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Mosselen eten op De Hofstede
Door Ria Claessens

Een mantelzorger kwam naar mij toe met  
de vraag of we mosselen konden eten want  
ze waren in de aanbieding. De dag erna was 
het zover. 

De mantelzorger zorgde voor de boodschappen 
en dat de mosselen gekookt werden. De rest  
werd door personeel gedaan. Geheel onverwachts 
hebben de bewoners, die dat lekker vonden, 
kunnen genieten van mosselen eten. Het heeft 
heerlijk gesmaakt vertelden ze achteraf. 

Als De Wever en als Koningsvoorde 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 de eerste helft van 2019 hebben 32 bewoners of familieleden een 
reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Koningsvoorde het cijfer 8,2.

Klanttevredenheid

8,2

Enkele zaken die volgens u goed gaan
• Aardige en behulpzame medewerkers
• Het eten is goed en lekker
• Tevreden over de zorg

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Minder gehaast overkomen
• Meer persoonlijke aandacht

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!
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Van de redactie
Beste lezers voor u ligt alweer de laatste editie  
van dit jaar. Zitten we nog lekker te mijmeren  
over de vakantieperiode en bestemmingen,  
genieten we nog van het nazomerzonnetje maar  
is het alweer bijna tijd om het jaar af te sluiten. 
Kunnen we alweer pepernoten kopen in de  
winkels, de pietendiscussie weer aanwakkeren, 
trekken we de kerstboom weer uit de kast en 
kunnen we nadenken over bij wie en hoe we de 
feestdagen gaan doorbrengen. Altijd weer een 
puzzel voor velen!

Wat gaat een jaar toch snel voorbij en een  
kwartaal dus nog sneller!

In deze editie staan we ook even stil bij de  
bevrijding van Tilburg, alweer 75 jaar geleden. 
Komt er uitleg over daginvulling en kwaliteits-
gelden. Vertelt de cliëntenraad waar zij de  
afgelopen periode mee bezig zijn geweest.  
En zien we weer mooie foto’s voorbij komen.  
Want dat maakt een blad toch net iets meer af!

Denkt u nu: ‘Hier moet toch echt even  
aandacht aan worden besteed’, laat het ons 
weten, we staan open voor uw suggesties!

Ik wens u veel leesplezier toe, alvast fijne  
feestdagen en een geweldig bruisend begin  
voor 2020!!



Agenda oktober - november - december Winactie Dag van de Zorg
Door Diana Vermeulen

In de maand mei heb ik naar alle medewerkers 
van Koningsvoorde, Satijnhof en De Vleugel  
een mail gestuurd met de vraag of zij een foto 
konden opsturen wat het ‘gevoel van zorg’  
vertegenwoordigde. Er was zelfs een prijsje  
mee te winnen; een ‘make-over’ door de kapster 
van Satijnhof. Misschien is dit ook wel de reden 
geweest dat de inzendingen die binnen kwamen 
voornamelijk van medewerkers van Satijnhof 
afkomstig zijn…

De drie winnaars zijn: Dimphy de Laat, Wilma  
van Gorp en Ellen Kramer.

Foto 1 - foto kerstdiner op Angora
Dimphy zegt daarbij: Voor mij is een kerstdiner  
met de bewoner en zijn vrouw en of haar man een 
belangrijk moment om het ‘thuisgevoel’ te kunnen 
geven. Dit wordt ook ieder jaar zeer gewaardeerd.

Foto 2 - foto met bewoonster
Wilma zegt daarbij: Betrokkenheid voor en met  
de bewoners. En dan voor de tevreden glimlach, 
daar doen we het toch voor.

Foto 3 - foto met bewoonster
Ellen zegt daarbij: Zorgverlening is niet alleen  
het werken aan het bed en het aanbieden  
van medicatie, het begeleiden naar het toilet.  
Maar misschien nog wel veel meer het realiseren 
van die glimlach op een iedere gezicht, het gevoel  
van er mogen zijn. Er echt mogen zijn!

Beste dames, van harte gefeliciteerd met jullie 
prijs! Deze kunnen jullie bij mij persoonlijk komen 
ophalen.

OKTOBER
Maandag 14 oktober   Mannenkoor 1001 14.30 uur De Brasserie
Maandag 21 oktober  Modeshow Kerkhofs Mode 10.30 uur De Brasserie
Dinsdag 22 oktober   Muzikale bingo 14.30 uur Café het Koetshuis
Zondag  27 oktober   Herfstmarkt  10.00-16.00 uur De Brasserie
Maandag 28 oktober  Bloemschikken  14.30 uur De Brasserie
Dinsdag 29 oktober  Nagelverzorging   14.30 uur Café het Koetshuis 

NOVEMBER 
Zaterdag 2 november  Esther Scholte -  kleding en sieraden 14.30 uur Willem Alexanderplein
Woensdag 6 november  Musica Classica  20.00 uur  Café het Koetshuis
 Kook- en bakworkshop 14.30 uur   De Brasserie
Zondag 10 november  Kindercircus Pinilotta 14.30 uur Willem Alexanderplein
Woensdag 13 november  Workshop papier-maché  14.30 uur  De Brasserie
Vrijdag 15 november  Gregor Hofmans modeshow+ loterij 14.00 uur  De Brasserie
 Pub Quiz 19.00 uur Café het koetshuis 
Maandag 18 november  Ons Hermenieke   14.30 uur  De Brasserie
Maandag 25 november  Bloemschikken   14.30 uur   De Brasserie
 QI Gong 15.15 uur 2e etage in de Nis
Woensdag 27 november  Minimarkt  13.30-16.00 uur Willem Alexanderplein 
Donderdag 28 november Verkoop oosterse kleding 10.00-16.00 uur Willem Alexanderplein

