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Unit Ouderenzorg
Gemeente Tilburg

Bent u 65 jaar of ouder en bent u minder draag-
krachtig, dan kan de gemeente u in sommige 
gevallen financieel helpen:

1. Bijzondere bijstand als het vergoeden van
 verschillende soorten (medische) kosten,  
 zoals een bril, hoortoestel, elastieken
 kousen, steunzolen, orthopedische
 schoenen of de meerkosten voor warme   
 maaltijden.
2. Vervoer-, woon- en rolstoelvoorziening in  
 het kader van de Wmo.
3. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
4. Schuldhulpverlening
5. Bijdrage collectieve aanvullende ziekte-
 kostenverzekering bij CZ of VGZ.

De Unit Ouderenzorg Gemeente Tilburg kan u 
hierover informeren, helpt u direct of verwijst u 
door.
De Unit Ouderenzorg is telefonisch te bereiken 
via T 14013

VAN DE REDACTIE

MEEDOENREGELING

Bij Den Herdgang en De Bijsterstede kunt 
u gebruikmaken van de Meedoenregeling 
Tilburg. Als u hiervoor in aanmerking komt, 
hebt u hierover een brief gehad van de
Gemeente Tilburg. 
Claudi Olieslagers (Den Herdgang) of Alex 
Hendrickx (De Bijsterstede) van Welzijn kun-
nen voor u het geld innen, zodat het gebruikt 
kan worden voor de diverse activiteiten in 
Den Herdgang of De Bijsterstede. Mocht u 
hiervan gebruik willen maken, dan hebt u de 
originele brief van de gemeente nodig. Er zijn 
diverse mogelijkheden bij Den Herdgang en 
De Bijsterstede hoe u het geld kunt gebrui-
ken, u kunt dit verder met Claudi of Alex 
overleggen.

Ook in 2018 kunt u hier gebruik van maken.

De laatste maand van het jaar is aangebroken. De 
maand van Kerstmis en donkere dagen. Wij hopen 
dat deze decembermaand voor iedereen goed mag 
slagen. Dat er op elke donkere dag voor kerst overal 
toch ook een lichtje schijnen mag. 

Beide huizen zijn weer volop in kerstsfeer om u een 
warm thuis gevoel te geven. Wij beseffen terdege 
dat u hen, die er niet meer zijn, extra mist met de 
feestdagen, maar we hopen dat we er samen weer 
mooie dagen van gaan maken. 

Voor 2018 staat er weer genoeg te gebeuren. Wo-
nen in een zorgcentrum hoeft zeker niet saai te zijn. 
‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ is ook 
ons motto. 

Wij wensen u voor 2018 weer heel veel mooie 
momenten in uw huis. Dat u veel mag genie-
ten en lachen. 

Veel leesplezier in de laatste D’n Bijerd van 
2017, op naar 2018. 
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LOCATIEMANAGER

ALLE MEDEWERKERS VAN
DE BIJSTERSTEDE EN DEN HERDGANG

WENSEN U EN UW FAMILIE
FIJNE FEESTDAGEN

Beste bewoners, familie en mantelzorgers en andere 
belangstellenden,

Het jaar loopt weer ten einde. We kunnen
terugblikken op een mooi jaar voor beide locaties. 

Er is hard gewerkt aan de verzelfstandiging van de 
teams, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen 
tempo. Dat is belangrijk, want de ontwikkelingen 
die de teams doormaken, moeten voor alle mede-
werkers te behappen zijn om goede resultaten te 
kunnen boeken.
Daarnaast hebben de bewoners weer optimaal 
kunnen genieten van de activiteiten die we hebben 
kunnen realiseren met de gelden ‘Waardigheid en 
Trots’.
Ook voor 2018 is er weer een plan opgesteld en 
goedgekeurd door de cliëntenraden. Het belooft 
weer een mooi jaar te worden met allerlei gezellige 
activiteiten. Een deel van deze gelden wordt besteed 
aan verder scholing van onze medewerkers zodat u 
kunt rekenen op nog deskundigere medewerkers.

Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de plan-
ontwikkeling voor een nieuwe binnentuin bij De 
Bijsterstede. Hierbij zijn meerdere partijen betrok-
ken. We zullen u in de volgende Bijerd hier uitge-
breid over informeren. Bij Den Herdgang komt ook 
een  gezamenlijke tuin, in samenwerking met het 

kinderdagverblijf, de gemeente en Wonen Breburg. 
De uitvoering van deze plannen zal in 2018 verder 
vorm krijgen. We houden u op de hoogte!
Ondertussen zijn ook al de eerste voorbereidingen 
gestart, in beide restaurants, voor de grote opknap-
beurt die in 2018 gereed moet zijn.
Op Den Herdgang zal Wonen Breburg in 2018 de 
keukens en de badkamers van de woningen gaan 
renoveren. Ook zal er een bruin café gaan komen.

Dit alles zal natuurlijk wel wat overlast veroorzaken 
waar we uw begrip voor vragen. Het resultaat zal 
de overlast snel doen vergeten! Het gaat er prachtig 
uitzien. We zullen u, middels nieuwsbrieven op de 
hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Medewerkers en vrijwilliger wil ik hartelijk danken 
voor hun geweldige inspanningen in 2017, wat is er 
weer enorm veel werk verzet. Dank jullie wel!
Rest mij nog om bewoners, familie, mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers een heel gezond, ge-
zellig en voorspoedig 2018 te wensen .

Ook in 2018 staan wij allen weer voor u klaar!

Margriet Ratelband, locatiemanager De Bijsterstede 
en Den Herdgang
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SCHÔÔN TILBURG
Zo als mijn vader het zich herinnert

KOESTRAAT
We staan hier op wat nu het NS-plein 
heet. Maar tot de zestiger jaren, toen 
de hoogspoorplannen werden
uitgewerkt, was dit de splitsing van de 
Enschotsestraat en de Koestraat.
Het prachtige geveltje op de spie is 
volgens de gevelsteen boven het raam 
gebouwd in 1881. Het pand werd als 
een cafe geexploiteerd.

Aan de rechterkant in de Enschotsestraat staken 
boven de lage huizen twee schoorstenen uit, één 
van André van Spaendonck en één van Janssens de 
Horion. Deze twee wollenstoffenfabrieken liepen 
van de Enschotsestraat naar de Koestraat, waar we 
nog een schoorsteen zien van Janssens de Horion.
Op de voorgrond ziet u een melkboer met een 
duwkar met voor en achter op de kar een melkbus. 
Hieraan is te zien dat deze melkboer nog losse melk 
verkocht zoals dat toen gebruikelijk was.

Rosmolenplein. Hier stond in vroeger jaren een 
koren¬molen naast cafe het Molentje. Nu rest 
alleen nog een romp die omsloten is door een 
feestzaal. Zoals u ziet had de Koestraat toen nog 
een rij bomen aan beide zijden van de straat. Deze 
zijn echter al weer lang verdwenen. De winkel met 
de zonneschermen was de zaak van van Gorp van 
Helvert, waar je voor al je betere textiel terecht kon 
van lakens en slopen tot breigoed, babyartikelen, 
knopen en garen toe.
Ook deze straat is sinds kort herschapen in een 
fietsroute met autoverkeer in een richting. Met de 
auto moet nu steeds worden omgereden. Zo blijkt 
er steeds weer vernieuwing in de stad te zijn.

Harrie Schoenmakers †

Rechts op de foto van de Koestraat ziet u café-res-
taurant Piet Hoefnagels, nu een Japans restaurant. 
Een beetje verder zat een sigarenzaak en daarnaast 
was in de zestiger jaren van Belkom met huishou-
delijke artikelen, glas en porselein gevestigd. Dan 
ziet u verder twee panden met ronde bogen met 
daartussen het kantoor van Andre van Spaendonck, 
wollenstoffenfabrikant, bekend van de fijne kwali-
teit camel-stof voor mantels.
Aan de overkant is nog het laatste stukje plantsoen 
van de werkplaats der Nederlandse Spoorwegen te 
zien. Op de hoek van de straat bouwde Jan de Cock 
een nieuwe zaak als afsluiting van het NS-plein.

