 oktober | 14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Samen luisteren naar mooie luisterliedjes 
en licht klassieke muziek

Deelname betaalkaart €4,- (inclusief consumptie)

Dag van de Ouderenbingo
 
Vrijdag 4 oktober | 14.15 – 16.30 uur
In Intermezzo

Deelname betaalkaart: €6,- ( inclusief consumptie 
en één bingokaart)

Cafetaria
Cafetaria voor bewoners van 
Amadeus, Puccini, Vivaldi en Verdi

Donderdag 10 oktober en 21 november | 16.30 uur
In Intermezzo
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Hieronder treft u het verslag aan van onze 
vergadering van 17 juni 2019. Wilt U een keer een 
vergadering bijwonen, neem dan contact op met 
Marion Hendriks. Onze volgende vergaderingen 
vinden plaats op:

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. Een bijzonder welkom aan 
MarieJosé Weyden, teammanager Zorg en 
Welzijn. MarieJosé is 1 juni begonnen als tijdelijke 
teammanager van Mahler/Ravel, Chopin/
Beethoven en Brahms/ Bruckner. Frans-Jan 
bedankt de leden voor hun aanwezigheid tijdens 
het afscheid van mevrouw Van Bebber. De 
cliëntenraad zal de aanwezigheid en de inbreng 
van mevrouw Van Bebber tijdens de 
vergaderingen zeker missen. 

Kennismaking MarieJosé Weyden, 
teammanager zorg en welzijn
MarieJosé is haar hele leven al werkzaam in de 
zorg en heeft in verschillende organisaties 
gewerkt. Het werken op verschillende werkplekken 
was een bewuste keuze van MarieJosé, waarbij ze 
veel kennis en ervaring op heeft gedaan. 
MarieJosé gaat de werkzaamheden voor de toren 
overnemen die Patrick tijdelijk op zich had 
genomen. De samenwerking met het locatieteam 
in de eerste periode voelt comfortabel.

Mededelingen van Margriet Ratelband
Het locatieteam heeft samen met team Welzijn in 
de afgelopen maanden de nieuwe visie voor 
welzijn bepaald. Met deze nieuwe visie is er een 
verandering gekomen in het activiteitenaanbod. 
Er is een vermindering van centrale activiteiten en 
er worden meer decentrale activiteiten georgani-
seerd, waarbij wordt uitgegaan van de individuele 
wens van de bewoner. De nieuwe werkwijze is 
1 april 2019 gestart. 

Langzaam komt de omslag en groeien mensen in 
de nieuwe rol. De medewerkers Welzijn zullen 
meer coachend en ondersteunend gaan werken. 
Om de nieuwe rol meer kracht bij te zetten is de 
functie dagbestedingscoach in ontwikkeling. Op 
iedere afdeling heeft vier dagdelen per week een 
activiteit plaats. 

Op 23 mei heeft De Kievitshorst de audit leren en 
verbeteren met betrekking tot de Melding 
Incidenten Cliënten (MIC) gehad. In de 
terugkoppeling werd aangegeven dat de 
geïnterviewde medewerkers op de hoogte zijn van 
het doel van de MIC. Het proces rondom de MIC is 
verbeterd. De medewerkers spreken elkaar aan 
over bijvoorbeeld medicatiefouten en stimuleren 
elkaar om een MIC in te vullen. 

Aandachtspunt: wanneer vullen medewerkers een 
MIC in bij onbegrepen gedrag.

Mededelingen uit de CCR, door Ad Aarts
Besproken in de vergadering CCR
De Strategische nota en de Kaderbrief zijn 
behandeld in de CCR- vergadering en worden in 
de Cliëntenraadvergadering van augustus 
geagendeerd.  

De jaarrekening van De Wever wordt geagendeerd 
in de CCR- vergadering van woensdag 19 juni. 

Tussentijdse evaluatie jaarplan 
Kievitshorst 2019
Patrick geeft aan, dat de afgelopen periode vooral 
veel tijd en aandacht besteed is aan de dagelijkse 
werkzaamheden. Met de versterking van 
MarieJosé wordt de start voor de verdieping 
gemaakt.

De gemaakte afspraken binnen De Kievitshorst 
worden doorgezet.
- Elke afdeling/ team maakt op hun eigen manier  
 de ontwikkeling door. 
- Met vakgroep welzijn is 1 april de start gemaakt  
 met het werken volgens de nieuwe visie.
- MIC, veel aandacht voor de omstandigheden op  
 de vloer.

Waardigheid en Trots 2020
Het voorstel van het locatieteam is om het plan 
Waardigheid en Trots van 2019 voort te zetten in 
2020. Het beschikbare budget voor 2020 zal 
vergelijkbaar zijn met 2019. 
Frans-Jan vraagt hoe de activiteiten nu worden 
opgepakt, zoals bijvoorbeeld het 
krantenabonnement? Ad vraagt of de zinvolle 
dagbesteding voor alle bewoners hetzelfde moet 
zijn. De randvoorwaarden zijn niet voor iedere 
bewoner hetzelfde maar de kaders wel. De 
activiteiten zijn meer afgestemd op het individu.  
De cliëntenraad stelt voor om het plan voor 2020 
te verfijnen. De cliëntenraad kan zich vinden in het 
plan Waardigheid & Trots voor 2020.
De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de 
aangeschafte materialen wel gebruikt moeten 
worden. Medewerkers Welzijn hebben hierin een 
rol. 

Jaarverslag klachtenfunctionaris 2018
Met het vertrek van Paulette Van Roekel is er geen 
jaarverslag 2018. De Wever heeft een nieuwe 
klachtenfunctionaris aangesteld, Marije Ruijgh.

