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Wat gaat de tijd toch snel… bij het schrijven van deze 
Beeldspraak zijn we aan het genieten van de ‘laatste’ 
zomerdagen… de meesten hebben hun vakantie er weer 
op zitten en een enkeling mag er nog van gaan genieten. 
Ik realiseer me bij het mijmeren over wat ik zal gaan 
schrijven in deze Beeldspraak dat ik nu alweer een jaar  
in dienst ben van De Wever en leiding mag geven op  
De Hazelaar. Ik kan iedereen zeggen dat ik trots ben op  
de locatie die ik mag aansturen. Klantmetingen laten  
zien dat teams echt goed bezig zijn, ondanks dat ze echt 
heel hard moeten werken. We zien een ontspannen sfeer 
in huis, maar ook de managementinformatie laat zien  
dat onze bewoners meer tevreden zijn geworden over de 
zorg die er binnen het behandelcentrum De Hazelaar 
geboden wordt. 

We zijn afgelopen jaar met bijna een heel punt gestegen 
naar 8.4. Het maakt je natuurlijk trots op alle medewer-
kers die zich hiervoor dag in, dag uit inzetten.

Brabants Dagblad
Heeft iedereen de zomerserie in het Brabants Dagblad 
gelezen? Ook daarin is te lezen hoe de Hazelaar veran-
dert van verpleeghuis naar behandelcentrum, waarin 
we mensen graag zo snel als mogelijk willen helpen om 
ervoor te zorgen dat ze weer naar een ‘normaal’ thuis 
kunnen. Vaak weer terug naar huis en soms een van de 
wooncentra hier in Tilburg of in de omgeving daarvan. 
Afhankelijk van de wensen en (vaak ook) beschikbaar-
heid van woonplekken. De zomerserie laat zien dat  
De Hazelaar een veelzijdig centrum is, waar we veel 
gespecialiseerde ouderenzorg bieden in al haar facetten. 
Daarnaast profileert De Hazelaar zich ook in het proces 
van leren. We doen dit, elke dag weer opnieuw, binnen 
een team en juist ook met alle andere behandeldisciplines. 
Steeds met als doel de zorg morgen weer net wat beter 
te maken en te leren van de zaken die ‘vandaag’ niet zo 
lekker liepen.

Medewerkers zien steeds meer ruimte om zelf - met  
elkaar - keuzes te maken, verbetervoorstellen te doen en 
vooral deze uit te voeren. Al die energie samen, maakt 
dat bewoners en familie onze zorg steeds meer waarde-
ren doordat ze dit ook ervaren.

Eten en Drinken
Midden in de zomervakantie zijn veel mensen van De 
Hazelaar betrokken geweest om een plan van aanpak te 
maken voor de reorganisatie van de voedingsorganisa-
tie. Zoals ik al eerder schreef in Beeldspraak, dat  
De Hazelaar eten en drinken zo wil vormgeven dat 
de afdeling meer keuze heeft in wat er gegeten wordt 
en vooral hoe zij de sfeer en presentatie organiseren, 
passend bij de (zorg)vraag. Men kan zich hierop dan 
ook (gaan) onderscheiden. Hierdoor zijn er minder 
mensen betrokken waarmee alles afgestemd moet gaan 
worden en kan de afdeling zoveel bestellen dat het voor 
hen genoeg is en er dus minder afval is. Goed eten en 
drinken zijn een belangrijk speerpunt van De Hazelaar 
en veel mensen zijn er mee bezig dit elke dag weer goed 
voor iedereen (bewoners, medewerkers en bezoekers) te 
organiseren. Eind september is het plan af en zal  
deze met de Raad van Bestuur, Cliëntenraad en Onder-
nemersraad besproken worden. Deze laatste twee zijn 
ook steeds bij elke stap al betrokken zodat ze alle ruimte 
hadden mee te adviseren in de planfase. Wanneer het 
plan wordt omgezet naar een definitief besluit zullen we 
zo snel als mogelijk starten met het ombouwen van de 
huidige keukens. Helaas zijn deze medezeggenschappro-
cessen vaak niet heel goed te plannen in tijd. We hopen 
dat we snel tot een volgende stap kunnen komen.  
Veel afdelingen zijn desalniettemin bezig met voorberei-
dingen op de nieuwe situatie.

Overheid
Velen hebben afgelopen jaar de krant gelezen waarin  
de ouderenzorg veelvuldig in het nieuws is. Dit heeft 
geleid tot meer bemoeienis door de politiek. Ze hebben 
nog meer regels opgesteld om kwaliteit van zorg  
te garanderen en willen met het kwaliteitskader organi-
saties stimuleren hier ook eigen vertalingen aan te  
geven. Binnen De Wever zijn veel van deze nieuwe re-
gels al geïmplementeerd, vaak ook omdat we zelf al von-
den dat we de zorg op een hoog kwaliteitsnorm willen 
bieden. Natuurlijk zijn er onderdelen die nog verdere 
uitwerking nodig hebben. Dit laatste wordt momenteel 
op Wever-niveau in verschillende werkgroepen uitge-
werkt. De meeste teams zijn ook samen aan het kijken 
hoe zij het kwaliteitskader voor henzelf kunnen imple-
menteren. Een ander gegeven is, dat de politiek ziet dat 

Locatienieuws
Fons van de Gevel, locatiemanager
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Fons van de Gevel
Joke Goudsmits
Elly Robben

Gastredacteur
Troeke van Rijswijk

KOPIJ
beeldspraak@dewever.nl
op- en/of aanmerkingen 
bij de redactieleden of
per e-mail naar
bovenstaand adres

Sinterklaasfeest
Mariëtte van den Brekel, personeelscommissie 

Sinterklaas en zijn pieten zullen op zaterdagmorgen  
25 november 2017 een bezoek brengen aan De Hazelaar. 
Kinderen van medewerkers* van 0 tot en met acht jaar, 
zijn deze ochtend van harte welkom.

Theatergroep Trappaf uit Oisterwijk zal haar  
medewerking verlenen. 

De voorstelling begint om precies 10.00 uur en duurt  
tot 12.30 uur. Vanaf 9.30 uur is Plaza open.

Vanaf 3 oktober 2017 kunt u meer informatie vinden  
op intranet en bij de receptie van De Hazelaar en  
Damast zullen de inschrijfformulieren en kleurplaten 
klaar liggen.

*medewerkers van Behandelcentrum De Hazelaar,  
Damast, De Wever centraal, Wever Thuis (standplaats 
De Hazelaar) Hospice De Sporen, Wever Expertise en 
Plan & Flex werkzaam op De Hazelaar en Damast. 

ze zoveel bezuinigd hebben op de zorg dat er ook echt 
geen ruimte meer is. Hierdoor leest men in de krant dat 
er voor de ouderenzorg meer geld beschikbaar komt. 
Het duurt vaak lang voordat zaken in de krant staan en 
dat duidelijk is hoeveel een organisatie er uit eindelijk 
bij gaat krijgen. Fijn is, dat we voor dit jaar wat extra 
financiële ruimte krijgen op afdelingen waar langdurige 
zorg geboden wordt. Teammanagers zijn al gevraagd 
hierin te acteren om per afdeling (vaak paar uur per 
week) uitbreidingen te realiseren.

Cliëntenraad
Als laatste wil ik dit keer stilstaan bij de Cliëntenraad.  
Ik riep vorige keer op dat mensen die betrokken zijn  
bij De Hazelaar ondersteuning kunnen bieden in de  
medezeggenschap. Ik ben trots dat zich vier mensen 
hebben aangemeld waarmee de Cliëntenraad weer  
een stap vooruit kan maken. Ik kijk uit naar de  
kennismaking met deze personen. Ik hoop dat zij  
zich in de volgende Beeldspraak zullen voorstellen.

Rest mij, iedereen veel plezier te wensen bij het lezen 
van deze Beeldspraak.

Bedankt!
We willen iedereen bedanken voor de mooie dagen die 
we hebben beleefd tijdens ons 40-jarig huwelijksfeest in 
augustus. In bijzonder de afdeling Miro en het personeel 
van de Plaza voor de goede verzorging en sfeervolle 
receptie Verder willen we de vrijwilligers en de koorleden 
bedanken voor de mooie mis.