DECEMBER
Zondag 1 december  Sinterklaas voor bewoners 14.00-15.00 uur  De Brasserie  
Maandag 2 december    Carma schoenen - verkoop  10.00-12.00 uur  Willem Alexanderplein
Dinsdag 3 december  H & A mode 10.00-12.00 uur  Willem Alexanderplein
Woensdag 4 december  Musica Classica  20.00 uur Café het Koetshuis
Donderdag 12 december Ontsteken lichtjes - Berkel Enschot zingt 19.00 uur De Brasserie
Zaterdag 14 december  Kerstmarkt / winterfair 10.00-16.00 uur  Willem Alexanderplein
Maandag 16 december  Bloemschikken  14.00 uur De Brasserie
Woensdag 18 december  Kook- en bakworkshop 14.30 uur               De Brasserie
Zaterdag 21 december   Verkoop Clara en Esther Scholte - mode 13.00-17.00 uur  De Brasserie
Woensdag 30 december  Parelmuzikanten   19.30 uur             De Brasserie
Vrijdag 27 september  Verkoop H & A mode 10.00-12.00 uur  Willem Alexanderplein
Maandag 30 september   Bloemschikken  14.00 uur  De Brasserie
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Op Koningsvoorde is een echte melding geweest 
van brand. Lizette heeft complimenten gehad 
voor het handelen. 

Klantenreizen Brasserie
Nanno komt dit toelichten in de cliëntenraad. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat steeds 
dezelfde punten naar voren kwamen. Een 
mysterie guest heeft de Brasserie bezocht en 
deze gaf een mooi compliment.  

Aan een extern bureau is gevraagd om 
ondersteuning bij het goed neer zetten van de 
Brasserie.  

Punten die naar voren kwamen:
•   Inrichting van De Brasserie niet handig voor 

ouderen (banken)
•   Geen vaste plekken maar toch ook weer wel
•   Fijn als je keuze hebt tussen in de middag of in 

de avond warm eten
•   Speciale avonden worden als ‘uit 

eten’momenten gezien 

Ook een spreiding van tijdsdrukte is wenselijk. 
Aan verbetering wordt hard gewerkt en de 
cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden van 
de vorderingen. 

Spiegelgesprekken 
Walter Ceelen is gevraagd de stand van zaken 
omtrent de eerder gedane spiegelgesprekken 
met de bewoners/familie van Lamee, Cashmere 
en de Vleugel toe te lichten. Er waren veel 
positieve zaken genoemd. Maar de cliëntenraad 
was vooral nieuwsgierig naar wat er met 
aangegeven verbeterpunten was gedaan of hoe 
eventueel het vorderde.  

Cashmere 
Wat betreft de actieve aanwezigheid zijn er extra 
gastvrouwen gekomen waardoor vaak twee 
mensen op de huiskamer aanwezig zijn. Dan het 
overdrachtmoment; het rapporteren gebeurt in 
eigen tijd, op kantoor. Hierdoor lijkt het dat 
personeel veel op kantoor zitten in plaats van met 
de bewoners bezig te zijn.  

Dan de actieve begeleiding van stagiaires; een 
personeelslid zorgt voor een goede verdeling 
onder de afdelingen.  

Een proces dat nog niet loopt zoals het hoort; 
zorgen dat iedereen op de hoogte is. Het 
zorgplan wordt niet altijd goed gelezen. Maar 
men is hier volop mee bezig, dit is overigens een 
Weverbreed probleem. 

Lamee 
Net als bij Cashmere wordt het zorgplan niet altijd 
goed gelezen, het proces loopt nog. 
Activiteiten bedenken en variatie aanbieden is 
ook zo’n verbeterpunt, er is iemand aangenomen 
om de gastvrouwen te coachen en te sturen. Het 
heeft de aandacht. De combinatie van gastvrouw/
welzijn functie is lastig. Weverbreed zijn ze hier 
mee bezig.

De Vleugel
Ook hier is geïnformeerd zijn een punt, maar 
zoals gezegd dit speelt bij heel De Wever.
Verder zouden activiteiten meer zichtbaar moeten 
zijn. Via Facebook worden momenteel 
familieleden op de hoogte gehouden van leuke 
momenten met de bewoners. Facebook is een 
open source en zou eigenlijk besloten moeten 
zijn, hier wordt momenteel naar gekeken. 
Misschien via het Cliëntportaal? Wel is aan de 
familie gevraagd of bewoners wel op Facebook 
geplaatst mogen worden. Dit is geborgd via 
formulieren die bij aanname van de bewoner zijn 
getekend.  

Tenslotte: bij De Vleugel geeft men aan enorm te 
genieten van het verjaardagmoment. Dit kan 
apart gevierd worden maar meestal gebeurt dit 
met de bewoners samen en dan twee 
familieleden erbij. De Vleugel heeft zelf geen 
voorzieningen zoals de Patroon op Satijnhof of de 
Brasserie op Koningsvoorde, dit wordt 
gecompenseerd op deze manier. Dit geeft veel 
klantwaarde, vandaar als verbeterpunt om dit 
verder uit te bouwen.
 
Eindconclusie: Het zijn goede spiegelgesprekken 
geweest. Enkele punten zijn in behandeling 
andere punten wordt nog aan gewerkt omdat dit 
een Weverbreed vraagstuk is.

Een verslagje van wat de laatste paar maanden 
aan de orde is geweest in de cliëntenraad. 

LIV (Leven in Vrijheid).
Iemand kreeg de opmerking dat het op de rem 
zetten van een rolstoel vrijheidsbeperking is. Het 
vastzetten van een rolstoel mag alleen als er een 
afspraak over is gemaakt met de cliënt/familie. 
Het is altijd een vrijheidbeperkende maatregel 
geweest voor bewoners die zelf niet de rolstoel 
van de rem kunnen halen. In de opleidingen voor 
de vrijwilligers of themabesprekingen zijn 
mogelijkheden voor vrijwilligers om hierover 
kennis op te doen.  

