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Van de redactie
Beste lezers, 

Wat hebben we alweer kunnen genieten van 
warme dagen. Hopelijk zitten er nog vele in het 
vat om van te genieten. In deze periode staat de 
zomer op zijn hoogtepunt. Medewerkers gaan op 
vakantie en zullen weer met prachtige verhalen 
terugkomen om met jullie allen te delen. Want wat 
is er leuker dan op vakantie gaan? Uiteraard de 
voorpret en achteraf het delen van de geweldige 
foto’s en verhalen.

In deze editie kijkt Utopia al helemaal uit naar de 
kermis die in juli weer voor de deur staat en blikt 
nostalgisch terug. De Boeken Top Drie zit er dit 
keer niet in om juist wat ruimte te bieden  
aan fotomateriaal of andere leuke stukjes.  
De medewerkers Welzijn van de Brasserie  
stellen zich nogmaals aan u voor en hopen u  
een keer te verwelkomen tijdens een leuke  
activiteit. Er zijn weer meerdere uitjes geweest, 
wat was het gezellig! En Annemarie Ferkouche 
heeft nu ook afscheid genomen op Pr. Mandela-
hof, waarbij ze een ieder bedankt voor de mooie 
jaren en bijdrages. Volop lees en kijkplezier weer 
in deze editie dacht ik zo.

Hebt u zelf nog ideeën of suggesties, ze zijn van 
harte welkom: koningsvoorde@dewever.nl
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Ark van Noah 
Door Ria Claessens

Donderdag 4 april gingen we met zeven bewoners 
naar de Ark van Noah in Best! Het was al snel een 
gezellige  beestenboel. We hebben genoten van 
de tamme kippen, het varken wat de was van de 
waslijn haalde, en een puppie die met iedereen 

speelde. Iedereen heeft lekker met de dieren 
geknuffeld en ze eten gegeven. Het was een erge 
gezellige dag die goed georganiseerd was. Met 
dank aan de Ark van Noah voor de Brabantse 
gastvrijheid. 
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Agenda juli / augustus / september
MAANDPROGRAMMA JULI 
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Woensdag 10 juli 15.15u QI Gong 2e etage in de Nis
Woensdag 17 juli 14.30u Workshop koken en bakken De Brasserie
Woensdag 22 juli  14.00u Kermisplein met dj Ron en draaiorgel De Brasserie
Maandag 29 juli 14.00u Bloemschikken De Brasserie
Dinsdag 23 juli 14.30u Origami vouwen De Brasserie
Woensdag 24 juli 15.15u QI Gong 2e etage in de Nis
 
MAANDPROGRAMMA AUGUSTUS
Maandag 5 augustus 14.30u Muziekoptreden Juke Box De Brasserie
Woensdag 7 augustus 15.15u QI Gong 2e etage in de Nis

20.00u Musica Classica Café het Koetshuis 
Dinsdag 13 augustus 14.30u Nagelverzorging De Brasserie
Woensdag 14 augustus 14.30u Workshop koken en bakken De Brasserie

14.30u Schilderijenexpositie (?) De Brasserie
Woensdag 21 augustus    10.15u-11.15u Modeshow van de Klooster 

Verkoop van 13.00 tot 15.30u
De Brasserie

15.15u QI Gong 2e etage in de Nis
Maandag 26 augustus  14.00u Bloemschikken De Brasserie
Woensdag 28 augustus 13.30u-16.00u Mini markt Willem Alexanderplein 
 
MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER
Woensdag 4 september 15.15u QI Gong 2e etage in de Nis

14.30u Workshop koken en bakken De Brasserie
Maandag 9 september  10.00u-12.00u Carma schoenen & Mobiline ondergoed Willem Alexanderplein
Woensdag 11 september 20.00u Musica Classica Café het Koetshuis
Woensdag 18 september 15.15u QI Gong 2e etage in de Nis
Vrijdag 20 september 14.00u Musical De Gouden Mix De Brasserie
Woensdag 25 september 13.30u-16.00u Minimarkt Willem Alexanderplein 
Vrijdag 27 september 10.00u-12.00u Verkoop H & A mode Willem Alexanderplein
Maandag 30 september  14.00u Bloemschikken De Brasserie
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Huiskamerconcert in Vught  
 
Om 11.15 uur gingen vier 
bewoners vanuit het klassieke 
muziekclubje naar een 
huiskamerconcert in Vught. 