Nogmaals iedereen bedankt namens Sjef en Joke Zeebregts
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Eiwitrijke voeding op afd.Rietveld
Door: Elanur Batimur, Loes de Blouwe, Bart-Jan Stovers & Willem Jan van Soeren

Project eiwitrijke voeding op afdeling Rietveld
In de periode tussen februari en juli dit jaar zijn vier 
verpleegkunde studenten bezig geweest met een  
onderzoek naar het belang van eiwitrijke voeding. 
Daarnaast hebben ze bekeken hoe afdeling Rietveld  
hier beter mee om kan gaan.

Zoals misschien bekend is afdeling Rietveld een revalidatie 
afdeling. Cliënten met een cognitieve stoornis krijgen 
hier de ruimte om te revalideren. Veel van hen krijgen 
een paar keer per week fysiotherapie en zijn ook op de 
afdeling veel aan het oefenen. Dit vraagt een hoop van 
het lichaam. Omdat het lichaam eiwitten gebruikt als 
bouwstof herstelt het sneller wanneer het deze genoeg 
binnen krijgt. Ook dragen eiwitten bij aan een snellere 
wondgenezing. Genoeg reden dus om dit onder de 
aandacht te krijgen.

Om de huidige situatie in beeld te krijgen zijn er inter-
views afgenomen met de voedingsassistenten en diëtiste 
van de afdeling. De voedingsassistenten werken nauw 
samen met de diëtiste en beschikken over de nodige 
kennis over eiwitten. Voor hen was het echter vaak 
onduidelijk welke cliënten extra eiwitten binnen zouden 
moeten krijgen. Aan de andere kant was het voor de 
verpleging vaak onduidelijk welke cliënt wanneer  
extra snacks of Nutridrink zou moeten krijgen. In de 
communicatie viel dus wat te verbeteren.

Om het belang van eiwitrijke voeding goed onder  
de aandacht te brengen is er een les gegeven aan  
medewerkers van afdeling Rietveld. Zo werd het  
geheugen opgefrist en werd het belang van eiwitrijke 
voeding voor deze doelgroep weer duidelijk. Deze 
klinische les werd positief ontvangen. Omdat niet  
elke medewerker aanwezig kon zijn is er een poster 
gemaakt met daarop alle belangrijkste informatie.  
De posters werden op plaatsen gehangen waar iedereen, 
ook visite, ze kon lezen. 

Toen het voor iedereen duidelijk was waarom deze 
eiwitten zo belangrijk zijn moest de communicatie 
verbeterd worden. Hiervoor is gezorgd door in de 
zorgdossiers op te laten nemen of iemand een eiwitrijk 
dieet dient te krijgen. Deze dossiers worden door 
iedereen bijgehouden. Ook hangt er in de keukens  
op de afdeling een papier waar het nogmaals duidelijk  
op staat. Niet meer te missen dus. 

Het project werd goed ontvangen. Zo word er op  
afdeling Rietveld nu vaker een boterham met twee 
plakken kaas of kipfilet gegeten dan boterhammen  
met hagelslag en is er ook vanuit andere (revalidatie) 
afdelingen interesse voor het project en de poster. 
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Van de Cliëntenraad

De cliëntenraad Damast, De Sporen en De Hazelaar  
is tijdens de zomerperiode niet bijeen geweest voor  
een formele vergadering. De eerst volgende formele  
vergadering is op 2 oktober as.

Nieuwe cliëntenraadsleden
Er is energie gestoken in het aantrekken van nieuwe 
cliëntenraadsleden met een fantastisch resultaat. 
Per 1 oktober as. verwelkomen wij de heren Peter van 
Laarhoven, Henk Aertsen, Wim Maas en Leo van Wijk. 
De eerste twee genoemde heren zijn vrijwilligers op 
respectievelijk de afdelingen Corneille en Mondriaan,  
de laatste twee genoemde heren zijn familielid van  
respectievelijk een cliënte op afdeling Corneille en  
afdeling Appel. We zijn erg blij met deze uitbreiding  
en wensen de heren van harte welkom en veel succes  
in de cliëntenraad!

Voorzitterschap 
Voorzitter Herwin Jonkers heeft per 1 september zijn 
functie neergelegd en eveneens zijn vertegenwoordiging 
namens Damast. Hij heeft werk gevonden op locatie  
De Heikant. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe 
baan maar betreuren zijn vertrek bij de cliëntenraad.  
De CR heeft de medewerker Welzijn en een teamleider 
Damast verzocht naar een nieuwe vertegenwoordiger  
uit te zien. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een 
vrijwilliger die goed bekend is met het reilen en zijlen 
op Damast en goede communicatieve kwaliteiten heeft.

Als interim voorzitter zal ik voor de duur van enkele 
maanden waarnemen zodat alle lopende zaken  
behandeld en afgewerkt kunnen worden.

Ans van Hal-Emmen, interim voorzitter CR

Noteer alvast  
in uw agenda!

Medewerkers en vrijwilligers noteer alvast  
in uw agenda!

Donderdag 14 december 2017
Kerst-in in Plaza, Kerstgeschenk in ontvangst nemen 
maar vooral ook veel gezelligheid met elkaar!

Woensdag 20 december 2017
Groots viergangen kerstdiner in Plaza
Kom dineren samen met uw familie 

Inschrijven vanaf 1 december 2017 bij Plaza.  
Menu en verdere voorwaarden leest u t.z.t. op de affiche.
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Vezels en een goede stoelgang
Koning, keizer, admiraal, poepen doen we allemaal.  
De spijsvertering is een normaal proces dat zich afspeelt 
in ieders lichaam. Dat is niets om ons voor te schamen. 
Door schaamte wordt een doktersbezoek vaak uitgesteld. 

Wat is een normale stoelgang?
Ieder mens heeft een eigen ontlastingspatroon.  
Sommige mensen gaan één of meerdere keren per  
dag naar het toilet, anderen gaan drie keer in de week. 
Dat is allemaal normaal, zolang de ontlasting soepel  
is en zonder klachten verloopt.

Verstopping / obstipatie
Er is sprake van verstopping of obstipatie wanneer u 
minder dan drie keer per week naar het toilet gaat.  
De ontlasting is dan vaak hard en droog en komt alleen 
door hard te persen. Daarbij kunt u ook andere klachten 
krijgen, zoals buikpijn of een opgeblazen gevoel. 

Voedingsadvies bij verstopping
Om verstopping te voorkomen of om de stoelgang  
te verbeteren gelden de volgende voedingsadviezen:

Eet vezelrijk
Meestal ontstaat verstopping doordat iemand te weinig 
vezels eet. Vezels werken in de darmen als een soort 
spons en nemen water op, waardoor de ontlasting zacht 
en soepel blijft.

Eet elke dag;
  een royale portie groente
  2 stuks fruit
  kies voor volkorenbrood of vezelrijke ontbijtgranen
  een royale portie aardappelen, volkoren pasta of 

zilvervliesrijst

Vezelrijke voedingsmiddelen zijn:  
  volkorenbrood, roggebrood, bruin brood, krenten-  

en rozijnenbrood en mueslibrood 
  volkorenbiscuits, volkorenbeschuit, volkoren knäcke-

bröd en ontbijtkoek met gember/sukade/rozijnen 
  aardappelen, zilvervliesrijst en volkorenpasta’s 
  peulvruchten: bruine bonen, witte bonen, kapucij-

ners, groene erwten, linzen, sojabonen
  alle soorten groenten en rauwkost 

  alle soorten vers fruit 
  gedroogde en geweekte zuidvruchten zoals; tuttifrutti
  vruchtensap met vruchtvlees 
  noten en pinda’s

Drink voldoende
Drink per dag minimaal 2 liter vocht. Te weinig vocht 
kan leiden tot een harde en droge ontlasting. Bij een 
vezelrijke voeding is het extra belangrijk om voldoende 
te drinken.

Tip!:  
als u weggaat neem dan een flesje water mee, zodat  
u ook onderweg voldoende vocht kunt gebruiken.

Eet regelmatig en rustig
Eet elke dag 3 hoofmaaltijden: ontbijt, lunch en  
avondeten. Sla geen maaltijden over.

Neem de tijd om te eten: eet rustig en kauw goed.

Ga op tijd naar het toilet
Negeer de aandrang niet en neem voldoende tijd om 
naar het toilet te gaan.

Beweeg voldoende
Beweeg minimaal 20 minuten per dag matig intensief. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan zwemmen, wandelen  
of fietsen.