Overzicht van de individuele activiteiten van de 
afdelingen 
Nog niet alle afdelingen hebben de activiteiten 
opgenomen in een overzicht. Belangrijk is dat 
medewerkers van elkaar gaan zien dat bewoners 
van andere afdelingen ook deel kunnen nemen 
aan activiteiten op andere afdelingen. De gast-
vrouwen worden betrokken bij de activiteiten. In de 
toren moet de nieuwe werkwijze nog groeien. 
Activiteiten moeten opgenomen worden in het EZD 
en in de persoonlijke agenda van de bewoners. 

Agendapunten voor de volgende vergadering
Waardigheid &Trots 2020
Jaarverslag De Wever 2018
Evaluatie koffieronde
Strategische nota 
Kaderbrief 2020
Evaluatie visie Welzijn. 
Stand van zaken haalbaarheidsstudie nieuwbouw.

Rondvraag en sluiting
Ben heeft de bijeenkomst ‘Zorg om levensvragen 
en zingeving’ bijgewoond. In deze bijeenkomst 
werd opgemerkt dat er veel wisseling van 
medewerkers was en dat dat onrust op de 

afdelingen gaf. Aangegeven wordt dat dit de 
beleving van de werkgroep is. Op dit moment zijn 
er weinig mutaties. Er zijn wel leerlingen en 
stagiaires aanwezig op de afdeling. 
Er blijken flex-medewerkers te zijn die niet in 
Caress en NCare kunnen omdat zij de 
bevoegdheid niet hebben. Dit heeft te maken met 
de tijd dat zijn werkzaam zijn op de locatie. Zijn 
uitzendkrachten of flexwerkers voor langere tijd 
werkzaam op de locaties dan krijgen ook zij de 
bevoegdheid wel.

Het verzorgend wassen komt bij de bewoners 
enigszins vreemd over. Het product wordt gebruikt 
in overleg met de bewoner. Het is minder 
belastend voor de bewoner en de verzorgende. 
Het product is goed voor de huid en het resultaat 
heeft zich al bewezen. 

In de praktijk blijkt dat medewerkers onvoldoende 
op de hoogte zijn over het levensverhaal van de 
bewoners. Het maken van een levensboek of 
glossy zou hierbij kunnen helpen. Dit wordt 
meegenomen in het project familiezorg. MarieJosé 
geeft aan dat ook de ‘mentorschapvrijwilliger’ 
bestaat. Deze vrijwilligers kunnen ook 
ondersteuning bieden bij het maken van een 
levensverhaal. In hoeverre wordt bij de nieuwbouw 
rekening gehouden dat bewoners naar buiten 
kunnen? Dit is een van de vereisten. Margriet zal 
de cliëntenraad tijdens de volgende vergadering 
informeren over de stand van zaken van de 
haalbaarheidsstudie nieuwbouw Kievitshorst.

Volgende vergadering is 14 oktober 
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
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Klanttevredenheid
 FOTO

Graag wil ik me even kort aan jullie voorstellen.
Vanaf september ben ik de nieuwe 
medewerker Welzijn op de afdeling Beethoven 
en Chopin. Mijn naam is Jody Olders en ik ben 
32 jaar. Hoewel ik van de Veluwe kom, en dus 
niet in Tilburg geboren ben, woon ik er 
inmiddels al weer 9 jaar. Ik woon met mijn 
gezinnetje in de Reeshof. Met een bruiloft op 
de planning en een lief zoontje Alex van een 
half jaar gaat dat allemaal op rolletjes.

De afgelopen vier jaar heb ik voor de 
Belastingdienst gewerkt. Met plezier, dat wel, 
maar het was niet mijn droombaan. Toen zag ik 
de vacature langskomen voor medewerker 
Welzijn in De Kievitshorst. Lekker weer met 
mensen aan de slag! Samen kijken hoe we de 
woonomgeving kunnen optimaliseren en een 
prettige sfeer kunnen realiseren. Het zal voor 
iedereen even wennen worden met een nieuw 
gezicht. Het vervangen van een collega die 
met pensioen is gegaan vind ik best wel 
spannend. Iedereen werkt op een andere 
manier, maar ik heb er alle vertrouwen in dat 
we snel aan elkaar gaan wennen. Zoals 
gezegd zal ik het meeste te vinden zijn op de 
afdeling Beethoven en Chopin, maar ik heb er 
zin in om iedereen te leren kennen in de 
aankomende periode. Loop je me tegen het lijf, 
spreek me dan gerust aan.

Jody Olders,
Medewerker Welzijn

Even voorstellenEven voorstellen

Als De Wever en als 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 volgens u al goed doen en wat we anders of beter
zouden kunnen doen. 
Deze informatie helpt ons om te kijken hoe we onze zorg nog beter kunnen  
maken. In het eerste half jaar van 2019 hebben 23 bewoners of familieleden 
een reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Kievitshorst met het cijfer 7,9.
80% van deze bewoners of familieleden bevelen De Kievitshorst aan
als woonzorgcentrum aan.

Klanttevredenheid

7,9

Enkele zaken die volgens u goed gaan
• Tevreden over zorg
• Attente, vriendelijke medewerkers, die respectvol met bewoners 

omgaan
• Nakomen van afspraken

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Meer personeel, bijvoorbeeld bij maaltijd of voor extra activiteit
• Minder wisseling in personeel
• Mogelijkheid voor bewoners om naar buiten te gaan

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!

Mijn naam is Cristel van Dijk en ik ben vrijwilligster 
op De Kievitshorst. 

Door een bekende van mij die elders 
vrijwilligerswerk doet werd ik enthousiast gemaakt 
en ben ik mezelf gaan oriënteren en kwam ik hier 
terecht. Op de woensdagmiddagen help ik mee bij 
een muziekactiviteit waar ik bewoners begeleid, 
zorg dat ze lekker wat te drinken krijgen en dat er 
een leuke sfeer ontstaat. Soms zing ik zelfs mee 
wat onze bewoners erg waarderen. 