Eerst met z’n allen eten in de 
brasserie en dan in de bus 
naar Vught. Daar aangekomen 
werden we hartelijk verwelkomt 
door Leo Willemen van het 
Elbrimalefonds en zijn vrouw. 
Leo vertelde dat het in al die 
jaren dat hij de concerten thuis 
geeft nog niet is voorgekomen 
dat er een paar bewoners van 
een verzorgingshuis bij het 
concert kwamen. Toen het 

concert eenmaal begon werd 
er mooie muziek gespeeld door 
een pianiste en twee cellisten en 
natuurlijk door Leo zelf.
Tijdens de pauze nog een 
lekker kopje koffie of thee met 
een koekje maakte het geheel 
compleet. Helaas konden we 
niet bij de nazit blijven want 
de bus moest op tijd weer op 
De Heikant zijn. Al met al een 
hele mooie middag waar de 
bewoners nog lang van kunnen 
genieten. 
 
Ik wil afsluiten met de volgende 
zinnen:

Zoals de zon de bloemen kleurt,  
zo kleurt de muziek het 
leven;geniet er daarom van  
elke dag, want het leven duurt 
maar even

Door Ria Claessens

Op zondag 19 mei werd er met 
geld van ‘Verrijk je Wijk’ een 
muziekmiddag georganiseerd.

Wat een gezellige muziekmiddag 
moest worden resulteerde in een 
echt dansfeestje. Op de klanken 
van dj Jeffrey, gesponsord met 
het geld van ‘Verrijk je Wijk’, 
wierpen zich vrijwel direct de 

eersten op de dansvloer.
Met muziek van ‘toen’ in een 
jasje van ‘nu’. Lekkere hapjes 
omlijsten het geheel. Ook  
Anne Marie Ferkouche, die  
15 jaar beheerder is geweest 
van Mandelahof, was aanwezig 
ondanks dat zij twee dagen 
ervoor afscheid had genomen 
vanwege het bereiken van de 

pensioenleeftijd. Ook zij maakte 
de dansvloer ‘onveilig’.
Al met al werd het een heel 
geslaagde en gezellige middag.

Met dank aan ‘Verrijk je wijk’!

Door Gerda Beulink

Gezellige muziekmiddag op Mandelahof 
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Op 6 mei vertrokken we rond  
2 uur vanuit Koningsvoorde  
om een bezoek te brengen  
aan de Sint-Janskathedraal in  
’s Hertogenbosch. Iedereen  
had er zin in hoewel het  
weer niet erg meezat.  
Eenmaal aangekomen in  
‘s Hertogenbosch gingen we 
meteen de kathedraal binnen 
om een bezoekje te brengen 
aan Maria en een gebedje te 
doen. Een kaarsje aansteken 
mag dan natuurlijk ook niet 
ontbreken. In de kathedraal was 
iemand aanwezig die met ons 
een wees gegroet ging bidden. 

Daarna gingen we een café 
opzoeken om lekker van een 
kopje koffie/thee met een 
Bossche bol te genieten. Wat 
gaat de tijd toch snel als het 
gezellig is. Om 16.15 moesten 
we instappen om op tijd op 
Koningsvoorde aan te komen 
voor de maaltijd. 

We kunnen terugkijken op een 
fijne en gezellige middag.

