
HOERA, KERMIS!

 

Vleugelnieuws
Nummer 18 - 2019

kwartaalmagazine voor cliënten, 
 medewerkers en vrijwilligers van De Vleugel



Van de redactie
Beste lezers, 

Wat hebben we alweer kunnen genieten van 
warme dagen. Hopelijk zitten er nog velen 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. Hopelijk 
verblijd ik jullie dit keer met een leuke puzzel in 
plaats van de Boeken Top Drie. Daarbij zie ik 
zoveel leuke foto’s voorbij komen van moederdag, 
koningsdag, een dag waarbij er een lammetje 
op bezoek komt, high tea. De Vleugel zit vol met 
activiteiten of kleine momenten die bijzonder zijn 
voor de bewoners. Het zijn nog steeds de kleine 
dingen die het doen! Dus volop lees en kijkplezier 
weer, dacht ik zo.

Hebt u zelf nog ideeën of suggesties, ze zijn van 
harte welkom.

vleugel@dewever.nl
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Op 29 mei hadden we een High Tea op woning 3.  
De dames hebben er werk van gemaakt en dat 
zomaar, voor de gezelligheid!

Hier een paar foto’s van woning 2 op 21 mei. Een collage van een schilder-activiteit. En wat foto’s van 
de pizzadag. Niet uit de vriezer, niet besteld, nee, gewoon lekker zelf vers maken natuurlijk.

High Tea

Schilderactiviteit en pizzadag
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Dieren brengen geluk...
Dieren brengen geluk en positiviteit.
Op 17 mei hadden we in de ochtend bezoek  
van een lammetje, deze kwam speciaal voor  
de bewoners om mee te knuffelen.

Daarom hier weer leuke foto’s met blije gezichten.
En ook nog wat foto’s toegevoegd van andere 
momenten met hond of knuffel kat/aap en onze 
nieuwe ‘bewoonster’ Guusje. 
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Moederdag
Moederdag, de dag om moeders eens in het zonnetje te zetten en dat hebben we dan ook met volle 
overgave gedaan! Even een creatief moment. De bewoners mochten zelf een mok beschilderen, 
uiteraard hebben wij deze gevuld met wat lekker, mmmm….Op woning 2 hebben ze een high tea 
georganiseerd, hoe lekker is dat en wat hebben de dames genoten van de aandacht!
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77

25 april stond op De Vleugel een echte beautydag op het programma

Koningsdag, ook dit nationale feest kunnen wij niet overslaan. Gedost in oranje hebben we genoten  
van lekkers en uiteraard stond de tv aan om niets te hoeven missen van ons koningspaar.

Beautydag

Koningsdag
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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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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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De paasdagen op De Vleugel
Een sfeerimpressie van de paasdagen op  
De Vleugel, 23 april.

Waarschuwing voor een ieder: heel veel geel 
komt er voorbij! Op alle woningen werd er 
stilgestaan bij Pasen. Her en der is ook familie 
aangeschoven en dat vonden we erg gezellig. 

Paashaas, tot volgend jaar! 

Wij gaan ons weer opmaken voor Koningsdag
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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.

Aankondiging jubilarissendag, save the date
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Dribbeltoernooi
Dit mag ook even benoemd worden: Sportiviteit 
van De Vleugel Waar een team niet sterk in kan 
zijn! Een sfeerimpressie van twee dinsdagavonden 
‘dribbeltoernooi’. Het was een erg sportief toernooi.  

Het Vleugelteam heeft het super gedaan en met 
zijn inspanning de tweede plaats behaald. 

Daarmee hebben we een mooie beker gewonnen. 
We komen volgend jaar zeker terug om voor die 1e 
plaats te strijden.
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Wandeldriedaagse
Wat hebben we weer genoten van de wandeldriedaagse. Gelukkig was het weer ons goedgezind.
Mede dankzij hulp van vrijwilligers en familie is het weer een succes geworden. 
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H G G N I D A L M L V

C E N O Z L A A N A K

S A I A E W D R S N W

I N P B G D I L R D A

T O E A E R U N IJ M T

U C I N C I O T S E E

A N D E S I R O D T R

N A R D I A T N D E P

M R E T A W E E Z R E

G U V V A R E N I S I

R T R A N S P O R T L
 

ANCON
CAPACITEIT
DOORGANG
KANAALZONE
LADING
LANDMETERS
MADDENDAM
NAUTISCH
SLUISDEUR
TRANSPORT
VAARTIJD
VAREN
VERDIEPING
WATERPEIL
WINST
ZEEWATER 

Puzzelt u mee?

Streept u de woorden 
weg, horizontaal, 
verticaal maar ook 
diagonaal. 

Oplossing  

Naam  

Afdeling  

Appartement  

A3 (Lean) met gastvrouwen van De Vleugel, 
Koningsvoorde en Satijnhof
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.
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Snoezel-relaxstoel
We hebben een nieuw speeltje op De Vleugel. Een snoezel-relaxstoel waarin mensen met dementie rustig 
worden door beweging en muziek. Op 7 juni voor het eerst in gebruik genomen en onze bewoners worden er 
heerlijk rustig in. Dat moesten we als personeel natuurlijk ook even zelf ervaren.

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. 
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Fijne zomer!