Het brengt vreugde en blijdschap bij mezelf maar 
vooral bij de bewoners en dat is een verrijking. In 
een korte tijd heb ik ervaren hoe belangrijk het is 
dat je iets voor de medemens kan doen en hoe 
hard deze hulp nodig is.

Ik vind het erg fijn dat ik hier met open armen 
ontvangen word en ik iets kan betekenen voor de 
bewoners. Dat zou iedereen moeten doen en 
kunnen ervaren!  

Wil je ook iets betekenen? Of ken je iemand? 
Neem dan contact op met de coördinator 
vrijwilligers. Merel Telleman tel. 013-5312740 of 
via e-mail m.telleman@dewever.nl 
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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

SEPTEMBER

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

Zondag 29 september
Burendag 11.45 (begintijd 
voor bewoners) -16.30 uur

OKTOBER

Woensdag 2 oktober
Luistermuziek 14.15 uur

Vrijdag 4 oktober
Dag van de Ouderen - 
Bingo 14.15 uur

Woensdag 9 oktober
Optreden Koor Ressurexit 
14.15 uur

Donderdag 10 oktober
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Dinsdag 15 oktober
Herdenking overledenen in de 
kapel 14.15 uur

Woensdag 16 oktober
Samen zingen 14.15 uur

Woensdag 16 oktober
Samen zingen 14.15 uur

Woensdag 23 oktober
Optreden in Intermezzo 14.15 uur

Donderdag 24 oktober
Cafetaria * 16.30 uur

Woensdag 23 oktober
Optreden in Intermezzo 14.15 uur

Donderdag 24 oktober
Cafetaria * 16.30 uur

Vrijdag 25 oktober
Bingo 14.15 uur

Woensdag 30 oktober
Activiteit met thema Muziek 
en bewegen 14.15 uur

Donderdag 31 oktober
Feestmiddag aangeboden door 
Stichting Vrienden van De 
Kievitshorst met Peter Dons

NOVEMBER

Woensdag 6 november
Jubilarissenmiddag in 
Intermezzo 14.15 uur

Woensdag 13 november
Luistermuziek 14.15 uur

Vrijdag 15 november
Bingo 14.15 uur

Woensdag 20 november
Optreden in Intermezzo 14.15 uur

Donderdag 21 november
Cafetaria voor Amadeus, Puccini, 
Verdi en Vivaldi 16.30 uur

Woensdag 27 november
Quizmiddag 14.15 uur

DECEMBER

Woensdag 4 december
Dansmiddag op muziek van 
Johan Bushoff 14.15 uur

Vrijdag 6 december
Bingo 14.15 uur

Woensdag 11 december
Optreden duo Blue Orange 
14.15 uur

Donderdag 12 december
Cafetaria * 16.30 uur

Dinsdag 17 december
Kerstdiner 16.30 uur ovb

Woensdag 18 december
Samen zingen 14.15 uur ovb

Donderdag 19 december
Kerstdiner 16.30 uur ovb

Vrijdag 20 december
Kerstviering in de kapel met 
levende kerstgroep 14.15 uur

Beste bewoners, familie en andere belanghebbende,

De afgelopen maanden is De Wever drukdoende 
geweest met de verdere implementatie van de 
besturingsfilosofie en de daarbij behorende wijzi-
gingen die doorgevoerd zijn en doorgevoerd gaan 
worden. Een van de wijzigingen was het aanstellen 
van clustermanagers. Dit betekende dat de huidige 
locatiemanagers konden solliciteren naar de 
functie van clustermanager. 
Inmiddels is deze procedure afgerond en kan ik u 
meedelen dat ik per 1 september als clustermana-
ger verder zal gaan. Zoals u weet, vallen de loca-
ties De Bijsterstede, Den Herdgang en De Kie-
vitshorst onder het voorgaande cluster. Daar zal 
locatie Mater Misericordiae, van oorsprong een 
kloosterverzorgingshuis van de Nederlandse Pro-
vincie van de Zusters van Liefde, aan toegevoegd 
gaan worden. Ik verheug me er zeer op, om kennis 
te mogen gaan maken met de bewoners, mede-
werkers en vrijwilligers van deze voor mij, nieuwe 
locatie. Met alle medewerkers en vrijwilligers van al 
deze locaties gaan we weer verder met bouwen 
aan de verzelfstandiging van alle teams. 

Om maar in de bouwtrend te blijven; Zoals u 
wellicht vanuit de krant of anders al op locatie hebt 
kunnen zien, zijn we druk bezig met een haalbaar-
heidsstudie voor nieuwbouw van De Kievitshorst. 
De plannen, zoals u die in ons restaurant kunt 
zien, zijn nog conceptplannen maar geven een 
eerste indruk van hetgeen we voor ogen hebben 
met een mogelijke nieuwbouw. Daarbij is het 
belangrijk om te vermelden dat we een duidelijke 
visie hebben weggezet met betrekking tot het 
wonen. Bewoners zullen overdag beneden wonen 
en maken in de avond gebruik van hun eigen 
appartement om te gaan slapen. Met deze visie op 
wonen, bieden we de bewoners de gelegenheid 
om gedurende de dag, naar eigen keuze rond te 

lopen en/ of naar buiten te gaan. Door middel van 
veel groen en belevingstuinen is het de bedoeling 
dat bewoners door een natuurlijke groenafschei-
ding op het terrein blijven. 
Ook is het voornemen om het Hospice, wat nu 
gevestigd is op de Bredaseweg, op het terrein 
Beneluxlaan te gaan bouwen. Bij de conceptplan-
nen vindt u ook informatie van onder andere het 
Hospice. Neemt u gerust de daarvoor bestemde 
boekjes mee en indien u vragen heeft, willen wij 
die graag beantwoorden. Voor het Hospice is 
Jolanda van Halteren het aanspreekpunt. Er zal 
een speciale site gaan komen, waar we informatie 
op zullen vermelden aangaande de ontwikkelin-
gen. Tevens kunt u ook hier uw vragen stellen. 
Inmiddels zijn er al verschillende voorlichtingsmo-
menten geweest voor bewoners, familie, medewer-
kers en andere belanghebbende. 