Door Ria Claessens

Uitstapje Sint-Janskathedraal
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Uitstapje Sint-Janskathedraal

Op 15 mei kwamen kleine kinderen zingen om 
geld op te halen voor een goed doel voor een 
school in Matagalpa. De kinderen hebben goed 
hun best gedaan en hebben zelfs de ouderen 
mee laten bewegen tijdens het zingen. Voor 
herhaling vatbaar.

Twee dagen later kwamen in de middag weer  
een groot aantal kinderen. Deze keer kwamen  
ze de ouderen vermaken met het spelen van 
bordspellen of iets dergelijks. 

Enkele kinderen kwamen de rolstoelen van een 
aantal ouderen schoonmaken. Dit was geen 
overbodige luxe. Er was ook iemand die nog op 
de piano ging spelen. Kortom het was een 
gezellige drukte. 

Er is veel geld opgehaald voor het project. Hier 
kunnen ze de kinderen weer verblijden door beter 
onderwijs. 

Bedankt allen hiervoor!

Door Ria Claessens

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons 
clubje Meer Bewegen voor Ouderen op de 
dinsdag ochtend van 10.30u tot 11.30u.

De MBvO wordt gegeven door een gekwalificeerd 
MBvO-docente.

De kosten zijn € 2,- inclusief een kopje koffie 
waar we om 10.10 uur mee starten.
Wilt u graag in beweging komen, gezellig onder 
de mensen zijn, kom dan gerust een keer gratis 
mee doen.

De MBvO wordt gegeven op de 2e etage.  
Als u uit de grote lift komt loopt u rechts  
om de balustrade heen en vind u ons rechts 
achterin een nis.

We hopen u dan te verwelkomen, sportieve groet! 
Bedankt allen hiervoor!

Door Peggy van de Wiel

Kinderen in contact met ouderen voor het goede doel

Meer Bewegen voor Ouderen
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Afscheid bij Pr. Mandelahof
In januari heb ik afscheid genomen van 
Koningsvoorde. Nu kijk ik terug op 17 mei de 
dag waarop ik na 15 jaar beheer afscheid nam 
van Pr. Mandelahof.

Daarbij wil ik graag al mijn vrijwilligers bedanken 
voor hun geweldige inzet al die jaren. Zij waren 
ook altijd erg betrokken bij wat er speelde op  
Pr. Mandelahof.

We hebben samen gedanst, vreugde maar ook 
verdriet samen gedeeld. Net als in een gezin 
kwamen ook de geboortes van kleinkinderen  
en achterkleinkinderen, vieringen van hoge 
leeftijden, ziektes en overlijden voorbij. Niets 
werd ons bespaard. Maar zo is het leven, we 
waren er voor elkaar en dat zal zo altijd blijven.

Ook op 17 mei kon je zien dat het een team is. 
Iedereen was aanwezig! Heel het team was druk 
bezig geweest om alles perfect in orde te hebben.
En dat is zeker gelukt, de zaal zag er feestelijk 
uit, toespraken werden gehouden, en ik werd 
bedolven onder de bloemen en cadeaus. 

Bewoners, medewerkers De Wever, Lizette de 
Laat, TBV Wonen, J.D.K., ex-vrijwilligers Fr. 
Mattheushof en Pr. Mandelahof, ContourdeTwern, 
collega van Amarant Ria Feiter, Alzheimer Midden 
Brabant, Dementieconsulenten en vrijwilligers 
Alzheimer Café, de teams Verrijk je Wijk Oerle –
Trouwlaan, KBO Korvel en biljartvereniging KBO 
Trouwlaan, hobbyclub Pr. Mandelahof, Jeffrey, onze 

trouwe dj met zijn kinderen. Meneer en mevrouw 
Van Belkom, bedankt voor het fotograferen.

En mijn grote vriend Ben, hij is een planner van 
De Wever, die het meeste werk met mij heeft 
gehad. Ik gaf mijn uren door en Ben deed de rest, 
bedankt Ben!