Bennie Smits heeft de cliëntenraad uitleg 
gegeven hoe de domotica op Satijnhof 
momenteel werkt en wat de veranderingen zijn bij 
het gewenste opwaarderen van dit systeem, in 
oktober. De medewerker die momenteel achter 
de beeldschermen zit om de boel in de gaten te 
houden, kan met het nieuwe systeem actief 
meewerken. En dit is een heel groot winstpunt 
voor de cliënten. 

Inspectie rapport IGZ
Het bezoek van IGZ was eind vorig jaar en het 
rapport heeft lang op zich laten wachten. 
Er waren slechts een paar aandachtspunten 
verder was het een goed rapport. 

Besturingsfilosofie van De Wever
Deze filosofie is bekeken vanuit de cliënt: eigen 
regie en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van zijn leven. Medewerkers moeten maximale 
ruimte hebben om (vanuit het kennen van de 
cliënt en naasten) de cliënt hierin te 
ondersteunen. Zelfstandige teams. 

Vraag over het waken bij bewoner
Men kan op de afdeling eten en drinken krijgen 
(broodjes/soep), hetgeen op de afdeling 

voorradig is. Als familie in de Brasserie iets wil 
eten of drinken dan is dit niet gratis en diënt men 
gewoon net als de overige gasten te betalen.

Ziggo op Satijnhof en De Vleugel
Het analoog signaal van Ziggo gaat verdwijnen. 
Elke woon/slaapkamer krijgt zijn eigen 
aansluiting. Men moet dan zelf een aansluiting 
afsluiten met Ziggo, net als op Koningsvoorde. 
Het zal wel iets duurder zijn. 

Kwaliteitsgelden
Deze zijn beschikbaar voor de jaren 2019-2020 
en 2021. Voor Satijnhof en de Vleugel zijn deze 
gelden al voor 1½ jaar besteed. Voor het 
resterende geld wordt gedacht aan maatregelen 
voor overlap in tijd voor overdracht, extra uren 
voor welzijn en een bewegingsagoog aannemen. 
Teams hebben kaders gekregen, mogen zelf 
invullen hoe dit vorm te geven. In oktober moet er 
een plan op tafel liggen. 

Bij Koningsvoorde ligt dit anders, in verband met 
een eerder besproken tekort. Er is toegezegd dat 
de kwaliteitsgelden in het dagtarief komen, dit is 
gunstig voor Koningsvoorde. Ook is de ontwikkeling 
dat het tarief van ZZP4 en misschien ZZP6 naar 
beneden worden bijgesteld negatief. We houden 
die ontwikkeling in de gaten, Koningvoorde heeft 
best veel cliënten met een ZZP4. 

Afbouw Koningsvoorde
De cliëntenraad wordt goed op de hoogte 
gehouden van de vorderingen van de afbouw, 
deze geschied voorspoedig. 

Brandoefening Satijnhof
Enkele leden van de cliëntenraad zijn op Satijnhof 
getuigen geweest van een onaangekondigde 
brandoefening. Er zijn lessen uitgekomen om van 
te leren. Het personeel handelt toch anders indien 
het een oefening is of het echte werk.  

Vanuit de cliëntenraad
Door Bert Claessen

6 MAJESTEIT 7MAJESTEIT



Uitstapje Beekse Bergen
Na lang wachten was het dan eindelijk zover.  
Op 30 augustus is het uitstapje naar de Beekse 
Bergen. Bewoners en begeleiders in de bus, 
broodjes mee, drinken mee goeie zin mee en 
daar gaan we dan. Om 11.15 zijn we 
aangekomen op de Beekse Bergen. 

Entreekaarten halen, wachten op de ranger die  
in de bus komt en dan kan de rit beginnen. 
De ranger wist het een en ander te vertellen over 
de dieren en liet ook geregeld dingen rondgaan  
in  de bus  zoals: een stukje huid van een giraffe, 
de hoorn van een hert. 

De beesten waren een beetje lui want het was 
een warme dag. Eenmaal op het Kongoplein 
aangekomen gingen we uitstappen om een 
broodje te eten en daarna rond te lopen bij de 
apen en de pinguïns en andere dieren. 

Nog even wat drinken en dan weer instappen om 
de rit te vervolgen. Bijna aan het einde van rit zagen 
we de pasgeboren giraf liggen. ‘t Is dat ie zo groot 
is, je zou hem zo mee naar huis willen nemen. 

Rond half 5 kwamen we bij het einde van de rit 
aan en konden we afscheid nemen van de ranger 
en weer naar huis. Iedereen kan terugkijken op 
een leuke dag. 

Door Ria Claessens
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Babyverzorging op de Hofstede
Op vrijdag middag 16 augustus is Sabine met 
haar baby geweest. Zij heeft hem in bad gedaan. 

Daan liet alles goed toe en hoefde zelfs niet te 
huilen toen hij water over zijn hoofdje kreeg 
tijdens het haren wassen. Sabine kreeg hierbij 
goede hulp van de andere kinderen die ze bij  
zich had. De bewoners genoten er zichtbaar van 
en iedereen mocht Daan even vasthouden. 

Een bewoner had nog een versje voor hem 
opgezegd!

Als je eenmaal groot zult zijn, dan zeg je ‘wat  
was mijn jeugd toch fijn’.Blijf daarom kind zolang 
het kan, dan beleef je er veel vreugde van. 

Door Ria Claessens



Bevrijding 
Door Diana Vermeulen 

Kijkend naar de foto’s die ik voorbij zie komen op 
internet over de bevrijding van Tilburg, bevrijding 
van Nederland, komen de volgende gevoelens bij 
mij boven: respect, opluchting, moed.