Tijdens deze bijeenkomsten hebben we uitgebreid 
gesproken over de visie en de manier waarop een 
mogelijke nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. 
Daarbij heeft een aantal van u ons al van nuttige 
tips voorzien! Schroom niet om met vragen bij een 
van de teammanagers of ondergetekende aan te 
kloppen, wij voorzien u graag van informatie! Wat u 
vast moet weten; We gaan een prijsvraag uitzetten 
voor een nieuwe naam voor de locatie. Ik kan u 
vast verklappen dat er een mooie prijs beschikbaar 
is gesteld. Hierover krijgt u nog aanvullende infor-
matie. De komende periode zijn we in afwachting 
van de uitspraak van de Gemeente Tilburg en de 
Raad van Toezicht van De Wever over de te ne-
men besluiten. Zodra er nieuws is, zullen we u 
hiervan uiteraard op de hoogte stellen. Wij hopen 
snel meer te horen, zodat we samen aan de slag 
kunnen! Nu de vakanties weer achter de rug zijn 
en we terugblikken op de vakantieperiode, kunnen 
we vaststellen dat we een rustige vakantieperiode 
hebben gehad. Natuurlijk zijn er ook dan soms 
medewerkers die ziek worden en andere gezichten 
te zien dan u gewend bent, desalniettemin kunnen 
we spreken van een rustig verloop van de vakan-
tie. Dank aan alle medewerkers en vrijwilligers 
voor alle extra inspanningen die soms, onder hoge 
temperaturen verzet moesten worden.

Margriet Ratelband, 
clustermanager

Van de clustermanager
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Het is augustus 2019 wanneer ik dit schrijf. 
Op dit moment is technologie overal aanwezig in 
onze samenleving en dus ook in woonzorgcentra. 
Sommigen beweren dat technisch comfort de 
individualiteit alleen maar versterkt. Het leidt tot 
bewegingsloosheid en isolement, want net als bij 
een bijenkoningin zwermt alles naar je toe. Het 
nadeel van technologisering en de invloed op ons 
persoonlijk leven is dat je je huis niet meer uit 
hoeft. Koeriers vliegen af en aan, je hoeft nergens 
meer naartoe. Wellicht is het dan verstandig om 
voorstander te zijn van gezamenlijke ruimtes in 
wooncomplexen, waar mensen elkaar nog kunnen 
ontmoeten en we ‘de boodschappen’ nog eens uit 
handen kunnen geven aan een vriend(in), kennis, 
buurvrouw of buurman.

Terwijl ik nadenk over de toekomst denk ik aan De 
Kievitshorst. Gebouwd in 1963, gerenoveerd begin 
jaren ’90 en nu wordt zij klaargestoomd voor de 
toekomst. 

Hoe ziet een verzorgingscentrum van de toekomst 
eruit? Wat is van belang en wat vinden we belang-
rijk met het oog op de toekomst? Kan het verzor-
gingscentrum van de toekomst een plek worden 
waar iedereen zich prettig en veilig voelt? Er 
komen namelijk nieuwe tijden aan en nieuwe tijden 
vragen om nieuwe woonvormen. 
Ook bij ons in Tilburg, aan de Beneluxlaan.

In het verzorgingscentrum van de toekomst zou de 
wijk een belangrijke rol kunnen spelen. Waar de 
bewoners volop aandacht krijgen, zichzelf kunnen 
zijn, maar ook van hun vrijheid mogen genieten, 
plezier hebben en ook nieuwe mensen ontmoeten. 
Het verpleeghuis van de toekomst is dan geen 
verpleeghuis, maar het middelpunt van een leven-
dige zorg-community in de wijk. In het verpleeg-
huis van de toekomst draait het niet alleen om 
zorg maar voornamelijk om de kwaliteit van leven.

Men zal het gevoel krijgen van ‘thuis blijven wo-
nen’ en men kan een zinvol leven leiden in een 
veilige omgeving, met voldoende privacy, maar 
ook samen met gelijkgestemden. Omdat hier de 
focus ligt kan het ‘thuisgevoel’ natuurlijker verlo-
pen. Het zal een plek zijn waar je de drukte kunt 
opzoeken en je rust kunt nemen als je dat nodig 
hebt. 

Je eigen appartement, waar je je thuis voelt met 
zorg en diensten dichtbij en de zekerheid dat je 
goede zorg krijgt als het slechter met je gaat. In 
het verpleeghuis van de toekomst draait het niet 
alleen om zorg maar voornamelijk om het vergro-
ten van de kwaliteit van leven.

Daisy The,
Geestelijke verzorger

Vrijwilligersuitje   
13 juni 
Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is 
Angelique Robben, gastvrouw op de afdelingen 
Mahler/Ravel sinds 1 oktober 2018.
Op 13 juni ben ik met Merel Telleman, Petra 
Magnee en onze vrijwilligers op pad geweest en 
een heel gezellige dag beleefd. De ochtend 
startte om 10.30 uur met koffie en gebak, daarna 
met de bus naar een tot op dat moment 
onbekende bestemming.