De GOATEBLOAZERS kwamen met de BAND 
het bekende ‘Pensioen zwarte gat dichtblazen’. 
Dus daar kan ik in ieder geval niet invallen. Beste 
band bedankt, het was geweldig! Tot ziens met 
Ccarnaval. Het was gewoonweg hartverwarmend 
dat al deze mensen de tijd namen om even 
afscheid te komen nemen. Ik heb erg genoten. 
Bedankt allemaal het was een feestje!

Gerda (nieuwe beheerder) 
Dank je wel voor je inzet en het mooie lied. Ook 
door jou was het een mooi afscheid. Ik wens je 
veel succes en vooral werk met zin, het is het 
mooiste baantje bij De Wever vind ik zelf. Je hebt 
een geweldig team en een eigen toko! Je mag mij 
altijd appen of bellen, je kunt op mij rekenen.

Ik wens u verder alle goeds toe, nogmaals  
bedankt voor alles en tot ziens.

Zittend onder de palm in de tuin zet ik de cd DOS 
OJOS op = nummer van Pr. Mandelahof) en ga ik 
genieten. Dag allemaal.    

Door Annemarie Ferkouche
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Bewoners gezocht met groene vingers
Op zaterdag 22 juni is de nieuwe tuin recht 
tegenover Koningsvoorde geopend.

Buurtbewoners en de scholen hebben in overleg 
met de gemeente zelf een budget gekregen om 
het parkje in te richten.

De tuin is aangelegd voor bewoners in de wijk om 
een wandeling te maken, in de tuin te werken en 
verbinding met elkaar als buurtbewoners te zoeken.

De scholen tegenover Koningsvoorde zullen met 
hun leerlingen voor een groot deel voor het 
onderhoud gaan zorgen. Voor de schoolvakanties 
zijn we op zoek naar bewoners van Koningsvoorde 
die het leuk vinden om dan voor het parkje te 

zorgen. Een keertje water geven bij warm weer of 
eventueel wat onkruid verwijderen.

Vindt u het leuk om iets in de tuin te doen en hebt 
u groene vingers dan zijn we op zoek naar u! Zou 
u het graag willen maar hebt u hierbij hulp nodig? 
Dan kunnen wij voor u een vrijwilliger zoeken om 
dit samen met u te gaan doen.

U kunt dit aangeven bij Loes, Amber en Jolanda. 
Dit zijn de welzijnsmedewerkers van de 
Brasserie. U herkent hen aan hun paarse blouse. 
Zij zijn dagelijks in De Brasserie te vinden van 
10.00u tot 19.00u.

Door Peggy van de Wiel

Dat heet vakantie
Goede herinneringen 
aan oude tijden 
Komen met de zon 
Mijn geheugen binnen glijden 
 
Verlangens komen boven 
Zin begint te herleven 
De zon heeft alles 
een glans gegeven 

Genieten en het gevoel 
gewoon laten komen 
Even niets doen 
en lekker wegdromen 

Aangeleverd door  
Jolanda, Loes en Amber
Medewerkers  
Welzijn Brasserie 
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Hoera – Kermis!
Als het bijna zomer is in Tilburg, gaat dat 
gepaard met de grootste kermis van de 
Benelux!

Dáár kun je aan zien, dat het leven en de tijd 
vliegt! Zó ben je een dartel klein meisje en zó zit 
je er een beetje weemoedig over te mijmeren.

Weg dartelheid, maar benen die je helaas geen 
enkele dienst meer willen bewijzen.

We hadden levenslustige ouders en zeker een 
vader om uitgebreid kermis mee te vieren.

Nou, ik als klein meisje en tiener hoefden ze niet 
aan te sporen, ik was er dol op!

M’n jongste broertje evenzo. Mijn oudste broer 
was altijd op elk gebied al vroeg volwassen en 
had filosofische gedachten. Hoe kwam hij erop?

Hij wilde even in een paar dingen één keertje 
draaien, de rups bijvoorbeeld, maar verder vroeg 
hij liever zijn kermisgeld in zijn hand, wandelde 

de boekenwinkel binnen en ja hoor, er verscheen 
een hele stapel heerlijke jongensboeken op de 
tafel.