Want hoe jong waren sommige soldaten niet? Die 
uit het veilige gezinsleven werden getrokken om in 
een ander land te moeten gaan vechten. Wat een 
angst hebben deze ‘mannen’ gekend om zich in 
deze oorlog te storten, in deze ellende. Hopende 
dat ze het zouden overleven en weer veilig naar 
eigen land konden terugkeren.

Ik weet nog goed op zondagen dat mijn opa bij 
ons aan de eetkamertafel zat. Dan kwamen vaak 
de mooie verhalen naar boven over het verleden, 
over vroeger…

Een verhaal deed mij altijd een rilling bezorgen. 
Mijn opa voer op de binnenvaart in Noord-Holland 
en het was in die tijd streng verboden om een 
radio aan boord te hebben. Op een dag kreeg hij 
controle van de Duitsers. Het hele schip werd 
doorzocht. Een jonge Duitse soldaat kwam bij 
deze controle de radio van mijn opa tegen. Hij 
keek mijn opa strak aan, enigszins geschrokken 
van zijn vondst. Heel even kreeg mijn opa een 
ingeving en bood de Duitse soldaat een reep 
chocolade aan. Deze soldaat pakte het aan en 
klom van boord zonder ook maar enig woord over 
de radio te zeggen tegen zijn meerdere…

Dit noem ik met recht ‘door het oog van de naald 
kruipen’. Want hoeveel mensen hebben dit geluk 
niet mogen kennen en hebben het uiteindelijk met 
hun leven moeten bekopen? Genoeg, zo te lezen 
op internet. Daar had mijn opa ook tussen kun-
nen zitten en dan had ik dit verhaal niet aan jullie 
kunnen vertellen. Ik weet zeker dat menig oudere 
een identiek verhaal kent. Deze verhalen moeten 
verteld blijven worden, zodat we eens te meer 
beseffen wat een geluk we destijds hebben 
gehad. En hoe we onze vrijheid moeten blijven 
koesteren. Kijk om je heen in de wereld, niet 
iedereen kan hetzelfde zeggen.

Om even bij stil te staan en op terug te denken , 27 oktober 2019 is Tilburg 75 jaar bevrijd !! 
Blijft voor ieder die het beleefd heeft een Gouden dag. En onze geallieerden , vooral voor Amerikanen , Engelsen , 
Schotten , Canadezen en Polen , onze levenslange dankbaarheid !

UTOPIA
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Nieuwjaarsevenement medewerkers en vrijwilligers

Verbouwing Hofstede Luchtdirigeren

Onlangs is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie  
van De Wever geëvalueerd. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat deze receptie in de 
traditionele vorm zijn langste tijd heeft gehad. 

Besloten is daarom voor een andere vorm  
van contact te kiezen waardoor we vooral de 
medewerkers bereiken. Een lezing of symposium  
voor medewerkers en vrijwilligers van De Wever, 
dus geen relaties en oud-gedienden meer. 

Gezien de transitie waarin De Wever zich bevindt, 
kwamen we uit bij het fenomeen ‘Omdenken’. 
Omdenken is een praktische filosofie waarmee je 
problemen in mogelijkheden kunt transformeren. 

De ‘Omdenkshow’, een interactieve theatershow, 
zet deelnemers aan tot een andere manier  
van denken en samenwerken. Van denken in 
problemen en beperkingen, naar denken in  
kansen en mogelijkheden. Bovendien ervaren  
de deelnemers een sterk wij-gevoel, dat door de 
collectieve leerervaring positief doorwerkt op de 
organisatiecultuur.

De Wever heeft deze show vastgelegd op  
donderdag 23 januari vanaf 15.00 uur.  
Er kunnen maximaal 250 personen deelnemen. 
Meer informatie volgt via intranet.

Op 1 november 2018 is de verbouwing  
begonnen op de afdeling.

Als eerste is de zusterpost aan de beurt geweest. 
Van de zusterpost is een wisselappartement 
gemaakt zodat bewoners konden verhuizen terwijl 
ze aan het verbouwen waren op hun kamer. 

Daarna zijn ze begonnen met de appartementen. 
De afdeling wordt afgebouwd naar 13 apparte-
menten. Er zijn nu 7 appartementen klaar en ze 
zijn bezig met het 8e appartement. De verbouwing 
loopt goed op schema.  

In de huiskamer is een nieuwe keuken gebouwd. 
Nu kan er gekookt worden voor de bewoners en 
kunnen de bewoners hierbij helpen. Dit geeft extra 
sfeer voor hen. De andere huiskamer is verbouwd 
tot appartement. 

Mensen hebben een super groot appartement 
gekregen en zijn er erg blij mee.

Door Kelly Buijs

Door Ankie van Houtert

Wat hebben we genoten van de masterclass 
‘Luchtdirigeren’ die georganiseerd was vanwege 
de Nationale Sportweek! Alle aanwezigen kregen 
van Maestro Richard van Roessel een dirigenten-
stokje uitgedeeld en direct gebeurde er van alles 
met hen. Van op de tafel tikken, zwaaien met  
de muziek, tot aan de buurman of buurvrouw 
‘prikkend plagen’. Na een goede warming-up 
startte Richard met de bewoners warm te maken 
om zich vrij te bewegen. Het enthousiasme van 
deze man werkte aanstekelijk, dus iedereen 
zwaaide met hem mee. Eerst klein, maar na 
verloop van tijd werd men vrijer en voelde je de 
emotie die de muziek teweeg kan brengen opwel-
len, waardoor de bewegingen ook groter en dra-
matischer werden. Richard speelde met de  
bewoners, zo werd er een Pavarotti uit de zaal 
gehaald, hij mocht op een klein podium staan en 
playbackte een lied mee. We hebben ook nog een 

sopraan gezien, een mannenkoor en het liefdes-
drama van de Titanic werd voorgedragen. Allen 
door bewoners en aanwezigen uit de zaal!  
Hij liep met een microfoon door de zaal en liet 
aanwezigen meezingen op Nederlandstalige 
muziek, we hebben de Radetzkymars gehoord  
en nog veel meer op te noemen.