Meer weten? 
Heeft u nog vragen over uw stoelgang?  
Heeft u het idee dat eten en drinken minder goed  
gaan of heeft u hier vragen over?  
 
Bespreek dit dan met uw zorgcoördinator.  
Er kan dan aan uw (huis)arts een verwijzing voor de 
diëtist gevraagd worden.  
 
De diëtisten van de Wever zijn bereikbaar via het 
afspraakbureau op telefoonnummer: 013 4644518 of 
via afspraakbureau@dewever.nl. 
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Feiten en fabels over stoelgang

Er bestaan veel feiten fabels over wat nu wel of niet 
goed is voor de stoelgang. Hieronder volgen er een 
aantal:

Bananen zorgen voor verstopping
FABEL 
Dit is een veel gehoorde uitspraak. Veel mensen 
denken dat je verstopping krijgt van bananen, maar 
bananen bevatten veel vezels en zijn net zoals andere 
fruitsoorten goed voor de stoelgang. Uiteraard is 
variatie aanbevolen. 

Ontbijtkoek werkt laxerend
FABEL
Normale ontbijtkoek bevat meestal weinig vezels  
en heeft geen stimulerende werking op de darmen.  
Het is vergelijkbaar met de hoeveelheid vezels die  
in witbrood zitten. Een betere keuze is volkoren 
ontbijtkoek, omdat dit meer vezels bevat.

Wanneer we laxeermiddelen gebruiken,  
worden de darmen lui
FEIT EN FABEL
Sommige laxeermiddelen bevatten alleen maar pure 
vezels. Deze prikkelen de darm niet en maken de  
darm niet lui. Doordat de vezels in de darmen vocht 
opnemen, maken ze de ontlasting zacht en soepel.

Er bestaan ook laxeermiddelen die de darmwand wel 
prikkelen. Bij langdurig of veelvuldig gebruik kunnen 
deze laxeermiddelen de darmwerking beïnvloeden. 
Hierdoor kan juist verstopping ontstaan. Een voor-
beeld hiervan zijn producten die senna of sennapeulen 
bevatten. Senna zit vaak in ‘natuurlijke’ laxeermiddelen, 
zoals in ontbijtthee of laxeerthee. Het is niet verstandig 
om deze producten langdurig te gebruiken.

Laxeermiddelen nemen nooit de oorzaak van een 
verstopping weg. Ze lossen de klachten alleen tijdelijk 
op. Een arts kan bepalen of een laxeermiddel nodig is.
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Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg herzien

Verschillende partijen die in Nederland met de ouderen-
zorg te maken hebben, hebben in januari 2017 samen 
afspraken gemaakt over hoe goede ouderenzorg er uit 
ziet. Zij hebben acht belangrijke thema’s vastgesteld en 
werkafspraken gemaakt voor elk thema. Denk hierbij 
onder andere aan persoonsgerichte zorg, wonen en 
welzijn, maar ook hoe we binnen de ouderenzorg blijven 
leren en verbeteren. Dit staat beschreven in het herziene 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kader beschrijft wat 
cliënten en naasten mogen verwachten van  
verpleeghuiszorg. Het vormt tevens de wettelijke basis 
voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Het kwaliteitskader ondersteunt en prikkelt ons in het 
blijven waarborgen van goede ouderenzorg. Binnen De 
Wever is er naar aanleiding hiervan een project gestart 
dat de volgende vragen stelt: Wat doen we al? Hebben 
we over wat we doen bewust nagedacht en een keuze 
gemaakt? Biedt het kader nog mooie aanvullingen op  
de zorg die we al bieden? Wanneer we iets doen binnen  
De Wever dat niet specifiek genoemd wordt in het kader 
kunnen wij onze insteek nog steeds aanhouden. Immers 
het gaat er om dat we laten zien dat we bewust bezig zijn 
met de kwaliteit van onze zorg en er alles aan doen om 
de kwaliteit te blijven waarborgen. 

Uitgangspunt van het kader is dat kwaliteit van  
verpleeghuiszorg iets is van en voor de mensen die zelf 

werkzaam zijn in de zorg. Daarom bestaat de stuurgroep 
uit zorgmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging.

Stuurgroep project Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

  Arianne van den Berg, Manager Expertise  
en voorzitter stuurgroep

  Anja Meeuwesen, Locatiemanager Padua

  Jan Wevers, voorzitter Centrale Cliënten Raad

  Marianne van Drunen, OR lid en verpleegkundige  
bij De Wever Thuis

  Mary Timmermans, Specialist Ouderengeneeskunde

  Claudia van Erven, Manager Kwaliteit en Innovatie

De stuurgroep wordt ondersteund door projectleider 
Monique Hameetman, Kwaliteitsfunctionaris 

Graag hadden we ook een vertegenwoordiging van 
verpleging en verzorging en de behandelaren in de 
stuurgroep betrokken, echter op dit moment zijn deze 
binnen De Wever nog niet centraal vertegenwoordigd. 
Zij nemen natuurlijk deel aan de diverse werkgroepen 
binnen het project. Echter binnen het kwaliteitskader 
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Exponieuws
Elly Robben

Met regelmaat vindt er in De Hazelaar een expositie 
plaats. Het zijn werken van mensen die vooral in hun 
vrije tijd kunstzinnige creaties maken. Van 13 november 
tot en met 12 februari 2018 exposeren Margriet en Theo 
van Iersel hun werken. in de volgende tekst schrijven ze 
over hun expositie SAMEN.

SAMEN
Schilderen en fotograferen zijn twee activiteiten die op 
diverse manieren met elkaar overeenkomen. Een van de 
belangrijkste punten voor beiden is de vlakverdeling, de 
compositie. Maar ook het kleurgebruik is een wezenlijk 
punt voor het, als mooi of goed ervaren, van het doek of 
de foto. De onderwerpen kunnen hetzelfde zijn, maar 
dan wel gezien met het oog van de schilder of het oog 
van de fotograaf. 

De expositie ‘SAMEN’ laat stukken zien van beide activitei-
ten. Onderwerpen, bekeken en verwerkt vanuit de beide 
oogpunten, maar ook schilderijen en foto’s die vanuit de 
eigen visie of een specifiek object zijn vastgelegd. Het is het 
scheppen van vorm, atmosfeer en stemming.

Omdat we sinds onze pensionering ieder met onze eigen 
hobby intensief aan de slag zijn gegaan, zijn we tot 
resultaten gekomen die we graag ‘SAMEN’ een keer 
wilden exposeren.

De schilderijen zijn van Margriet van Iersel - Melchiors. 
Een met succes afgeronde vijfjarige opleiding schilderen 
aan de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten 
in Arendonk (B.), diverse losse cursussen en studie thuis 
hebben haar de basis gegeven om, onder andere de 
werkstukken die hier nu tentoon gesteld zijn, te kunnen 
maken. De foto’s zijn gemaakt door Theo van Iersel. Naast 
de vele fotoreportages waarvoor hij gevraagd wordt,  
heeft objectfotografie zijn voorkeur. Zijn interesse voor 
fotografie bestaat al vanaf de lagere school. Samen met 
zijn vader ging hij al fotograferen, om die foto’s daarna 
te ontwikkelen en af te drukken in de eigen donkere 
kamer. Daar is de basis gelegd voor wat een mooie 
hobby is geworden, maar wel met een fototoestel zonder 
al te ingewikkelde en uitgebreide mogelijkheden. 

‘SAMEN’ trekken we er veel op uit om onze kunstzinnige 
schilder- en fotografie ogen de mogelijkheid te kunnen 
geven onderwerpen te zien, waarmee we nadien weer 
met onze hobby’s bezig kunnen zijn.

THEO EN MARGRIET
van Iersel - Melchiors

‘SAMEN’, expositie van schilderijen en foto’s. Maandag  
13 november 2017 t/m medio februari 2018. Behandelcen-
trum De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE Tilburg

vormt juist een formele centrale vertegenwoordiging een 
belangrijke rol. Waar staat De Wever voor op het gebied 
van thema’s als familiezorg? Wat vinden we belangrijk 
dat aan bod komt op alle locaties? De komende maan-
den wordt er dan ook een werkgroep ingericht die vorm 
gaat geven aan een Verpleegkundige en Verzorgende 
Advies Raad of aan een Professionele Advies Raad.