We hielden allemaal veel van lezen en al keken 
we bijna met afgunstige blikken, nee, de kermis 
er voor opofferen, dat was vooral voor mij teveel 
gevraagd!

Je begon natuurlijk op een prachtig wit 
schommelpaard in de draaimolen of een 
schitterend schuitje, dat nog wiebelde ook.  
Er volgden schuitjes en eendjes in heus water! 
Dan de rups in steeds stevigere vaart én een kap 
waar je onder verborgen werd met griezelmuziek.
Een spookhuis was ook niet weg, gillen bij het 
leven! En botsauto’s waar je net niet uitviel.
Het mooiste was voor mij de hooggaatie!
Die won ’t bij mij nog ver van de zweefmolen. 
Dat, uitzicht vér over de Heuvel en de hele stad.

Ik presteerde het menig keer om een paar maal 
achter elkaar te gaan. Ik voel nóg steeds de wind 
en de sensatie!
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Wever dir0080_Majesteit.indd   10 05-07-19   08:29



Toen ik nog een klein meisje was en mijn ouders 
waren mee met een volle zak muntjes, kreeg ik 
bij iedere attractie er een in m’n hand gestopt. 
Ik was er handig in om de kwast eraf te trekken 
voor een gratis ritje.

Nou, nou, dan was ik verslingerd aan de 
trekbiljarts…..hoofdprijs?…vergeet het maar!

Ik was een ster in géén prijs, maar was er bijna 
verslaafd aan, wat zalig.

Kan helemaal aanvoelen, hoé iemand in een 
casino verslaafd kan worden.

En dan een zalig ijsje, liefst uit Italië, die waren er 
héél veel in mijn jeugd. Lekkere oliebollen en ook 
een keertje paling eten.

Enkele keren, zeker door Pappa, loten aan de 
lotenkraam van Ome Jaap!

En heel die geschiedenis herhaalde zichzelf 
uiteraard toen we zelf kinderen hadden.
Op vakantie gaan was verrukkelijk, bos, zee of 
later buitenland, maar kermis proeven konden we 
niet missen!

En nu, met krakkemikkige benen voor de tv en 
Omroep Brabant aan.

Het nostalgische gevoel binnenhalen, wel met 
een schaal oliebollen. Kriebel voor het draaien, 
laat ik nu de kans maar aan jonge benen over, 
jammer!

Maar in m’n hart heeft Carnaval het niet kunnen 
verslaan….nee, leve de kermis!

UTOPIA

(Geniet er een beetje losbandig van, het leven 
gaat zo snel!)
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Maquette Tilburg in Koningsvoorde
Tilburg in 1955 op een schaal van 1:1.000. 
Sinds 2015 zijn er Tilburgers bezig met de 
bouw van een maquette van de stad, in het 
piepklein! Oud-Tilburger Ruud Cleverens nam 
het initiatief om zijn eigen geboortestad te 
gaan namaken in hout. Cleverens was een zeer 
ervaren maquettebouwer die de stad Bergen 
op Zoom en Roosendaal al eerder in het klein 
had nagemaakt. Tilburg zou zijn levenswerk 
worden, met al die kerken en fabrieken. 
Gekozen werd voor het jaar 1995, toen de hele 
stad nog binnen de ringbanen viel. Cleverens 
ging aan het werk.

Stadsmuseum Tilburg voorzag hem van foto’s, 
kadasterkaarten en plattegronden van de stad. 
Cleverens woonde in het westen van Noord-
Brabant en bouwde aan de maquette op de 
zolder van zijn huis. Helaas kwam hij te overlijden 

in januari 2016 en lag het werk stil. Stadsmuseum 
Tilburg haalde de miniatuurstad naar Tilburg en 
vroeg vrijwilligers om de klus te klaren, die 
slechts enkele maanden zou duren, zo was de 
positieve gedachte. Het zou bijna vier jaar gaan 
duren.