In Dongen stopte de bus bij ‘Natuurlijk Henriëtte’, 
een biologische tomatenkwekerij. Daar werden wij 
van harte welkom geheten door Henriëtte zelf met 
een gezellig kopje koffie of thee.
Henriëtte vertelde ons wat over de historie van hun 
bedrijf en hoe ze tot een biologische kwekerij zijn 
gekomen. Daarna vertelde ze wat  ons te wachten 
stond. Om te beginnen kregen we een lunch, 
uiteraard met een kop verse tomatensoep en een 
heerlijk belegd broodje. Na de lunch gingen we 
aan de gang met een workshop tomatenketchup 
en tomatensoep maken.
De kisten met tomaten stonden klaar om gewas-
sen en gesneden te worden voor de soep en de 
ingrediënten voor de ketchup stonden ook al klaar. 
Schorten aan en aan de gang. Ondertussen waren 
er ook een aantal die tomatenhapjes gingen 
maken en onder het snijden, koken en pruttelen 

werden we daar nog op getrakteerd. 
Na een welverdiende pauze kregen we een rond-
leiding door de kassen en werd er veel verteld 
over de vele soorten tomaten, paprika’s en ook de 
komkommers. Een kijkje in de boerderijwinkel 
hoorde daar natuurlijk ook nog bij en uiteraard 
werden er ook nog dingen geproefd en gekocht. 
Terug in de ruimte waar we de workshop hadden 
gehad mochten we onze dorst nog een keer 
lessen en toen aan de slag om de ketchup en 
tomatensoep af te werken. Dat wil zeggen 
pruttelen, pureren en op smaak brengen. Potten 
en flesjes vullen hoorde daar ook nog bij, zeker 
omdat we allemaal een flesje ketchup en 
een pot tomatensoep meekregen.
Dit uitje vond ik een groot succes en ik had de 
indruk dat de vrijwilligers het ook allemaal leuk 
vonden. Ze waren in ieder geval vol enthousiasme 
aan het werk. Voor mijzelf was het waardevol om 
onze vrijwilligers wat beter te leren kennen. 

Huis van de toekomst
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Bewegen en fit blijven is voor veel mensen belangrijk. Bewegen helpt mee aan een goede gezondheid.  
In deze editie van ‘t Kievitsnieuws geven we enkele tips en eenvoudige oefeningen die u op uw kamer of 
samen met uw buurman of buurvrouw kunt uitvoeren:

Haalbaarheidsstudie 
nieuwbouw 
Beneluxlaan
Ongetwijfeld hebt u het al op de ene of op de 
andere manier gehoord of gelezen. Er zijn 
plannen gemaakt voor nieuwbouw op de huidige 
locatie van De Kievitshorst. Hoe dat in zijn werk 
gaat en hoe ver het staat, leest u in dit artikel. 

Nieuwbouw klinkt gelijk heel spannend, onzeker 
en heel groot. Maar zo ver is het nog lang niet. 
Tot nu toe is slechts een haalbaarheidsstudie 
geschreven. Dit is een analyse van functionele, 
technische financiële, ruimtelijke en locatie-
aspecten van een voorgenomen project, om een 
beslissing te kunnen nemen over de eventuele 
realisatie van het project. Ook al is er nog geen 
definitief besluit, we willen u wel graag meenemen 
in de ontwikkelde visie. Het besluit of het doorgaat, 
wordt genomen door de gemeente, de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht. Als dat besluit 
genomen is brengen we u op de hoogte! 

Met het oog op de toekomst, de vastgoedvisie 
van De Wever en in de lijn met de afspraken 
met het zorgkantoor, hebben we, met de hulp en 

input van velen in en rondom De Kievitshorst, 
zoals cliëntenraad, maar ook input vanuit de wijk 
’t Zand een visie geschreven voor de toekomst. 
Dat er nieuwbouw dient te komen is voor iedereen 
duidelijk. Het huidige gebouw is gebouwd in 1963, 
en is gerenoveerd begin jaren ’90. Op het terrein 
van de huidige Kievitshorst komen drie soorten 
gebouwen; voor intensieve langdurige zorg; voor 
cliënten in de laatste levensfase en voor wonen 
met óf zonder zorg. Het karakter van de locatie 
is groen; zowel in het aanzicht en beplanting, als 
ook gebruik van installaties en technologieën om 
circulair te bouwen en bewust om te gaan met de 
natuurlijke rijkdommen. 

De visie op de nieuw te bouwen locatie van 
De Wever is gestoeld op twee belangrijke 
uitgangspunten: ‘Maak van je oude dag, een 
nieuwe dag’ en ‘zoals thuis’. Hieruit komt voort 
het principe van op de begane grond leven en 
boven wonen. Dit houdt in dat er zelfstandige 
tweekamerappartementen van gemiddeld 50m2 
worden gerealiseerd, met eigen voordeur en 
brievenbus en eigen voorzieningen. Dit geeft meer 
privacy en eigen regie voor bewoners. Op de 
begane grond worden huiskamers en leefruimtes 
gemaakt, met verschillende thema’s. Belangrijk 
is dat men altijd naar buiten kan, ook al is dat 
beschut. 

Oefening 1
 - Ga zitten op een stoel
 - Strek uw onderbeen dagelijks 10-20x uit
 - Doe zo nodig een gewichtje om uw been
 - Herhaal 2 of 3x per dag

Door deze oefening dagelijks te doen, verbetert u 
uw spierkracht van uw bovenbenen.

Oefening 2 
 - Ga zitten op een stoel
 - Sta 5x op en ga weer zitten
 - Als dit goed gaat mag u komen zitten 
            en staan zonder gebruik te maken 
            van de handen
 - Herhaal 2 of 3x per dag

Door deze oefening dagelijks te doen, verbetert 
uw algehele conditie en spierkracht van uw 
bovenbenen, billen en rug.

Oefening 3 
 - Sta of zit rechtop en kijk vooruit
 - Plaats u hand op uw kin
 - Druk uw hoofd 5x recht naar achteren 
            (maak een onderkin)
 - Herhaal 2-3x op een dag

Door deze oefening dagelijks te doen, verbetert u 
beweeglijkheid van uw nek en staat u mooier 
rechtop.