De catering heeft tijdens deze middag, zoals altijd, 
goed gezorgd voor een natje en een droogje.  
In de pauze kreeg iedereen een heerlijke verse 
sinaasappelsap van Nanno.

Al met al was het een zeer geslaagde middag met 
veel plezier, lol, interactie, gezond bewegen en 
gezond drinken. Iedereen bedankt voor de aanwe-
zigheid en het plezier en de vrijwilligers bedankt 
voor jullie hulp. En: succes met de spierpijn J

Tip: Blijf bewegen, want bewegen zorgt voor 
plezier en positiviteit!
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Herfstmarkt Koningsvoorde

Jeugdmuziekkamp

Zondag 27 oktober, Van 10.00 tot 16.00 uur
Op zondag 27 oktober vindt er in Koningsvoorde 
weer de jaarlijkse Herfstmarkt plaats. Er zijn 
verschillende kramen waar u allerlei creatieve 
zelfgemaakte spullen kunt kopen. Onder het 
genot van lekkere hapjes, drankjes en gezellige 
accordeon muziek kunt u volop genieten. Ook de 

loterij met mooie prijzen ontbreekt dit jaar  
niet. Daarnaast is er als vanouds een grote 
rommelmarkt met vele mooie spullen die zijn 
verzameld door onze vrijwilligers.

De Wever | Koningsvoorde  
Generaal Smutslaan 208 | Tilburg | 013 547 95 00

Op vrijdag avond 16 augustus hebben we geluis-
terd naar een concert van jeugdmuziekkamp.
In 1981 ontplooide de toen 24 jarige dirigent 
Danny Oosterman het initiatief om een kampweek 
te organiseren voor de jeugd van fanfare orkesten. 
Met het doel om jonge muzikanten te stimuleren 
door ze in een andere omgeving dan hun eigen 
orkest de basisbeginselen van het samenspelen 
bij te brengen. Het bleek een gouden formule.

De kampweek bestaat uit zeven uur repeteren 
per dag met als doel het geven van drie  
concerten aan het einde van de week. 
Dit jaar was de kampweek in Diessen.

Normaal worden deze concerten buiten gegeven 
maar vanwege de weersomstandigheden zijn ze 
op zoek gegaan naar een binnenlocatie en kwa-
men zo op Koningsvoorde terecht. Wat hebben 
bewoners ervan genoten en wat een topprestatie 
die ze neer hebben gezet.

Mochten ze ooit nog met hun kampweek in de 
buurt zitten dan houden wij ons zeker aanbevolen!

Door Peggy van de Wiel

Kunstexpositie in Koningsvoorde
Door Gerda Beulink
Het hele jaar was er hard ‘gewerkt’ door bewoners 
van Koningsvoorde bij de schilderclub.
Onder leiding van de deskundige en artistieke 
vrijwilligers, Corry Robben en Joke Kuijpers, kwam 
er een grote collectie tot stand.

Iedere woensdagmiddag is de schilderclub aanwe-
zig van 14 tot 16 uur. Er is nog plaats voor enkele 

deelnemers. De kosten bedragen 2,50 euro per 
keer. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Het 
maakt niet uit of u beginner bent of gevorderde.
Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen in de 
Brasserie van Koningsvoorde.

Wellicht behoort u volgend jaar ook tot de  
deelnemers, die vol trots hun kunstwerken  
ten toon kunnen stellen.
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Een verdiende en positieve 
Ode aan onze stad Tilburg

Zomaar…samen genieten !!

Al ben ik beslist niet aangesteld voor 
boekbespreking, heb er ook absoluut de kennis 
niet voor, toch wil ik dit samen met u delen !

Ik ben geen geboren Tilburgse, maar woon al wel 
sinds mijn jeugd ‘in de schoonste stad van het 
laand’.

Nou, de schoonste heb ik ernstig twijfels over, 
maar wel een heerlijke bourgondische, leuke, 
sociale, creatieve stad! Alles op onderwijs, uitgaan, 
muziek, sport, noem maar op, is er. En wist 
natuurlijk al wel, dat we Willem II-stad zijn op 
allerlei gebied.

Ik heb kort geleden een boekje cadeau  
gekregen, ‘Tilburg militaire stad’ geschreven  
door Herman Roozenbeek. Nu houd ik van  
lezen en geschiedenis...

Nou, lieve mensen, ik heb er beslist geen 
aandelen in, hoor, maar lees dit!

Wat een prachtig, zo zuiver gedetailleerd 
geschreven boek.

Als ooit iemand een tikkeltje geringschattend  
over Tilburg spreekt, geef ze dan dit in hun 
handen. Je hoort toch nogal eens, Tilburg blijft  
een dorp?!

Nu, met alles wat ik hierboven opnoem, ben ik  
’t daar beslist niet mee eens en terecht! Als je dit 
boek leest en geschiedkundig ziet, wat Willem I  
en II in onze stad zagen en investeerden.

Wat een kolossaal vertrouwen de legerleiding  
met Willem aan ’t hoofd in ons zag.

Wat we toch in de Franse tijd allemaal konden 
voorkomen (ook wel eens faalde natuurlijk),  
soms samenspande met Engeland.

Jaren onze eigen grenzen beschermden, steeds 
stadsgenoten hadden, die het roer mee in handen 
namen, soms om er zelf beter van te worden, 
maar velen toch echt uit vaderlandsliefde !

Zeker, er was een periode dat fabrikant en pastoor 
erg veel lakens uitdeelden, maar je moet ook alles 
in het tijdsbestek bekijken, waarin je zit.

De bevolking had toen niet de ontwikkeling van nu, 
daar walsen we maar al te makkelijk overheen.

Daarbij, om Brabant te handhaven ten opzichte van 
Noordelijk Nederland was een prestatie op zich! We 
zijn nu met trots de 6de stad van Nederland.