Via intranet houden we jullie op de hoogte van  
de vorderingen. Voor vragen of opmerkingen kun je 
contact opnemen met projectleider Monique  
Hameetman.m.hameetman@dewever.nl,  
tel. Nr. 06 53 81 83 49
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Cliëntondersteuning WLZ is er speciaal voor u!
Ingezonden door Sjef Zeebregts; alszijnde voorzitter cliëntenraad MEE

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. 
Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. 

Wat is cliëntondersteuning? 
De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe 
u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt 
organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht 
op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen 
keuzes kunt maken 
 
over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, 
denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar  
mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie,  
mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar  
oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod 
in uw buurt. 

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?  
U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. 
Denk aan: 
  informatie en advies over het zorgaanbod in de  

regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten  
eneventuele wachtlijsten. 

  de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het 
beste past bij uw situatie past. 

 
  de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp 

krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. 
Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt 
inrichten en wat daarbij voor ude beste zorg is  
(verblijf in eenzorginstelling, een volledig of modulair 
pakket thuis of persoonsgebonden budget) 

 
  het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen 

bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het  
zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken  
over de invulling van de zorg die u maakt met uw 
zorgverlener. Dit kanbijvoorbeeld betekenen dat  
de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de 
zorgverlener bijstaat. 

  bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. 
Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag  
en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit?  
Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.  
Gratis en in uw belang.

Waar kunt u terecht? 
Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkan-
toor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE  
en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie 
u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks 
contact opnemen met de betreffende organisatie. 

MEE 
Voor meer informatie over onafhankelijke  
cliëntondersteuning door MEE zie www.mee.nl of bel :  
0900 ‐ 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt  
u alleen uw gebruikelijke belkosten.

Adviespunt Zorgbelang 
Voor meer informatie over onafhankelijke  
cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang zie  
www.adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81.  
Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw  
gebruikelijke belkosten.
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Op 2 november wordt Allerzielen gevierd. Traditioneel 
worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 
Dat gebeurt hartje herfst en geeft aan die dag een heel 
eigen sfeer. 

Velen van u kennen Cees Robben van vroeger, van  
de ‘Prent van de Week’. Die heeft die eigen sfeer van  
Allerzielen eens in een tekst uitgedrukt in plaats van  
in een tekening:

Allerzielen

De blaoikes wiegen af en aon
van her en dèr…..en ‘tis gedaon...
’n Kleurig schôôn verscheijen….
mee liefde nimt de grond ze op
maor zie….ze komen terug als knop
in nuuwe beter tije…..

’t Is komen …….en ‘tis stil-aon gaon;
‘tis stèèreve….en wir ontstaon.
En ‘k denk aan Allerzielen….
D’n ekker-Gods die leej zô schoon
vol blommen in d’n herfst-tôôn…..
en meense zie d’r kniele….

Hier zèn ze allemaol gelèèk….
’t èèrem volk en ’t rèèk
benauwde stervelingen….
Die biddend vraogen keer op keer:
‘Och, schenk ’t eeuwig leven Heer
aan hen die henen gingen…..’

Ook in ons huis zijn er velen die in het afgelopen jaar 
‘henen gingen’. Soms wordt het overlijden, naast het 
verdriet om het loslaten, ook als een verlossing ervaren 
omdat daarmee een einde komt aan een lang en zwaar 
ziekbed. Soms komt het levenseinde zo onverwacht dat 
de naasten er ontzet van schrikken; er had nog zoveel 
gedeeld willen worden…

Ook u als bewoner voelt zich soms geraakt door dat 
levenseinde omdat u een goed contact had met elkaar. U 
ondernam samen dingen en werd zo tochtgenoten. En dan 
is daar –plots of verwacht- het levenseinde en het afscheid. 

In de herfst herdenken we deze mensen. We willen de 
herinnering aan hen levend houden en hen recht doen 
door hun naam te noemen. Zo krijgen deze overledenen 
een plaats in ons midden. 

Mede namens de verzorgenden willen wij u van harte 
uitnodigen voor de herdenkingsbijeenkomst op:

Maandag 30 oktober 2017
om 19.00 uur in Plaza

Namens de Dienst Geestelijke Verzorging,

Hans Sterk 

HERDENKEN

Wenskaartenverkoop
De Zonnebloem

Helma Westland maakt wenskaarten
en verkoopt ze. De opbrengst van de 
kaartverkoop komt geheel ten goede 
aan De Zonnebloem.
Helma ’s kaartverkoop is op 
22 augustus 2017 nabij Plaza.

- advertentie - 
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MZIC? Hoe zit dat?
Mariëlle Verheijden en Diana Lauwers, teammanagers Zorg en Welzijn

MZIC. Misschien ben je het al ergens tegengekomen of heb 
je er al van gehoord? Wat is het en wat willen we bereiken?

Miro en Rietveld zijn al jaren een ZIC, een zorginnova-
tiecentrum. De meesten van jullie weten al wel wat dat 
ongeveer inhoudt. Naast het vaste team werken er op 
het ZIC ook een groot aantal studenten van diverse 
zorgopleidingen. 

In een prettige en stimulerende leeromgeving streven  
we ernaar om optimaal gebruik te maken van ieders 
kwaliteiten en van elkaar te leren. We doen dit om de 
kwaliteit van zorg aan onze cliënten te verbeteren.
Over het bovenstaande zijn en blijven we enthousiast, 
maar er ontbreekt een belangrijke schakel in de totale 
zorgverlening. Namelijk alle andere disciplines!

Wij denken dat een intensievere samenwerking tussen 
disciplines én zorg kan leiden tot meer inzicht in elkaars 
kwaliteiten en vakgebieden waardoor de zorg aan de 
cliënt verbetert. 

Daarom hebben wij de afgelopen periode gepionierd met 
enkele studenten van andere disciplines. Deze ervaring 
heeft ons enthousiast gemaakt en smaakte naar meer!

Vanaf september 2017 is het ZIC omgedoopt naar 
MZIC, wat staat voor Multidisciplinair ZIC.

Voorbeelden van wat we zien gebeuren. 
Medewerkers en studenten van zorg en disciplines 
zoeken elkaar steeds vaker en makkelijker op, starten 
samen de dag of drinken samen koffie. Zij betrekken 
elkaar laagdrempelig bij casuïstiek en zijn vaker op de 
afdelingen aanwezig. Ook voor de studiedagen en 
projecten wordt samen opgetrokken.
We zijn méér samen verantwoordelijk en kunnen nog 
veel van elkaar leren! Door deze verbinding met elkaar 
ontstaat er een mooie beweging. 
Geweldig om te zien en mee te mogen maken!

Wij gaan ervan uit dat deze kruisbestuivingen mooie 
resultaten op gaan leveren voor onze cliënten en zullen 
jullie op de hoogte houden via verschillende kanalen.

Verkoop van sieraden, 
tassen en shawls

Op zondag 19 november 2017 is er 
nabij Plaza een sieraden-, tassen- 

en shawlverkoop.

Kom gerust eens kijken…en kopen!
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Wist u dat?

• De afdeling dienstverlening nu geheel onder team-
manager dienstverlening Johan Wisse valt. De 
huishoudelijke dienst viel tot voor kort onder Peter 
Heijstek. Peter Heijstek is als teammanager dienst-
verlening naar de Reyshoeve overgegaan. Op lo-
catie Damast gaat Arco Koppenaal, teammanager 
dienstverlening, alle taken van Peter overnemen 

• Dat er op woensdag 8 november het herfstdiner 
plaats vindt in restaurant Plaza. Wij hebben weer 
een mooi menu samengesteld. Wilt u deelnemen 
reserveer dan tijdig. 

• In 2018 gaan de zorgafdelingen op het nieuwe 
voedingsconcept over waarbij de centrale keuken 
geen onderdeel meer uitmaakt. De centrale keu-
ken zal gesloten gaan worden. Voor restaurant 
Plaza zijn we dan ook gestart met een projectplan 
restaurantconcept. De centrale keuken is tot op 
heden met diverse voorbereidingen gekoppeld aan 
het restaurant wat in 2018 ook komt te vervallen. 
Het nieuwe restaurant concept moet gaan voldoen 
aan diverse voorwaarden. De openingstijden, het 
product aanbod en het prijsbeleid om te komen 
tot een budget neutrale exploitatie is hierbij een 
vereiste. Doormiddel van een onderzoek/enquête 
willen wij ook u als cliënt, gast of medewerker be-
trekken in dit proces. 