Vragen
Mocht u vragen hebben over deze oefeningen 
of wilt u andere oefeningen om fit te blijven.  
Of ervaart u problemen met opstaan, lopen en 
reiken. Wij komen graag naar uw appartement  
of u bent van harte welkom in de oefenzaal 

op de tweede verdieping. 

U mag altijd contact opnemen met een van de 
fysiotherapeuten; Bianca Pastoors, Yorick Smits 
en Malou Verheijen, T 06 201 996 73

Fit het najaar in
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Het wordt een groene en openbare locatie, alleen 
besloten waar nodig qua functie en veiligheid. 
Dit betreft 119 appartementen. 

Het hospice De Sporen verhuist van de huidige 
locatie (Bredaseweg) naar een eigen gebouw 
op het terrein. Hospice De Sporen is een 
zorgvoorziening met 12 appartementen in een 
sfeervolle omgeving voor cliënten met een 
terminale indicatie (levensverwachting korter dan 
3 maanden), om zich samen met hun naasten voor 
te bereiden op het sterven. Het betreft cliënten 
vanaf 16 jaar met een speciale indicatie. Er is 
24 uur per dag verpleegkundige-medische zorg 
aanwezig en vaste vrijwilligers. Iedereen is welkom 
in het hospice, ongeacht levensovertuiging, 
afkomst, cultuur of geaardheid. 

De vraag naar wonen in de nabijheid van de zorg 
is groot in de wijk. Er is een aanzienlijke groep 
die kwetsbaar is en waarbij zelfstandig wonen 
niet meer goed gaat. Voor deze mensen geldt 
dat ze of een te lichte zorgvraag hebben (lager 

dan VV4) voor een indicatie met verblijf, of niet 
passen of willen wonen binnen de intensieve zorg. 
Hiervoor wordt een gebouw van vijf verdiepingen 
gerealiseerd met 33 appartementen van wisselend 
formaat. Hoe deze appartementen op de markt 
komen, is nog niet beschreven. De huidige 
aanleunwoningen (van TBV Wonen - Baden 
Powelllaan) blijven in stand. 

De werknaam voor de nieuwbouw is ‘Beneluxlaan’. 
Echter, dat is niet de definitieve naam, we zouden 
het leuk vinden als u allen mee wilt denken voor 
de nieuwe naam. We schrijven hier binnenkort een 
prijsvraag voor uit! 

We houden u natuurlijk op de hoogte van de 
voortgang. U kunt daarvoor terecht bij de borden 
in het restaurant tegenover het winkeltje, maar 
we maken ook een nieuwsbrief. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt u altijd bij het locatieteam 
terecht. Vraag er gerust naar bij de receptie! 

In de tweede helft van 2018 en begin 2019 heeft de Raad van Bestuur tijdens bijeenkomsten met 
diverse interne en externe stakeholders informatie opgehaald over wie we als organisatie willen zijn en 
waar we ons naar toe willen gaan ontwikkelen. Het resultaat van deze bijeenkomsten staat in ons 
meerjarenbeleidsplan 2019-2022 dat de titel ‘Van een verandering nu, naar een verbetering morgen’ 
draagt. Dit is een lijvig document, waarin staat wat de visie is van de Wever. Waar we dus gezamenlijk 
naar toe gaan, wat ons doel is, en hoe we dat gaan oppakken. We hebben vier zinnen genomen om ons 
handelen duidelijk te maken. Niet te moeilijke zinnen, gewoon heel praktisch voor in de dagelijkse 
praktijk. We vertellen u er graag meer over:

Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig.
Hoe is dit voor u? Want dat is dé centrale vraag. Door te vragen komen we erachter wat u gelukkig 
maakt en hoe we daaraan kunnen bijdragen. U kunt zelf vaak nog veel doen, dan nemen wij dat zeker 
niet van u af. We helpen en ondersteunen in het wonen en in het gelukkig voelen. 

Van een verandering nu, naar een  
verbetering morgen

Samen vinden we een oplossing
Onze medewerkers en vrijwilligers vormen de rode 
draad bij het leveren van zorg, welzijn en 
persoonlijk geluk voor onze cliënten. Wij 
onderkennen problemen en proberen die altijd 
voor te zijn en bieden altijd een oplossing ook al 
hebben we die soms niet meteen voorhanden.

We hebben een positieve houding
Wij luisteren goed naar onze cliënt en brengen 
onze boodschap met een perspectief. Wij zijn ons 
ervan bewust dat we niet alleen met onze cliënten 
te maken hebben, vandaar dat we de 
samenwerking met de directe omgeving van de 
cliënt opzoeken, zoals familieleden of een 
contactpersoon. We zien zaken rooskleurig in en 
focussen ons op de glimlach.

Leefwereld is leidend voor systeemwereld
Wij weten dat een verandering vaak moeilijk is. In 
onze vierde zin benadrukken we het belang dat wij 
hechten aan het helpen van onze cliënten bij het 
accepteren van verandering. Door de leefwereld 
van cliënten voorop te zetten zorgen we ervoor dat 
de cliënt de verandering zal ervaren als 
verbetering. 

Maandag 23 september 
Van 10.00 tot 11.30 uur worden er extra bewoners 
gevraagd gebruik te komen maken van de 
Silverfit. Dit is een beweegapparaat waarop  
u op de stoel een fietsbeweging maakt en op een 
tv-scherm kunt zien door welke stad u fietst. 
Een echte aanrader! De Silverfit staat op de eerste 
verdieping in de hal bij de Kapel en kan ook door 
familie samen met bewoners gebruikt worden.