Zijn buurman was Smidje Emmen” gespecialiseerd 
in kachels en haarden. Ook hier zien we een bak-
fiets in een verder rustige straat.
Hier kijken we in de Koestraat op het kruispunt 
met de Molenbochtstraat in de richting van het 



Deel uw ervaringen met onze zorg op
Zorgkaart Nederland

 
Georganiseerd door Vereniging Nederlands Beauraing Comité ‘Pro Maria’ 
afdeling bisdom Den Bosch

Ziekenbedevaart
Triduüm van zaterdag t/m dinsdag voor ouderen, zieken,
gehandicapten en gezonde pelgrims. Er is een goede medische
begeleiding. Vervoer met rolstoelbus is mogelijk.
Met op zondag een show van MarieChristien
Van 21 t/m 24 april 2018 Opstappen Schaijk en Eersel.
    Helmond is opstapplaats bij
    voldoende deelnemers
Eigen bijdrage vanaf € 280,- per persoon . U kunt zicht tot uiterlijk zes 
weken vóór vertrek opgeven.

Dagbedevaart      
Zondag 22 april 2018 Opstappen Nijmegen, Mill, Helmond,  
    Eersel, grensovergang Bergeijk       
Eigen bijdrage € 35,- per persoon.  U kunt zicht tot uiterlijk vier weken 
vóór vertrek opgeven. 

U kunt zich aanmelden bij propagandiste of direct bij het secretariaat.

Rina Senders - Schapendries 16 - 5521 LH Eersel - T 0497 682 296 
Website nbcpromaria.weebly.com of home.kpn.nl/m.de.wit-ssc

BEDEVAART NAAR BEAURAING 

5

DE MEDEWERKERS VAN DE RECEPTIE
WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN
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Lever uw oplossing in vóór  10 februari 2018 in het postvak 
van het locatiesecretariaat.
Oplossing
Naam
Appartement

✁
Winnaar
De oplossing van de vorige 
speurpuzzel was GASTGEZIN.

Mevrouw van Pelt,
De Bijsterstede (nr 38) en
mevrouw Hansort,
Den Herdgang (nr 44) zijn de 
winnaars van de vorige puz-
zel. Zij kunnen de cheque bij 
Welzijn op de eigen locatie in 
ontvangst nemen.

Hebt u eens een keer niet zoveel te vertellen? Los dan samen met
uw vader of moeder de puzzel op. Stuur hem in en
misschien wint u zomaar een cheque ter waarden van € 10,--.
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SP
EU

RP
U

ZZ
EL AARDIGJES

AVENUE 
BLADERTOOI
BOLUS 
DANSRITME 
DOMINEESVROUW
DRIEHOEKSRUIL 
EPIDEMISCH 
FILMSCENARIO
GASTRONOOM 
GELIK 
HAMLAP
HIJGEN 
HONDENDRAF 
KEUKENDEUR
KIESMAN 
LAPTOP 
LONEN
LUCHTKLEP 
NEVELMASSA 
OMNIVOOR
ONACHTZAAM 
ONBELEGEN 
OPPERBEST
PADVINDERIJ 
PETSEN 
PREDIKBEURT
PRUIKDRAGER 
RIBBEL 
SPANLIJN
TAFELPIANO 
TANKAANVAL 
TUINSPROEIER
VERTAALDIENST 
VINGERALFABET 
VIRAAL
VLOEIROLLER 
WERKSEIZOEN 
WRINGING
ZODAT 

W U O R V S E E N I M O D
H T U I N S P R O E I E R
A O O M N I V O O R G U I
M O O N O R T S A G E IJ E
L T N F A R D N E D N O H
A A S B E C E U N E V A O
P F P D E C H E S H E P E
T E A T S L K T C L R M K
E L N M O U E S Z E T L S
B P L E E P I G D A A E R
A I IJ K V M P I E V A E U
F A N IJ E E K E N N L M I
L N R D R B L A R L D T L
A O I D E E A M O B I I U
R P R U I K D R A G E R C
E W R I N G I N G S N S H
G T N A B E J E I H S N T
N E T O O B O E S V T A K
I U L L O N E N S M D D L
V U V I R A A L T O A A E
S W E R K S E I Z O E N P
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Hebt u een kunstgebit of een implantaatprothese (klik-
gebit) nodig? En bent u niet goed ter been? Kunstgebit 
aan huis maakt het u makkelijk. De tandprotheticus 
komt met een mobiel tandtechnisch laboratorium naar u 
toe en meet in alle rust een gebitsprothese op in uw ver-
trouwde omgeving. Bij de locaties van De Wever komen 
we met de Noviacura tandartsbus.