De eerste werkplaats was op de eerste 
verdieping van de bibliotheek aan het 
Koningsplein. Er werd onderzoek gedaan naar de 
kavels en bouwers kregen afmetingen door om 
de kavels een voor een na te maken. Een tweede 
locatie waar de maquettemakers aan de slag 
gingen was in MFA Het Spoor. In de ruime hal 
van het wijkcentrum kregen de makers veel 
aanloop en bewondering. De derde standplaats 
van de maquette was wederom de bibliotheek, 
maar nu op de begane grond. De maquette, 
inmiddels een bekend begrip in Tilburg, trok 

Foto Maria van der Heyden
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Maquette Tilburg in Koningsvoorde
wederom vele kijkers en de maquettemakers 
oogsten steeds meer waardering. Zo kwam de 
maquette onder de aandacht van Diana 
Vermeulen, secretaresse bij De Wever | 
Koningsvoorde. 

Of we met de maquette naar de ruime hal van 
Koningsvoorde wilden komen, zo was de 
uitnodiging van Diana. Stadsmuseum Tilburg en 
de maquettemakers waren blij met het aanbod en 
maakten er dankbaar gebruik van. Voor de 
gelegenheid maakte de Technische Dienst van 
het TextielMuseum een mooie ombouw er 
omheen, zodat bewoners en de gasten van 
Koningsvoorde een goed overzicht hebben van 
de vorderingen. 

Sinds dat de maquette in Koningsvoorde staat, 
wordt er wekelijks op maandagmiddag en 

woensdagmiddag gewerkt door Jaap Gielen en 
Gerard Horvers. Intussen heeft zich een extra 
vrijwilliger gemeld, die wekelijks aanschuift op 
woensdag: Martin (achternaam). Achter de 
schermen werken vrijwilligers Jacco Rensen, 
Marie-Anne Berkers en Theo Cuijpers aan het 
onderzoek naar de kavels en het bevestigen op 
de maquette. Dankzij de faciliteiten van 
Koningsvoorde schieten de bouwers lekker op. 
Tijdens het verblijf zijn de platen C4 en B4, de 
onderste twee platen rechts en midden, vrijwel 
geheel klaar. De maquette blijft staan tot en met 
augustus en er wordt nog gezocht naar een 
laatste halte. Aldaar wordt gebouwd aan de plaat 
A4, zodat we in 2020 de Tilburg Maquette kunnen 
opleveren. Tilburg 1955 op schaal 1: 1.000. 

Tekst: Petra Robben, projectleider bij 
Stadsmuseum Tilburg 

Foto Maria van der Heyden

Foto Petra Robben

Foto Petra Robben
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Shantykoor op Koningsvoorde
Op vrijdag 7 juni heb ik het optreden 
meegemaakt van het Eftelingkoor. 
Helaas kon mijn schoonmoeder er niet bij zijn, u 
allen wel bekend als Utopia. Voor alle anderen 
die er ook niet bij konden zijn wilde ik een 
sfeerimpressie laten zien van dit mooie optreden.

Door Teun van der Kolk
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Café het Koetshuis

Shantykoor op Koningsvoorde

We hebben gemerkt dat café het Koetshuis op 
dinsdagavond niet meer zo druk bezocht wordt. 
We hebben daarom besloten om per 1 juli in 
ieder geval voor de zomerperiode op dinsdag te 
gaan sluiten.

Na de zomerperiode gaan we samen kijken wat 
er nodig is om het weer aantrekkelijk te maken 
voor jullie. Eventueel openen we op een andere 
avond, of misschien is er meer behoefte aan 
activiteiten die georganiseerd moeten worden. 

We horen graag jullie mening en ideeën hierover 
want daar doen we het tenslotte allemaal voor!