• Dat dit jaar Sinterklaas op 18 november aankomt 
in de Friese stad Dokkum. Het lijkt allemaal nog 
even te duren, maar sinds september liggen de 
pepernoten alweer in de winkelschappen. Om dan 
maar niet te spreken over de zwarte pieten discussie 
die nu mogelijk alweer van start is gegaan. Het ge-
rucht gaat dat er dit jaar transgender Pieten ingezet 
gaan worden. 
 
Ps. Vanaf november zijn er pepernoten in  
Plaza verkrijgbaar.

Lichtjesprocessie 2017
Op 12 oktober 2017 zal weer de jaarlijkse lichtjes-
processie gehouden worden. De dagen beginnen 
al aardig te korten en soms raken we dan ook het 
zorgeloze, vrije gevoel dat we in de zomer kunnen 
hebben, kwijt. “Donker” nodigt blijkbaar gemak-
kelijk uit tot piekeren en zorgen maken. Een 
klein, sfeervol lichtje kan dan letterlijk verlichting 
brengen. Sommige mensen vinden het heerlijk 
om bij een kaarsje of schemerlamp te zitten, met 
een gezelschapsspel of mooi boek. Andere men-
sen steken tegen dat “donkere gevoel” juist graag 
een lichtje aan in een kapel.

Wij trekken ook dit jaar weer biddend en zingend 
van de Hazelaar naar de Hasseltse kapel. Onze 
Lieve Vrouwe trekt voor ons uit, gedragen door 
leden van de Tilburgse Gilden en wij vragen haar 
om kracht en steun in de donkere dagen die voor 
ons liggen. 

Om 19.00 uur gaan we op weg vanuit Plaza, het 
restaurant van de Hazelaar. Na een tocht met zang 
en gebed sluiten we rond 20.00 uur af bij de 
Hasseltse kapel. 

U bent van harte welkom om mee te gaan!

Jantine Ronde
Dienst Geestelijke Verzorging
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Pedicuresalon
De pedicuresalon is een onderdeel van De Hazelaar. Wij behandelen op
professionele wijze uw voeten. Wij zijn aangesloten bij Provoet en zijn 
tevens KRP geregistreerd. 
Wij zijn geopend op maandag- en dinsdagmiddag en donderdag.
Afspraken kunt u maken door middel van een afspraakformulier dat
verkrijgbaar is bij de receptie of tijdens openingstijden in de salon. 

Wij zijn bereikbaar via toestel 4131.
Diny Santegoets en Franka Rijnen

- advertentie - 

Oktober- november 2017, De Eetkamer

Restaurant Plaza biedt u de mogelijkheid om in de 
‘Eetkamer van Plaza’ samen met familie, vrienden en 
bekenden te komen dineren. Op maandag t/m vrijdag 
is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
Wever dagmenu. Daarnaast word er maandelijks ook 
een themadiner of culinaire activiteit georganiseerd. 
Thema’s en activiteiten worden op het krijtbord van 
Plaza en met posters in het huis gepubliceerd.

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren of wilt u zomaar eens genieten 
van een diner? Neem dan contact op met een mede-
werker van restaurant Plaza (013) 464 4123 
Samen dineren? Wij stellen graag, in overleg met u, 
een gepast menu samen.

Extra middelen Waardigheid en trots:  
zinvolle daginvulling 

Wat er aan vooraf ging 
Er zijn door het ministerie WVS vanaf 2016 structureel extra 
middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering 
voor cliënten met een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie. 
Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen naast 
professionalisering van medewerkers ook ingezet voor 
een zinvolle daginvulling voor cliënten. Het extra geld 
moet worden aangevraagd bij het eigen zorgkantoor door 
het indienen van een plan dat beschrijft hoe de middelen 
worden ingezet.

Ieders persoonlijke wens van zinvolle daginvulling
De Hazelaar heeft na plan 2016 en 2017 ook een plan 
voor 2018 opgesteld. Het is opgesteld n.a.v. ervaringen en 
evaluaties van cliënten en medewerkers. Het is inmiddels 
goedgekeurd en ingediend door Cliëntenraad De Hazelaar.

Items uit plan 2018
In het plan is onder andere opgenomen: een budget per 
afdeling voor extra uren voor zorg- medewerkers om 
inhoud en uitvoer te realiseren van activiteiten naar wens 
van de individuele cliënt. Zo ook blijft recreatief bewegen 
op m.n. individueel niveau mogelijk onder leiding van 
beweegcoach Els Lips. Tevens is er ruimte gecreëerd voor 
aanschaf van middelen en materialen, zodat er binnen de 
afdelingen activiteiten kunnen worden ondernomen.

Extra middelen
Elly Robben, projectleider W&T De Hazelaar

Samen dineren
Johan Wisse, teammanager Dienstverlening

De Eetkamer
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- advertentie - 

Hairstudio M & A 
U bent bij ons aan het juiste adres voor knippen, 

kleuren, föhnen en permanent. 

Heren knippen € 16,00
Snor knippen € 4,00
Baard trimmen € 6,50
Wassen € 9,50
Haarmasker € 9,50
Dames knippen  € 16,50
Dames knippen en drogen € 23,50
Dames wassen, knippen en drogen € 32,50
Watergolf/föhnen € 22,00
Highlights/lowlights € 29,00
Crèmebehandeling € 7,50
Kleuren tot 80 cc inclusief knippen en
watergolf € 78,50
Permanent - knippen, watergolf
en crèmebehandeling  € 81,00

Openingstijden
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 14.30 uur

Fietsverhuur
Behandelcentrum De Hazelaar is in het bezit van 
een tweetal aangepaste fietsen die u kunt huren. 
Met deze speciaal uitgeruste fiets(en) kunnen cli-
enten en hun begeleiders van behandelcentrum De 
Hazelaar en/of van zorggerelateerde instellingen 

fietsend de omgeving verkennen.
 

Velo-plus
De Velo-plus is er voor rolstoelgebruikers die al-
leen in hun eigen rolstoel kunnen of willen zitten. 
De handige oprijplaat maakt het makkelijk om de 

rolstoel op de fiets te plaatsen. 

Fun 2 go
Deze fiets laat de cliënt naast de begeleider zitten 
met de mogelijkheid om zelf mee te trappen als hij 

dit wenst.

Voor uitleen- en gebruiksvoorwaarden kunt u zich 
richten tot Elly Robben.

- advertentie - 

- advertentie - 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon
voor alle cliënten van De Hazelaar

De Salon is twee woensdagen per maand geopend 
van 9.30 tot 15.30 uur. 

De juiste datums vindt u op het mededelingenbord van uw afdeling.
Afspraken kunt u maken door middel van een afsprakenformulier
verkrijgbaar bij de receptie of tijdens openingstijden in
De Salon, toestel 4131. 
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‘Leven met verlies’

Voor vrijwilligers en medewerkers
Woensdag 11 oktober 2017, 14.30 – 16.30 uur
De Hazelaar- Plaza

‘Mensen met verdriet hebben maar één behoefte:  
dat er iemand naar ze luistert’

Manu Keirse, dagblad Trouw, 25 juni 2017

Je bent welkom bij deze inspirerende en verdiepende 
lezing door Manu Keirse, Vlaams klinisch psycholoog 
en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is 
dé specialist in België en Nederland als het over rouw-
verwerking en de laatste levensfase gaat. 

Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei 
vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo ver-
drietig voelt?  Is het nog ooit mogelijk om weer van het 
leven te genieten? Reageert ieder mens op dezelfde ma-
nier? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? 

Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld 
door mensen in verdriet en hun omgeving.  Meer weten 
hierover kan helpen om je eigen reacties en gevoelens  
te verstaan en je beter te kunnen handhaven in een 
moeilijke periode. Het kan ook je omgeving helpen om 
op de juiste manier ondersteuning te bieden.

Wil je graag bij deze unieke lezing aanwezig zijn,  
mail dat dan aan c.v.d.boer@dewever of  
e.robben@dewever.nl vóór 23 september  
m.v.v. de locatie waar je werkzaam bent. 

Herfstgeuren
De herfst lijkt het dit jaar snel te winnen van de nazomer-
se dagen. En met het korten van de dagen, de stormen  
en de regen raken wij zelf ook wat meer naar binnen 
gekeerd. Letterlijk, omdat het binnen prettiger is dan 
buiten met al die nattigheid. Maar ook figuurlijk: kortere 
dagen lijken uit te nodigen tot bezinning en mijmeringen. 
Daarom is de herfst ook de tijd van herdenken en geden-
ken, vaak doen we dat gezamenlijk rond begin november.