Dinsdag 24 september ( Puccini, Amadeus en 
Verdi/Vivaldi)
Woensdag 25 september ( Mahler/Ravel , 
Chopin/Beethoven en Brahms/Bruckner)
Op iedere afdeling staat een beweegbox met 
materiaal dat meer gebruikt zou moeten kunnen 
worden. Tijdens de gymlessen gaat Ramon vooral 
het materiaal uit de beweegboxen gebruiken om te 
laten zien wat je er allemaal mee kunt doen. De 
materialen uit de beweegboxen kunnen ook door 
familie samen met bewoners gebruikt worden.

Woensdag 26 september
Tijdens het samen zingen in Intermezzo 
(14.15 -16.30 uur) hebben we ook extra 
bewegen op het programma gezet!

Donderdag 27 september
Op deze dag gaan alle deelnemers van de 
wandelgroep in de achtertuin naar een 
beweegparcours. Hierin worden zij begeleid door 
de vaste vrijwilligers, medewerkers Welzijn en 
fysiotherapeuten. Natuurlijk zijn ook alle andere 
bewoners van harte welkom! Het parcours is van 
10.00 tot 11.30 uur geopend.

Vrijdag 28 september
Op deze dag is er een open sjoelochtend en zal 
tijdens het sjoelen ook het extra bewegen hoog in 
het vaandel staan

Zondag 29 september
Tijdens Burendag (13.00 – 17.00 uur) gaan we de 
duofiets promoten bij de familie en buren en zullen 
we samen met kinderen uit de wijk gaan dansen. 
Tevens hopen we met u terug te kunnen kijken op 
een geslaagde beweegweek.

Vakgroep Welzijn en Fysiotherapie

Beweegweek 2019
Van 23 t/m 27 september is het weer nationale 
beweegweek

Bewegen is goed 
voor iedereen… 
doet u ook mee!
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Sinds enige tijd hebben we de Silverfit-mile in huis. Een 
fiets waar je achter kunt gaan zitten in een stoel of met 
een rolstoel. Er  zit een motor in die je kan ondersteunen 
tijdens het fietsen. Tijdens het fietsen heb je dan de 
mogelijkheid om naar een film te kijken. Deze films zijn 
gemaakt in steden en/of van andere leuke 
bezienswaardigheden. Zo kun je bijvoorbeeld fietsen 
door Tilburg, Brugge en Scheveningen. Maar ook door 
plaatsen in Frankrijk, Amerika en Brazilië. Je fietst dan 
als het ware door de stad of plaats heen. Erg leuk om te 
doen. Zoals ook enkele bewoners hier in huis al gemerkt 
hebben. Elke maandagochtend is er een groep onder 
begeleiding van vrijwilligers die gaan fietsen op de 
Silverfit. Maar je hebt ook de mogelijkheid om (als je 
uitleg hebt gehad) zelfstandig te gaan fietsen. De 
Silverfit staat op verdieping 1. Als je de lift uit komt 
meteen naar rechts, en weer meteen naar links. In de 
Doe-Hoek, bij de Kapel. Ik zou zeggen probeer het eens, 
en anders spreek een van de welzijnsmedewerkers aan 
om uitleg te vragen en het eens uit te proberen! Tip voor 
familie: neem uw familielid eens mee naar de Silverfit en 
ervaar samen hoe leuk dit kan zijn.

Enkele bewoners  
over de Silverfit:

Mevrouw Leijten: ‘Wat leuk, nu kan ik 
ook binnen als het regent zelfstandig 
bewegen’.

Mevrouw Elisen: ‘Hartstikke leuk, je 
ziet weer eens een andere omgeving’.

Mevrouw Smekens: ‘Fijn om te doen, 
ik heb er echt baat bij’.

De heer Wijnen: ‘Erg leuk, je kunt veel 
plaatsen aan doen, ook de natuur’.

Ramon Weerts
Vakgroep Welzijn

Fietsen in huis met de Silverfit

In de achtertuin van DE KIEVITSHORST

Om 11.45 uur starten we met een lekkere lunch voor de 
bewoners en vanaf 13.00 uur zijn alle andere gasten ook van 
harte welkom. Er is gezellige muziek van De Restantjes en 
Duo Pabariko; daarnaast zijn er lekkere drankjes en hapjes, 
‘n loterij, dansen en gezellige zitjes.

We hopen samen veel buren te kunnen begroeten. 
U komt toch ook?

Activiteit Informatie Tijden

Bingo Betaalkaart € 6,00 
(incl. 1 bingokaart + 1 cons.) 14:15 - 16:30 uur

Cafetaria 1
Cafetaria voor Mahler, Ravel, Chopin, 
Beethoven, Brahms, Bruckner en 
restaurantgasten

16:30 - 00:00 uur

Cafetaria 2 Cafetaria voor Amadeus, Puccini, Verdi en 
Vivaldi 16:30 - 00:00 uur

Centrale boekenuitleen Centrale boekenuitleen / betaalkaart € 3,00 p. 
maand 10:30 - 11:30 uur

Kaarten, rummikub en 
kruiswoordpuzzelen * 14:15 - 16:30 uur

Optreden van Betaalkaart € 4,00 (incl. + 1 consumptie) 14:15 - 16:30 uur

Samen zingen Betaalkaart € 4,00 (incl. + 1 consumptie) 14:15 - 16:30 uur

Sjoelen en barakken * 10:00 - 11:30 uur

Thema muziek Betaalkaart € 4,00 (incl. + 1 consumptie) 14:15 - 16:30 uur

Wandelen * ( op uitnodiging ) Wandelen * (op uitnodiging) 10:00 - 11:30 uur

ZONDAG 29 SEPTEMBER

Terugkerende activiteiten

GRATIS 
ENTREE
GRATIS 
ENTREE
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Oktober 2019