We hebben overal relaties, zakelijk, sport en 
cultureel.

Zeker, dat heb je overal kunnen lezen en 
beluisteren, maar zo helder en duidelijk is me 
eigenlijk nog nooit de spiegel voorgehouden.

Het is zo jammer, dat na zoveel en lang verblijf in 
Tilburg. Willem II het niet haalde, om zijn mooi 
nieuw paleis te betrekken.

Fijn, dat we weer een Willem (Alexander) hebben 
die veel belangstelling voor onze stad heeft.

Dank, aan de schrijver van dit mooie interessante 
boek. En laten wij trots zijn en blijven bouwen aan 
de grootste stad van Brabant, met zijn blijmoedige, 
actieve mensen.

UTOPIA.
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Kwaliteitsgelden goed besteed
Door Lizette de Laat

Koningsvoorde krijgt, net als andere zorgcentra, 
extra geld om invulling te geven aan een goede 
kwaliteit van zorg en welzijn. We kozen er voor 
om elke ochtend een extra medewerker in de 
zorg in te zetten. Zij gaat helpen waar het nodig 
blijkt of schuift in als er een collega onverwacht 
ziek is geworden. Ook is voortaan elke dag een 
welzijnsmedewerker in de Brasserie om te zorgen 
voor elke dag een leuke activiteit en de nodige 
begeleiding. Zeer waardevol. Dat blijkt ook uit de 
reacties van bewoners.

Deze gelden zijn voor de komende jaren 
gegarandeerd én er zou nog meer extra geld 
beschikbaar komen. Echter nu zijn de ‘spelregels’ 
veranderd. Landelijk is in 2018 onderzoek 
gedaan naar wat een indicatie gemiddeld gezien 
nodig heeft aan zorg en begeleiding, ofwel wat 
een indicatie kost. Er zijn verschillende indicaties. 
Op basis van dit onderzoek is landelijk per 
indicatie het tarief aangepast. Bijvoorbeeld de 

lage ZZP 4 krijgt vanaf volgend jaar per dag een 
aanzienlijk lager tarief terwijl een andere indicatie 
juist een hoger tarief krijgt. 
 
Afhankelijk van de mix aan indicaties gaat een 
huis dus inderdaad dat beloofde meer 
kwaliteitsgeld krijgen, of krijgt een huis juist 
minder. Koningsvoorde gaat niet meer extra geld 
ontvangen dan dit jaar al ontvangen. Gelukkig 
hebben we met het eerste geld al betekenisvolle 
dingen kunnen doen en zullen we dat vervolgen.



In de Majesteit stelde ik me voor als Utopia, 
met de wens elkaar beter te leren kennen en er 
samen ieder blad iets leuks en vertrouwds van 
te gaan maken.

Deze tijd van het jaar, geniet je effe lekker na  
van de zomer, leuke dingen en vakantie.

Hoop dat U het allen fijn hebt gehad.

Voor mij was het vele jaren het hoogtepunt om 
naar uit te kijken, genieten, albums vol foto’s vol  
te sparen en gouden herinneringen. En met dat 
laatste zal ik nu tevreden moeten zijn, want 
helaas, ben ik op een tijdstip in mijn leven 
gekomen, dat mijn lenige en soepele benen, die 
me probleemloos van bbijvoorbeeld Tilburg naar 
Den Bosch brachten zeggen: ‘Vrouwtje het is op 
dat gebied genoeg geweest, wij doen niets meer 
voor je helaas.’

Dus de put in of het aanvaarden?! Och weet je, ik 
ben niet de enige, heb het zelf opgeleefd. Er over 
piekeren, zijn verloren dagen, dus we gaan met 
foto’s en gouden herinneringen nagenieten!

Wil je mee?? Een reis apart!!

In mijn jeugd was vakantie houden, nog niet in,  
te kostbaar, enkelingen uitgezonderd. Ik had het 
grote geluk dat ooms, tantes en grootouders 
verspreid in Nederland zaten, dus mocht logeren 
en verkennen op vele mooie plaatsen en plekjes in 
ons land. Toen we gingen trouwen, namen we 
meteen de uitdaging aan en gingen op 
huwelijksreis. Nee, wat wil je, nog geen auto, met 
de trein, naar een allerliefst Hotel in Valkenburg.

Romantiek, genieten om nooit te vergeten …

We kregen vier schattige kindertjes, maar om met 
zulke kleintjes te gaan sjouwen, was nu niet direct 
het toppunt! Dus besloten samen een leuke 
busreis te maken, kriskras door ons land, om 7.00 
uur vertrekken en om 24.00 uur tuimelde we weer 
binnen, doodmoe maar over voldaan van veel 
mooie indrukken in ons mooie eigen landje. 

Oma ontfermde zich die dag over de kindjes en de 

rest van de vakantie werden het fietstochtjes naar 
Oisterwijk, de Drunense Duinen of te voet achter 
de kinderwagen naar park of bos. Toen de jongste 
bijna een jaar was, keken we elkaar als twee 
vagebonden aan en namen opnieuw een 
uitdaging.

Midden in de bossen, huurden we een schattig 
vakantiehuisje, stel je geen luxe park voor, alles 
netjes, sober, maar wel alles present voor 
levensbehoefte. Meer kan een mens niet genieten, 
samen jong en gelukkig, vier peutertjes bij je met 
zon en bos, een sprookje !

We hadden de smaak te pakken en herhaalde dat 
’t jaar erop, maar nu naar zee!! Opnieuw een leuk 
vakantiehuisje + een strandhuisje voor eventueel 
te schuilen voor te felle zon of een buitje en ’s 
nachts om badkleding te laten drogen. We waren 
verliefd op de zee allemaal, die eeuwig ruisende 
golven, meeuwen die meedeinde of laag vliegend 
over je heen brood uit je handen pikte. Tja, een 
volle tas met broodjes, frisjes, fruit en lolly’s ging 
dagelijks mee. Er werd gezwommen, zonnen, 
lezen, kuilen gegraven waar je zelf in paste, 
zandtaartjes gemaakt,waar een bakker jaloers op 
kon zijn en tot besluit een heerlijk ijsje aan de 
strandtent.