Toch kan de herfst ook heel uitnodigend zijn om naar 
buiten te treden, letterlijk even uit te waaien en te 
genieten van de kleurenpracht van al dat verschillende 
blad. En daarna lekker aan de thee met appelgebak…

Herfstgeuren
Een fluitende wind en 
gekraak van takken. 
Dwarrelbladeren weven 
bronskleurige tapijten. 
Geknakte rietstengels langs 
de modderige sloot. 
Een lichte nevel 
klam en vochtig. 

Glijvlucht over 
glibberige grond 
door geelgroene 
bruine bladmoes. 

Overal geflierefluit van jewelst 

Grauwe ganzen gakken. 
Klapwiekende dansers 
in V – formatie, 
vliegen allen zuidwaarts 
naar de horizon. 

Een achtergebleven lijster 
hangt dood in een struik, 
een buizerd loert ernaar 
op zijn veel te dunne tak. 

Rim Sartori

Hoe u de herfst ook doorbrengt, een goede tijd gewenst!

Jantine Ronde
Dienst Geestelijke Verzorging

Tilburg-kunstwerk
Gemaakt van 40 schilderijtjes
Om locatiemanager Fons v.d. Gevel, die woonachtig is 
Eindhoven, te introduceren in en met het Tilburg(se), 
wordt er voor hem een Tilburgkunstwerk gemaakt. De 
eerste periode zal het kunstwerk gehangen worden in zijn 
kantoor, later op een openbare plaats in het gebouw.
Cliënten zijn de deel-schilderijen aan het schilderen 
onder leiding van vrijwilliger Norbert van Dijk.
het uiteindelijke resultaat zullen we in de volgende 
Beeldspraak aan uw tonen.
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Uitgaan in De Hazelaar
Dienst welzijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod 
van ontspanningsactiviteiten. De activiteiten zijn vrijblij-
vend en gratis te bezoeken door cliënten en hun bezoekers. 
Ze vinden plaats in Plaza (tenzij anders vermeld). In 
het volgende overzicht leest u wat verwacht wordt in de 
komende maanden.

Woensdag 4 oktober

BINGO
De balletjes gaan rollen voor de prachtige prijzen die 
staan opgesteld. Wordt u de gelukkige winnaar?
Veel spelplezier! 19.30 uur

Donderdag 12 oktober 

LICHTJESPROCESSIE
Lichtjesprocessie vanuit De Hazelaar naar de Hasseltse 
kapel. Vertrek v.a. 19.00 uur Plaza

Woensdag 18 oktober

JOHN MACGRAY
Vlotte line dance muziek, mooie ballads en country-
classics staan deze avond op het repertoire. Deze solo-
zanger weet de juiste sfeer te zetten. 19.30 uur

Woensdag 25 oktober

DA CAPO
Seniorenorkest Da Capo is een blaasorkest, dat met 
veel inzet en energie op een plezierige wijze aangename 
muziek speelt. 14.30 uur

Woensdag 1 november

BINGO
De balletjes gaan rollen voor de prachtige prijzen die 
staan opgesteld. Wordt u de gelukkige winnaar?
Veel spelplezier! 14.30 uur

Dinsdag 7 november 

KLEDINGVERKOOP 
DREAMFASHION
14.00-16.00 uur Plaza

woensdag 8 november

HERFSTDINER
Menu en verdere voorwaarden leest u elders in deze 
Beeldspraak

Woensdag 15 november

WINTERWANDELING
Vanuit De Hazelaar is er een mooie wandelroute uitge-
zet. Die u laat genieten van al het moois dat winter te 
bieden heeft. De route is ongeveer 2500 meter lang. Bij 
de eindstop wordt u getrakteerd iets lekkers.
13.30 uur vertrek vanuit Plaza

Woensdag 22 november 

‘T ALTERNATIEF
t Alternatief is een enthousiast gemengd koor van 20 
personen met een overwegend Nederlandstalig reper-
toire. Het brengt liedjes van vroeger, grootvaders- en 
grootmoederstijd, maar ook liedjes uit de vijftiger en 
zestiger jaren. 19.30 uur

Woensdag 29 november

SINTERKLAASBINGO
St. Nicolaas pakt uit. Sfeervolle decembercadeaus staan 
uitgestald. 14.30 uur

Welkom-zijn organiseert
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OKTOBER
Zo: 1 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza 
Ma: 2 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 
Di: 3 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo: 4 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel

19.30 Bingo in Plaza
Do: 5 10.30 uur film in Plaza

14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza
Vr: 6 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 8 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 9 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 10 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo: 11 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel
Do: 12 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza
19.00 lichtjesprocessie vertrek van uit Plaza

Vr: 13 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 15 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 16 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 17 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo: 18 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel

19.30 uur optreden van John McGray
Do: 19 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza
Vr: 20 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 22 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 23 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 24 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo: 25 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel

14.30 muzikaal optreden Da Capo 
Do: 26 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza
Vr:27 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 29 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 30 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 31 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza

 

Activiteiten
Op deze pagina ziet u het activiteitenaan-
bod voor alle cliënten van De Hazelaar. 
Wij hopen met deze activiteiten goed aan 
te sluiten bij uw vraag. Indien u (nog) niet 
deelneemt aan (een van) deze activitei-
ten en u heeft interesse, dan kunt u zich 
richten tot één van de medewerkers van 
Welzijn. Zij staan u graag te woord.

Iedere donderdagmiddag

van 14.00 - 16.00 uur in Klein Plaza

Sjoelen 
voor vaste leden

Let op! In de maand augustus is er geen 
sjoelen. Wij wensen iedereen een hele fijne 
zomervakantie toe!

Iedere vrijdagochtend
van 10.30 tot 11.30 uur

Spelochtend
Plaza

Creatieve workshop 
OKTOBER EN NOVEMBER 2017
 Dinsdag 3 en 10 oktober 2017
Droomvanger maken

 Dinsdag 17 – 24 – en 31 oktober 2017
Placemats maken van Mandala kleurplaat 

 Dinsdag 7 november 2017
Vogelvoer decoratie maken voor in de winter

 Dinsdag 14 november 2017
Vaasje van keramiek glazuren

 Dinsdag 21 en 28 november 2017
Wanddecoratie maken een herten- of  
poezenkop van gekleurd karton
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Filmprogramma 
OKTOBER EN NOVEMBER 

Op het grootbeeldscherm in  
Grand Café vertonen we speel-  
en muziekfilms of documentaires. 
Aanvang 10:30 uur. 

Dinsdag 3 oktober 
Natuurfilm, reptielen & amfibieën, 
zoogdieren, vissen

Dinsdag 10 oktober
Toen was geluk heel gewoon

Dinsdag 17 oktober
De blauwe tram

Dinsdag 24oktober
De Waddeneilanden (deel 3)

Dinsdag 7 november
Planet Earth eilanden,  
bergen en de jungle

Dinsdag 14 november
De Veluwe (deel 3)

Dinsdag 21november
Documentaire over André Hazes

Dinsdag 28 november
Winter in Holland 

NOVEMBER
Wo: 1 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel

14.30 Bingo in Plaza
Do: 2 10.30 uur film in Plaza

14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza
Vr: 3 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 5 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 6 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 7 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

13.30 uur Mode verkoop Dreamfashion
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein 
Plaza

Wo: 8 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel
17.00 uur Herfstdiner Plaza

Do: 9 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza

Vr: 10 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 12 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 13 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 14 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein 
Plaza

Wo: 15 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel
13.30 uur Winterwandeling vertrek vanuit Plaza

Do: 16 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza

Vr: 17 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 19 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 20 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 21 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein 
Plaza

Wo: 22 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in ka-
pel
19.30 muzikaal optreden T Alternatief

Do: 23 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza

Vr:24 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Zo: 26 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma: 27 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di: 28 10.30 uur creatief workshop in Klein Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein 
Plaza

Wo: 29 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza 
14.30 uur Sinterklaasbingo in Plaza 

Do: 30 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
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In de achteruitkijkspiegel
Troeke van Rijswijk, gastverslaggever

Gastverslaggever Troeke van Rijswijk zal iedere editie van 
‘Beeldspraak’ in de rubriek ‘In de achteruitkijkspiegel’ een 
ontmoeting hebben met een of meerdere personen die met 
haar terugblikken op iets wat al heel lang een belangrijke 
rol speelt in hun leven. Dat kan zijn, een liefhebberij, een 
hobby, een sport of een speciale bezigheid, kortom hun 
passie.