01 Mevrouw M. Walthuis  Chopin 
04 De heer J. de Boer  Amadeus
07 Mevrouw W. van Brunschot   Brahms
07 De heer P. Groenen  Puccini
10 Mevrouw G. Elisen  Ravel
10 Mevrouw C. van Vliet  Chopin 
12 Mevrouw B. Kwetters  Puccini
13 De heer W. van Abeelen  Mahler
14 De heer M. Spierings  Ravel
19 Mevrouw M. Baesjou  Mahler 
20 De heer D. Poort  Beethoven
27 Mevrouw B. Wolt  Amadeus

November 2019

01 Mevrouw M. van Hees  Puccini 
04 Mevrouw M. Engelen  Bruckner
05 De heer M. van Beurden  Chopin
06 Mevrouw A. Nouwens  Beethoven
14 De heer H. Marcelis  Bruckner
17 Mevrouw W. Slenders  Bruckner
18 Mevrouw A. Leermakers  Bruckner
18 Mevrouw U. Wolff  Ravel
20 Mevrouw J. Smekens  Beethoven
26 De heer B. Brakelé  Brahms
26 De heer H. de Rooij  Ravel
29  Mevrouw W. Lukken  Verdi
30 Mevrouw G. Robben  Ravel  

December 2019

02 De heer P. Donk  Ravel
03 Mevrouw A. Uijens  Bruckner
10 Mevrouw E. de Simons  Ravel 
12 Mevrouw M. van Luijk  Verdi 
16 Mevrouw A. Wijnen  Amadeus
20 Mevrouw E. Stabel  Brahms
22 Mevrouw E. Godefroy  Ravel 
22 De heer A. Schuurmans  Puccini
24 Mevrouw A. Leijten  Mahler
27 Mevrouw M. Prince  Chopin
28 Mevrouw B. Raaijmakers  Puccini 
29 De heer F. Gorter  Amadeus 

Nieuwe 
bewoners
Mevrouw A. van Berkel  Amadeus
De heer F. Gorter  Amadeus
Mevrouw M. van Miert  Amadeus
Mevrouw M. Geerts  Amadeus
Mevrouw Y. Westenberg  Amadeus
Mevrouw M. van Eijl  Beethoven
Mevrouw E. Stabel  Brahms
Mevrouw M. Claesen  Mahler
Mevrouw A. Leijten  Mahler
De heer J. van Dam   Puccini
Mevrouw M. Vennix  Puccini
De heer F. van Ierland  Ravel
Mevrouw H. van Mook  Verdi
Mevrouw W. Lukken  Verdi
Mevrouw J. Molthoff  Verdi
De heer H. Leijten  Vivaldi
Mevrouw L. Kwee  Mahler
Mevrouw C. van Vliet  Chopin

Verjaardagenlijst bewoners

Mevrouw A. Willems   Amadeus
Mevrouw A. Brekelmans   Amadeus
Mevrouw A. Heurter   Amadeus
De heer J. Krouwels   Mahler
Mevrouw F. Vitalis   Puccini
De heer C. van Putten   Puccini
Mevrouw F. Afrigh   Ravel
Mevrouw M. van Gils   Ravel
Mevrouw I. Valkenburg   Verdi
Mevrouw J.  Fonken   Verdi
De heer J. Moll   Verdi
Mevrouw M. van Dongen   Verdi
Mevrouw A. Schulten   Vivaldi
De heer J. Vermeeren   Beethoven
De heer Hettema   Vivaldi
Mevrouw M. Dijkstra   Beethoven

In Memoriam
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Kleding verstellen?
Wilt u kleding laten verstellen?
Dit kan tegen een kleine vergoeding bij

Liesbeth Engels
 
T 013 - 5212755

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.

Eucharistievieringen
In de kapel (eerste verdieping)  
op: dinsdag om 11.00 uur een 
woord- en communiedienst.  
Elke eerste zaterdag van de 
maand om 19.00 uur in de kapel.

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 
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 Lisa van de Pas. 
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 zijn Mandy 
Timmermans en Iris van Dongen 
de ergotherapeuten. Zij worden 
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, Malou 
Verheijen of Yorick Smits naar de 
bewoners van de 
verpleegafdelingen voor een 
behandeling.

Geestelijke verzorging
Voor bewoners en familie van de 
verpleegafdelingen zijn geestelijk 
verzorgers Herman Teerhöfer en 
Daisy The 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. 

• Volledige, gedeeltelijke of 
 digitale prothese
• Klikgebit op implantaten
• Reparaties en opnieuw 
 passend maken van uw 
 huidige gebit
• Frameprothese
• Antisnurkbeugels

Wieggers Kunstgebitten voor:

Kunstgebit aan huis
Bent u niet goed ter been? Dan komen we met een mobiel tand-
technisch laboratorium bij u thuis. Ook voor reparaties of aanpas-
singen bij pijnklachten. We hebben tevens een haal en breng 
service. Géén extra kosten, wèl extra service voor iedereen!

Een vertrouwd gezicht in de Reeshof
Wieggers Kunstgebitten is al meer dan 25 jaar een begrip in 
Tilburg en de Reeshof. En sinds 2018 is de tandprothetische 
praktijk terug aan de Berkenrodenlaan 99.

Uw mond, de voordeur van uw lichaam
Heeft u problemen met uw huidige prothese? Kom dan bij ons 
langs voor een GRATIS controle. De kosten voor uw gebit worden 
grotendeels, of helemáál vergoed vanuit de basisverzekering. Wij 
werken samen met alle zorgverzekeraars.
Wij zijn HKZ gecertificeerd en lid van de Organisatie Nederlandse 
Tandprothetici.

Maarten Wieggers Kunstgebitten 
Berkenrodelaan 99 
5043 WH Tilburg 

T  013 2033599 
E maarten@wieggerskunstgebitten.nl 
W www.wieggerskunstgebitten.nl  
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