Wij stellen het erg op prijs als u het enquête 
formulier in wilt vullen. Dit formulier zit los bij De 
Majesteit toegevoegd. U kunt dit formulier 
inleveren bij De Brasserie bij een van de 
welzijnsmedewerkers, Loes, Amber of Jolanda. 
Ze zijn te herkennen aan de paarse blouses.

Door Peggy van de Wiel

Gewijzigde openingstijden ’t Winkeltje Koningsvoorde
Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van  
’t Winkeltje in Koningsvoorde gewijzigd.

De nieuwe openingstijden zijn vanaf die  
datum maandag, woensdag en vrijdag van  
10.00 tot 12.00 uur.

Voor nieuwe bewoners vermelden wij dat  
u ’t Winkeltje kunt vinden in de Brasserie  
van Koningsvoorde. U kunt er terecht voor  
‘de vergeten boodschapjes’. Het assortiment 
bestaat onder meer uit crackers, vers beleg, 
eieren, kaas, wijn, koekjes, bonbons en nog  

veel meer. Ook kunt u op bestelling vers brood 
kopen. Daarnaast kunt u er mooie kunstzinnige 
kaarten kopen voor iedere gelegenheid.

Leuk te vermelden is dat het ‘winkeltje’ bemand 
wordt door vrijwilligers die u graag te woord 
staan.

Loopt u vooral eens binnen, u bent van harte 
welkom!

Door Gerda Beulink
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Teamspirit!
Een leuke foto van team Eikenhorst die voor 
Koningsvoorde de sportieve eer hoog houden op 
het volleybal toernooi. 

16 MAJESTEIT

Wever dir0080_Majesteit.indd   16 05-07-19   08:29



Teamspirit!

Brasseriemedewerkers Welzijn
Wij, Jolanda, Amber en Loes zijn sinds 1 maart 
werkzaam in de Brasserie voor welzijn. 

Vele bewoners hebben ons al gezien en kennen 
ons al. Jolanda en Amber hebben in de voeding 
gewerkt en ikzelf heb in de zorg gewerkt. De 
bewoners kunnen naar de brasserie komen om een 
activiteit te doen. We bieden geplande activiteiten 
aan zoals koken en bakken, of workshops. In de 
ochtend kunt u terecht voor het nieuwsuurtje, 
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Heeft u zelf nog leuke ideeën, dan horen wij  
het graag, wij staan open voor uw suggesties!

Groetjes en tot ziens in de Brasserie!
Jolanda, Amber en Loes (zie foto van links  
naar rechts)

inden van 10.00u tot 19.00u.

Door Loes van Egmond

Aankondiging jubilarissendag, save the date
Op donderdag 3 oktober dit jaar is het  
weer zover!

Op deze dag zetten we de medewerkers in het 
zonnetje die hun jubileum vieren omdat ze zoveel 
jaar in dienst zijn van De Wever.

Houd deze datum dus vrij, noteer hem in je 
agenda zodat je er eventueel bij kan zijn!

Vanaf 13 uur ‘claimen’ we het Atrium op 

Koningsvoorde om deze te mooi te versieren. 
Rond half vier zullen de jubilarissen arriveren  
en houden we het officiële gedeelte, vanaf 
16.15/16.30 uur tot 17.30 uur is de receptie 
waarbij u als bewoners, medewerkers en of 
vrijwilligers de gelegenheid heeft om de 
jubilarissen te feliciteren. 

In augustus maken we op een poster bekend 
welke medewerkers dit jaar hun jubileum wensen 
te vieren.
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A3 (Lean) met gastvrouwen van De Vleugel, 
Koningsvoorde en Satijnhof

Door de lens gevangen

In oktober 2018 ben ik door het management 
van de De Vleugel, Koningsvoorde en Satijnhof 
gevraagd om eens te kijken naar het probleem 
van te veel tijd kwijt zijn met de bestelling van 
boodschappen en maaltijden door de 
gastvrouwen van bovengenoemde locaties.