Vandaag praat zij met vrijwilliger Sjef Zeebregts en met zijn 
vrienden Piet Schouwenaars, cliënt van Miro en Ad Damen, 
cliënt van Corneille. Hun gedeelde passie is: Willem II....

Sjef, Piet en Ad speelden alle drie ooit bij Willem II.  
Ad heel fanatiek, Piet iets minder gedreven en Sjef bij 
het jeugdelftal.

Ad is 82 en Piet bijna 85. Ze kennen elkaar al sinds de jaren 
vijftig maar ze kwamen elkaar als cliënt van De Hazelaar 
ongeveer een jaar geleden hier weer tegen. Begrijpelijker-
wijs werd hun voetbalverleden hét onderwerp van gesprek.

Sjef, die ruim 20 jaar jonger is dan zijn beide voetbal-
vrienden, woonde vroeger in dezelfde straat als Piet. 
Sjefs vrouw Joke verblijft nu in De Hazelaar en boven-
dien is Sjef een actief vrijwilliger. Dus liepen Sjef en Piet 
elkaar hier weer tegen het lijf. Ad ontmoette hij toen die 
nog op de dagopvang kwam en zie: het ‘praatgroepje’ 
van de drie Willem II aanhangers was geboren.

SAUWELEN
‘Meestal zitten we in Plaza,’ vertelt Sjef en dan kletsen we 
over onze club, ‘ik heb een seizoenskaart voor het leven 
en soms regel ik kaartjes om samen naar een wedstrijd 
te gaan. Dat doe ik nog steeds, af en toe een uitje organi-
seren, met cliënten naar Willem II. Zo is er in september 
een reünie van de oude spelersgroep Champions League 
van zo’n twintig jaar geleden. Daar zijn Ad en Piet ook 
voor uitgenodigd, ik wil er graag voor zorgen dat ze daar 
ook naar toe kunnen.’

‘Maar meestal als we hier samen in Plaza zitten is het 
om te sauwelen en te ouwehoeren,’ vult Piet aan. ‘Ik ben 
jaren scheidsrechter geweest en daarna begeleidde ik 
scheidsrechters. Dus je kunt wel zeggen dat ik carrière 
heb gemaakt in het voetbal. Ik kijk daar met gemengde 

gevoelens op terug. Want dan realiseer ik me dat het 
allemaal voorbij is en nu ik in een rolstoel zit kunnen 
zoveel dingen niet meer...’ Hij raakt geëmotioneerd  
als hij dit vertelt en ik begrijp dat er ‘niet meer bij te 
kunnen horen’ voor Piet als een groot verlies voelt.

‘Afgelopen zaterdag stond er een artikel in de krant  
over onweer,’ gaat Piet verder. ‘En in dat artikel werd 
gememoreerd dat in 2006 de wedstrijd van Willem II 
werd stilgelegd vanwege een zwaar onweer. Er stond  
een foto bij dat artikel,’ ‘ja, en op die foto stond jij, als 
scheidsrechter-begeleider...,’ maakt Sjef het verhaal af. 
Piet knikt en zucht nog maar eens diep.

NOOIT KLIKKEN
Willem II bestaat al vanaf 1892, de club deed eerst voor-
namelijk dienst als gezelligheidsvereniging, maar trad  
in 1904 toe tot de Nederlandse Voetbalbond (de latere 
KNVB). Nadat in 1954 werd overgegaan tot invoering 
van het (semi)professioneel voetbal, werd Willem II in 
1955 de eerste landskampioen van het betaald voetbal.

Eind jaren 90 speelde de club in de Champions League 
en voor de UEFA cup. 

Ook al bekijkt Ad het wat nuchterder dan Piet, hij 
realiseert zich goed dat die laatste periode gezien mag 
worden als de ‘gloriedagen’ van zijn club en hij en  
Piet hebben die allebei van heel dichtbij meegemaakt.

‘Ik zorgde als materiaalman voor de ballen, schoenen, 
shirtjes etc.,’ vertelt Ad, ‘ik ging mee op trainingskamp en 
naar de buitenlandse wedstrijden natuurlijk. Daar werd ik 
ook opgezadeld met de ‘ondankbare’ taak om de vaak nog 
erg jonge spelers in de gaten te houden. Zo moest ik ’s 
avonds laat de hotelkamers controleren om te zien of 
iedereen wel braaf in zijn bed lag. Ik keek maar half 
natuurlijk want zelfs als er eentje niet was, dan zou ik hem 
nooit verraden hebben. Nee, klikken deed ik niet.’

‘Ik was altijd al meer ‘unne nette jongen’, zegt Piet.  
‘Ik was als scheidsrechter en later als scheidsrechter-
begeleider, natuurlijk ook belast met de taak om de  
boel goed strak te houden. 
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Ik heb echt veel geleerd en flink promotie gemaakt.  
En wat zou het fijn zijn om toch nog eens bezocht te 
worden door iemand van de leiding van Willem II, 
iemand van het bestuur, want die zie je niet.’

Ad beaamt dit. ‘Een beetje meer waardering van bovenaf 
zou mooi zijn,’ zegt hij, ‘je hebt jarenlang deel uitge-
maakt van een groep, dat gaf houvast. Maar we hebben 
ook zat lol gehad, eerlijk is eerlijk.’

‘Maar er komen wel andere Willem II-ers om jullie te 
bezoeken,’ vult Sjef aan, ‘zoals clubarts Jan Vivioen en 
die neemt ook wel eens een oud-speler mee.’

‘Ja dat is waar en dat is fijn,’ zegt Piet, ‘want ik mis de 
oude garde... ik heb soms heimwee.’

DAAROVER PRATEN WIJ
Alle drie de heren zijn echt voetbal-minded. Maar ook 
dol op andere sporten. 

‘Wielrennen...,’ zegt Sjef, ‘dat vind ik ook mooi.’ ‘Maar waar 
praten jullie dan de hele tijd over?’ wil ik graag weten.

Sjef begint al te lachen en roept naar Ad en Piet: ‘Weten 
jullie nog toen met Ko...?’

En dan beginnen de namen over de tafel te stuiteren, 
namen van oud-spelers, coaches, medewerkers, gevolgd 
door jaartallen en gebeurtenissen... abacadabra voor 
mij, teveel onbekende namen van onbekende goden uit 
een prachtig maar ver verleden...

‘Daarover, dus,’ lacht Sjef, ....‘daarover praten wij....’

‘En over wat we allemaal hebben uitgespookt..., dat  
zijn de leukste verhalen,’ gaat Ad verder, ‘zoals over die 
vaantjes..., toen we zeiden dat we die niet hadden 
meegenomen toen we tegen Sparta Praag speelden, 
maar we hadden ze natuurlijk wel.....’ Ze lachen hard  
bij de hilarische herinnering aan dat voorval, maar 
boven mijn hoofd blijft het vraagteken hangen....

Het zijn drie mannen met een hobby en die hobby heet 
Willem II. Dat valt toch onmogelijk uit te leggen aan  
een buitenstaander.

Piet lijkt mijn verwarring op te merken.
‘Wil je nog een verhaal horen?’ vaagt hij. ‘Een verhaal 
dat niet over voetbal gaat?’

‘Graag..,’ antwoord ik.

‘Ik heb een hekel aan de kermis,’ vervolgt hij, ‘altijd al 
gehad,’ maar toen er hier in De Hazelaar kermis was met 
daarbij een bingo, ging ik er toch naar toe.

En wat denk je, Ad en ik wij winnen in die bingo allebei 
hetzelfde fotolijstje. En in dat lijstje zit een foto van  
een beeldschoon meisje, zo’n fotomodel. Hetzelfde 
fotomodel zat ook in Ad z’n lijstje. Dus ik zet dat lijstje 
op mijn kamer. Komt er een van de medewerkers en zij 
vraagt ‘is dat je kleindochter, Piet?’, Nee, zeg ik, dat is 
een meisje dat verkering met me wilde omdat ze dacht 
dat ik heel veel geld had. Ze hield me stevig bij m’n pink 
vast maar toen ik haar vertelde dat ik net zo weinig geld 
had als die pink lang was, was ze ffffftttt gevlogen...’