Tot besluit van de dag, lekker eten, spelletjes doen 
en lekker allemaal ons bedje in. Slapen kun je wel 
na zo’n dag genieten!!

Jaren, verkenden we met ons gezin de Zeeuwse 
kust, met wat minder zonnige dagen, de leuke 
dorpjes langs, een boottochtje, de boulevard bij 
Vlissingen, museums. Kortom ons hele gezin heeft 
hun hart verloren aan zee.

Nu de kinderen groter werden, kwamen er 
vriendjes en vriendinnetjes bij, de club werd groter, 
hechter en onvergetelijk genieten.

Toen ze dus groter werden, vonden we, dat ze 
voor ze uitvlogen ook nog een snufje buitenland 
geproefd moesten hebben.

Dat werden drie prachtige jaren Luxemburg 
verkennen, wat een sprookjesland van natuur, 

prachtig! De kinderen werden groot en kregen ook 
kindertjes. Gingen nu zelfstandig met hun 
gezinnetjes op vakantie, veel naar zee, maar ook 
steeds meer exotische prachtige reizen.

Ze waren allen voor uitdagingen en avontuur. Met 
de paplepel ingekregen!! We kochten een flinke 
grote stacaravan met een flink stuk grond, lieten 
die in Zeeland plaatsen, nu niet op Walcheren 
maar in Haamstede, in een prachtige omgeving.

Ieder mooi weekend was het er gewoon 
familiereünie. Enkele tentjes werden erbij gezet en 
de geschiedenis met peutertjes herhaalde zich ! 
Een vorstelijke vakantie en familietijd!

Manlief en ik trokken er ook eensgezind op uit, 
Europa in, prachtig en zo verschillend! Ik verloor 
mijn hart in Oostenrijk, alleen al aan al die 
bloemenbalkons en vriendelijke mensen, gruss 
Gott!! En wat wil je in een Sissi-hotel met zicht op 
de Grossglöckner. Ook die berg verkend, 
adembenemend mooi!

Maar, aan alle sprookjestijden komt bij ieder 
helaas een eind. Het meest tragische in ’t leven 
voor ieder, het heengaan van je partner. Van 
hemel naar hel, in drie maanden geveld door een 
vreselijke ziekte. We weten het allen, het leven 
staat stil …

Maar de menselijke natuur is onvoorstelbaar, een 
nieuwe uitdaging wacht, overleven en toch weer 
vreugde krijgen in het leven! Met lieve kinderen + 
gezin werd je meegenomen naar Drenthe, 

vakantieparken, met gouden kinderen, die zich 
over je ontfermden op diverse manieren.

Waar heeft een mens het aan verdiend!!?? Mocht 
jaren mee met dochter en echtgenoot. Zij gingen 
in de zomer op vakantie en wij mochten, twee 
moeders (ook schoonmoeder) mee in de 
herfstvakantie.

Ons land uitgekamd, zo mooi, Duitsland, 
Ardennen, Frankrijk aan de Loire met 17 kastelen!

Moet je geschiedenisfan zijn … wat is de wereld 
mooi !

Voor een paar ‘kroonjaren’ als cadeau, naar 
Londen en Parijs ons allen zo bekend van tv en 
boeken.

Mensen, zolang je kunt genieten van al die 
paradijsjes en nu velen van ons ’t af moeten laten 
weten, geniet na van die gouden herinneringen, 
pak er de fotoalbums bij, herplak ze of maak er 
mooie collages van. Luister ademloos naar de 
verhalen en foto’s van kinderen en vrienden.

Kortom we gaan met onze gedachten en tv 
opnieuw op reis!!!

Nieuwe uitdaging! Nagenieten, tot de volgende 
keer!

Zo gaan we fris straks de winter in …

Liefs, UTOPIA.

Zomer 2019, drie maanden is best een flinke tijd!

Ideeënbus
Beste bewoners, familie en bezoekers, wij 
hebben inmiddels een heuse ideeënbus. 

Het hangt aan de wand tussen de (brieven)bus 
van de cliëntenraad en het grote memobord  
tegenover de brievenbussen.

Hebt u een idee voor een leuke activiteit in de 
Brasserie of hebt u een ander leuk idee voor 
Koningsvoorde? 

Laat het ons weten.  
Wij zorgen er dan voor  
dat uw idee bij de  
juiste medewerker  
terecht komt.Wij zien  
uw ideeën  
graag tegemoet!

Jolanda, Loes  
en Amber Welzijn Brasserie Koningsvoorde
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Kerstmarkt op 
Koningsvoorde
Op 14 december zal er op Koningsvoorde 

een kerstmarkt plaatsvinden.

Met deze markt willen we u als bewoner  

en wijkbewoner de mogelijkheid geven  

om zelf aan huis uw kerstinkopen te doen. 

Meerdere kramen zijn aanwezig en uiteraard 

zal de markt de nodige kerstsfeer uitademen.

Komt allen dus kijken en genieten maar vooral 

ook kopen.

Kermisweek in Tilburg
Door Ria Claessens

In het centrum van Tilburg was het van 19 t/m 28 
juli kermis. Vanuit Koningsvoorde zouden er een 
aantal bewoners op vrijdagmiddag naar de ker-
mis gaan. Alles was al geregeld en toen kwam 
het weer roet in het eten gooien. Het was erg 
warm, 39 graden, dus geen weer om met de 
bewoners te gaan wandelen. Helaas, voor de 2e 
keer op rij moest het uitstapje afgezegd worden 
door de warmte. 