De vraag is gekomen omdat ik in juli 2018 de 
opleiding Greenbelt (lean) heb afgerond.

Ik ben vanuit de vraag eerst met een aantal 
gastvrouwen om tafel gegaan om te horen wat 
voor problemen hun ervaren tijdens het doen  
van de bestelling voor de boodschappen en 

maaltijden bij firma Van Hoeckel. Dit omdat ik zelf 
het systeem niet tot nauwelijks gebruikte. Nadat 
ik deze informatie verzameld heb ben ik gaan 
kijken welke problemen ik het beste en makkelijk-
ste kon aanpakken.

Hiervoor heb ik ook besloten contact te zoeken 
met Firma Van Hoeckel om eens te horen hoe het 
systeem in elkaar zit en wat er allemaal staat te 
gebeuren. Tijdens dit gesprek bleek dat er een 
nieuw bestelsysteem zou komen bij Van Hoeckel. 
Ook heb ik toen te horen gekregen dat er een 
klantenteam beschikbaar is voor iedereen die 
werkt met het bestelsysteem van Van Hoeckel.

Velen van jullie kennen hem als de 
huisfotograaf, ‘onze’ meneer Van Belkom.

Samen met zijn vrouw woont hij op de 5e etage 
van Koningsvoorde. Ze hebben hier ‘goeien aard’ 
zoals men in het Brabants zegt (en als rasechte 
Noord-Hollandse hoop ik echt dat ik dit goed 
geschreven heb…)

Aangezien meneer Van Belkom al heel lang alle 
activiteiten op de kiek zet, vond het locatieteam 
het tijd worden om hem van nieuw materiaal te 
voorzien. Een mooi toestel, met genoeg geheu-
gen op het kaartje om nog lang mooie foto’s te 
maken, een draagtas en statief. Wij gaan ervan 
uit dat het resultaat er mag zijn, oordeelt u zelf in 
deze editie J 

Door Diana Vermeulen
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Door de lens gevangen

De tussentijds opgedane informatie heb ik  
opnieuw gedeeld met de gastvrouwen van de 
locatie zodat er meer duidelijkheid was en ze te 
allen tijden iemand konden benaderen voor hulp.

Nadat dat allemaal is gaan lopen ben ik letterlijk 
met de gastvrouwen mee gaan kijken in het 
proces van bestellen. Hieruit zijn wat bevindingen 
gekomen die ik ook teruggekoppeld heb naar de 
gastvrouwen om het proces van bestellen te 
verbeteren en versnellen.

In juni 2019 heb ik mijn A3 voor gelegd aan het 
management van dedrie locatie met daarin mijn 
bevindingen en behaalde resultaten.

 
Een ding dat ik geadviseerd heb is om alle  
gastvrouwen en horecamedewerkers een  
inspiratiedag te laten hebben bij de Sligro  
Food Groep/Van Hoeckel. Deze dag gaat in  
het najaar gepland worden, hierover gaan jullie 
via het management verder informatie krijgen. 

Van de Huurderscommissie TBV ‘Koningsvoorde’

Dringende oproep
De huurderscommissie heeft dringend 
behoefte aan personen die deel uit willen  
gaan maken van de Huurderscommissie  
TBV ‘Koningsvoorde’. 
 
Momenteel maken drie personen deel uit de 
huurderscommissie.

Voorzitter  - Kees van Amelsvoord
Secretaris  - Jan van Belkom
Penningmeester - Joke van de Pol

Mocht echter iemand ook interesse hebben om 
deel uit te gaan maken van de huurderscommis-
sie dan is zij of hij ook van harte welkom. Bij 
bovenstaande personen kunt u informatie krijgen 
over de werkwijze en wat de huurderscommissie 
zoal doet.

Wanneer u interesse heeft, neem dan contact op 
onze voorzitter Kees van Amelsvoord. U kunt 
hem bereiken op telefoonnummer 013 211 78 59 
en op de vijfde etage op huisnummer 218-12.
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...
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