BIJ ZO’N CLUB HOREN
Ik hoor Piet nog schaterlachen terwijl hij met zijn 
schoondochter achter zijn rolstoel, wegrijdt. Naast Ad 
die tussen de meubelstukken van Plaza heen laveert met 
zijn nieuwe voertuig waarvan hij het besturingssysteem 
nog niet helemaal onder de knie heeft.

Sjef heeft zich dan allang weer bij zijn vrouw gevoegd 
aan, wat door het groepje de ‘stamtafel’ wordt genoemd.
En dan realiseer ik me dat hun gesprekken over Willem 
II meer zijn dan zomaar gesprekken. Ze brengen iets 
terug van het gevoel van saamhorigheid en loyaliteit van 
toen. ‘Bij zo’n club horen is belangrijk,’ zei Ad. En dat 
geldt voor deze mannen nog steeds.......
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Sale
In De Hazelaar vindt er een opruiming/sale  
plaats van (gebruikt) Hazelaar meubilair, - 
apparatuur, boeken, snuisterijen en nog veel meer!

Datum: zaterdag 28 oktober 2017
Tijd: 9.00-16.00 uur
Locatie: Plaza

Opbrengst naar het goede doel!
Opbrengst van de verkochte spullen is voor Stichting 
Vrienden van De Hazelaar. Deze stichting steunt, 
waar mogelijk, financieel de initiatieven die tot doel 
hebben het leven van de cliënten plezieriger te ma-
ken, maar waarvoor het reguliere budget niet toe-
reikend is. Om die steun in de toekomst mogelijk te 
maken is een bijdrage voor de stichting van belang.

Organisatoren Johan Wisse en Elly Robben

- advertentie - 

Noteer in uw agenda

Uitnodiging
Dankjewel-avond 
voor vrijwilligers van Damast, De Hazelaar, Geheugen-
winkel en van Wever Thuis dagbestedingen Hazelaar.

Elk jaar willen we graag stilstaan bij het vele werk  
dat u verzet als vrijwilliger. Uw inzet is een groot  
dankjewel waard!

Daarom voor een welgemeend dankjewel, een felicitatie 
aan de jubilarissen, een welkom aan de nieuwe  
vrijwilligers en gewoon een gezellig samenzijn, nodigen 
wij u van harte uit voor een dankjewel-avond .

Wij hopen u te ontmoeten!

Namens het management,
Elly Robben

Coördinator vrijwilligers Hazelaar & Damast  
en Geheugenwinkel.

U maakt het verschil!

Jubilarissen 2017
40 jaar:
Maria van Zeeland

30 jaar:
Christien van de Pas

25 jaar:
Gerrie Sparidaens

12 ½ jaar:
Jessica Cecilia 
Leny van Lieshout 
Johan Landa
Jeanne Klarenbeek
Elviera Stevens
Diny Rijkers
Ineke Kooloos
Nelly Verduin

Vrijdag 10 november 2017
16.30-20.30 uur, Hazelaar- Plaza
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Plaza
Plaza is het restaurant van De  
Hazelaar en is dagelijks geopend van 
10.30 tot 20.00 uur. Aan de counter 
van Plaza kunt u een keuze maken 
uit een assortiment dranken, vers 
gebak en zoetwaren. Naast het zelf 
samenstellen van uw lunch, worden 
(warme) lunchgerechten en snacks 
op bestelling voor u bereid. Als  
betaalwijze behoren contant en PIN 
tot de mogelijkheden. Als extra  
service mag u bij een PIN betaling 
tot een bedrag van € 20,- bijpinnen. 

Warme maaltijden
Partners en/of familieleden van 
cliënten kunnen tegen betaling van 
€ 6,65 een warme maaltijd gebruiken. 
Zij kunnen hiervoor een maaltijdbon 
kopen in Plaza. Tegen inlevering van 
deze bon krijgt u op de afdeling een 
hoofd- en nagerecht. 

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren dan kunt u daar-
voor een ruimte reserveren bij de 
uitgiftebalie van Plaza. U kunt daar 
ook iets te eten en te drinken bestel-
len voor de feestelijke gelegenheid.

Wasserette
U kunt binnen De Hazelaar uw was 
voordelig wassen en drogen in de 
wasserette. Daar staan twee wasma-
chines met automatische zeepdose-
ring en twee droogautomaten. 
De machines werken met munten. 
Deze kosten € 1, - en zijn dagelijks 
van 10.00 tot 21.00 uur verkrijgbaar 
bij Plaza. De wasserette bevindt  
zich in de benedengang richting 
bouwdeel Casa (tegenover Matisse). 
De wasserette is 7 dagen per week  
en 24 uur per dag geopend.

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag tot 
en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur 
geopend. Tussen 10.15 - 10.30 uur en 
12.00 - 12.30 uur is er niemand aan-
wezig, maar zijn zij wel telefonisch 
bereikbaar op het telefoonnummer 
013 464 41 11. U kunt in de linnen-
kamer terecht voor informatie over 
het wassen, stomen en nummeren 
van uw kleding.

Zoekgeraakte kledingstukken
Als u een kledingstuk mist, zoek 
eerst op uw afdeling. Levert dit niets 
op, dan meldt u dit vervolgens bij de 
linnenkamer. Heeft dit geen resultaat 
dan kunt u een 0-43 formulier ‘klach-
tenformulier cliënt wasverzorging’ 
(verkrijgbaar in de linnenkamer) 
invullen. Stuur dit naar de linnen-
kamer. 

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u afge-
ven bij de receptie. Ze worden daar 
ongeveer één maand bewaard. Bent  
u iets verloren, informeer altijd even 
bij de receptie. 

Rolstoelmagazijn
Voor reparaties van rolstoelen is het 
rolstoelmagazijn op werkdagen open 
van 10.30 tot 11.30 uur (behalve don-
derdag) en van 14.00 tot 15.00 uur.

Hairstudio M&A
De kapsalon is dinsdag open van 8.00 
tot 12.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 
14.30 uur.

De Salon
De Salon is de schoonheidssalon 
voor alle cliënten van De Hazelaar. 
De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 

uur. De juiste data vindt u op het 
mededelingenbord van uw afde-
ling. Afspraken kunt u maken door 
middel van een afsprakenformulier 
dat verkrijgbaar is bij de receptie of 
tijdens openingstijden in De Salon, 
toestel 4131.

Klachtenfunctionaris
Bij een klacht kunt u het beste zelf of 
uw contactpersoon contact opnemen 
met de direct betrokkene. Het kan 
zijn dat u er in het directe contact 
niet samen uitkomt. U kunt dan de 
hulp inschakelen van de klachten-
functionaris. Die buigt zich als on-
afhankelijk persoon over uw klacht. 
U kunt in contact komen met de 
klachtenfunctionaris door gebruik te 
maken van het klachtenformulier op 
onze website www.dewever.nl onder 
het kopje ‘Contact’. Vervolgens kiest 
u in de linkerkolom voor ‘klachten’. U 
kunt ook een klachtenkaart invullen. 
Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
De klachtenfunctionaris neemt dan 
binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van de klacht contact met u op. 

Parkeerregeling bezoekers 
Bezoekers van De Hazelaar kunnen 
betaald parkeren op het parkeerter-
rein van het TweeSteden ziekenhuis. 
De eerste contactpersonen van de 
cliënten krijgen een sleutel waarmee 
zij op werkdagen na 15.30 uur en 
in het weekend de hele dag gratis 
kunnen parkeren op de parkeerplaats 
van De Hazelaar. 

Bibliotheekservice
Rondgang boekenkar met boeken 
van Bibliotheek Tilburg op huis- en 
slaapkamer in Casa. Iedere maandag 
vanaf 14.00 uur. Vanaf september 
iedere dinsdagmiddag 14.00 uur.

Algemene informatie
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Woensdag 8 november

HERFSTDINER
Thema wild:

Heldere bospaddenstoelensoep

Stokbrood met tapenade  
en kruidenboter

Hazenpeper
Aardappel en groente garnituur

Boeren roomijs 
met tuttifrutti

U kunt aan tafel tussen  
16.30 en 18.00 uur. 

Prijzen: 
cliënt € 11,50 / gasten € 15,00

(exclusief dranken)

U kunt reserveren in het restaurant.