De bewoners die zich opgegeven hadden om 
mee te gaan kregen een alternatief aangeboden. 
Iets drinken in ‘De Beren’. Dit is een restaurant bij 
de bioscopen op Stappegoor. Daarna even een 
kijkje nemen in de grootste supermarkt van de 
stad, de Foodmarket van Jumbo. Grote verbazing 
was er omdat de winkel zo groot is met een heel 
breed assortiment. Daarna bij thuiskomst nog een 
lekker ijsje en iedereen ging dik tevreden weer 
naar hun eigen appartement.
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Door Lizette de Laat

Met het Wever-motto ‘Maak van je oude dag een 
nieuwe dag’ in het oog is het logisch dat de 
dagbesteding (inmiddels genoemd daginvulling) 
van bewoners, voor De Wever een heel belangrijk 
thema is. Net als in Koningsvoorde, wordt in heel 
De Wever, volop vanuit de extra kwaliteitsgelden 
op ingezet. Op Hofstede is in de huiskamer meer 
uren een gastvrouw aanwezig, zijn er 
medewerkers welzijn in de Brasserie (en café) 
voor aandacht, beweging, activiteit. Er is scholing 
voor gastvrouwen/welzijn en is er coaching op 
deze veranderende rol van de gastvrouwen. We 

zien hiervan zeker effecten. Er is veel meer te 
doen, veel creativiteit, meer aandacht.

De Wever is de afgelopen periode bezig geweest 
met het uitwerken van een visie op daginvulling.
 
Die visie vraagt een uitwerking naar de praktijk. 
Dat gaat gebeuren in twee projecten: Project 
Dagbesteding en Project Woonondersteuning. 
Voor project Woonondersteuning is Satijnhof één 
van de drie pilotlocaties. De pilot gaat meer 
richting en kaders geven, er gaan dingen 
uitgeprobeerd worden. Koningsvoorde zal dit met 
interesse volgen. 

Dagbesteding

TTM4YOU Klassieke muziek

Nagelverzorgingsmiddag

Zaterdag 31 augustus werd voor het eerst de 
TTM4YOU georganiseerd. Een wandeltocht 
voor alle bewoners, vrijwilligers en medewer-
kers van De Wever.

Koningsvoorde was het beste vertegenwoordigd met 
bewoners. Er zijn vier bewoners met een rolstoel 
meegereden en zes bewoners lopend met rollator.

De route zou eigenlijk 5 km zijn maar omdat er toch 
behoorlijk wat deelnemers waren met rollator en  
5 km ook een lange afstand is om een rolstoel  
te duwen is de route ingekort naar 2,5 km.
Er werd vanuit De Wever een taxi geregeld om ons 
op te halen. Bij aankomst kregen we allemaal een 
T-shirt en een heuptasje met een flesje water, 
appel, Dextro Energy, pleisters en een energiereep. 
Daarna stonden er buiten op het terras van  
Joannes Zwijsen, koffie, thee, jus d’orange,  
fruit en broodjes klaar.

Om 9.50 uur vertrok de stoet naar de Wagenma-
kerij waar we om 10.00 uur zijn gestart met de 
wandelroute. Ondanks de verwachte warmte was 
het ‘s morgens nog goed te doen. Om 11.15 uur 
waren we allen weer terug bij het eindpunt waar 
we een roos en medaille kregen. Na wat groeps-
foto’s vertrokken we weer naar Joannes Zwijsen 
waar een fruitcocktail, broodjes, smoothies en thee 
en koffie klaar stonden. Groot compliment voor 
onze bewoners en vrijwilligers die mee hebben 
gelopen en voor de organisatie die alles tot in 
kannen en kruiken geregeld hebben. Toppertjes! 

De deelnemers van dit keer hebben al aangege-
ven volgend jaar weer deel te willen nemen als 
hun gezondheid het toe laat. Wijzelf hopen natuur-
lijk op een nog grotere groep voor volgend jaar.

Door Peggy van de Wiel

Sinds een jaar wordt er één keer per maand 
klassieke muziek aangeboden aan u.

Dit is vaak op de eerste woensdagavond van de 
maand. De keuze van de muziek is best uitge-
breid. Eerst wordt er verteld waar de muziek over 
gaat en dan wordt de cd gedraaid. Zo bent u beter 
op de hoogte. Er zijn bewoners die zelf hun cd’s 
meenemen om ze te laten luisteren aan anderen. 
Zo wordt het repertoire uitgebreider. 

Het is echter zo dat er een kleine vaste groep 
mensen is die komt. We zouden graag zien dat  
er meer mensen kunnen genieten van de mooie 
muziek. Dus zegt het voort en kom gezellig met 
elkaar luisteren onder het genot van een kopje 
koffie en/of een drankje. 

De eerstvolgende keer is 6 november en  
4 december om 20.00 in het koetshuis.

Door Ria Claessens

Dinsdag 13 augustus werd er door welzijns- 
medewerker Loes een nagelverzorgingsmiddag 
georganiseerd. Even wat extra aandacht voor 
uiterlijk en verzorging. Welzijnsmedewerker Ria en 
een vrijwilligster hebben haar die middag onder-
steund. Er waren negen dames en een heer 
aanwezig die solidair met de rest ook twee duim-
nagels rood heeft laten lakken. Al met al een hele 
gezellige middag. De reacties waren positief dus 
deze activiteit zal zeer zeker nog een keer her-
haald worden.
 

Het is echter zo dat er een kleine vaste groep 
mensen is die komt. We zouden graag zien dat  
er meer mensen kunnen genieten van de mooie 
muziek. Dus zegt het voort en kom gezellig met 
elkaar luisteren onder het genot van een kopje 
koffie en/of een drankje. 

De eerstvolgende keer is 6 november en  
4 december om 20.00 in het koetshuis.

Door Peggy van de Wiel
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...


	_GoBack