Géén extra kosten, de basisverzekering vergoedt 75% van 
de kosten en de aanvullende verzekering overige 25% ge-
heel of gedeeltelijk. Vraag het na bij uw zorgverzekeraar.
 
Aan de service Kunstgebit aan huis zitten geen extra 
kosten verbonden wel extra service. 
• Ook voor schoonmaken, reparaties of aanpassingen 

bij pijnklachten komen we naar u toe.
• Persoonlijke voorlichting, uitgebreide informatie over 

onderhoud en service. Zo weet u hoe u uw klikgebit 
het best kan vastzetten en onderhouden.

Wij zijn HKZ-gecertificeerd en lid van de Organisatie 
Nederlandse Tandprothetici.

          

Bel 013 20 33 599 voor het
maken van een afspraak of mail naar
maarten@wieggerskunstgebitten.nl

KUNSTGEBIT AAN HUIS
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VERJAARDAGEN BEWONERS 

VERJAARDAGEN VRIJWILLIGERS

NIEUWE BEWONERS

Mevr. Van Sep - van Helvert
Besterd/De Rosmolen 354
Mevr. Stroucken - Mijland
Theresia/De Oude Lange 406
Dhr. Van Erp
Theresia/De Oude Lange 411
Mevr. De Beer - Pierini 
De Oude Lange 419
Dhr. In ‘t Groen 
Rosmolen 331

Mevr. Van der Wouw - Tielemans
Oude Lange 405
Mevr. Smeets
Stedeke 309
Mevr. Van der Bruggen - van den Hout
Rosmolen 353
Dhr. Sturm
Stedeke 326

JANUARI 
8 Mw. A. Groenen De Nijver 89
8 Mw. v.d. Bosch De Rosmolen 102
9 Mw. C. Jolie De Nijver 89
19 Dhr. F.  Fonken De Rosmolen 84
19 Mw. M. Martens De Rosmolen 91
28 Mw. H. v.d. Becx De Herboth 85
28 Mw. J. Basters De Rosmolen 90
   
FEBRUARI  
2 Mw.  J. Koendering De Nijver 83
8 Mw.  J. Verrier De Herboth 79
8 Mw.  E. Sterrenburg De Oude Lange 86

MAART 
5 Mw.  M. v.d. Dries De Nijver 89
10 Dhr.  A. Bouwens De Herboth 85

12 Mw.  L. Soer De Rosmolen 78
15 Mw.  P. Schuttinga De Nijver 85
17 Dhr.  J. de Volder De Stedeke 79
17 Mw.  J. Roef De Stedeke 69
17 Mw.  M. v.d. Bosch De Molenbocht 88
22 Dhr.  J. Lemmens De Stedeke 96
24 Mw.  A. van Nuenen De Oude Lange 97
   
APRIL  
1 Dhr. Balmakers De Herboth 92
2 Mw. A. Mensch De Rosmolen 95
7 Dhr. J. Vorstenbosch De Molenbocht 65
14 Dhr. C. v.d. Velden De Molenbocht 93
15 Mw. M. Spijkers De Herboth 86
22 Dhr. G. v.d. Velden De Oude Lange 72
25 Mw. Bax De Nijver 92
27 Mw. W. Gijsbers De Rosmolen 94

JANUARI
1 Marian van Wereld
3 Tonny van Hoof
6 Ria Heuverling
15 Jeanne van Gijsel
19 Jan van Riel
24 Gert Hems
28 Bert van Gils
30 Thjeu Kolen

FEBRUARI
1 Francoise van Gool
5 Bas Kisters
23 Georgia Achianiotis
MAART
04 Els de Wijs
09 Linda de Vries
11 Tiny Mathijsen
23 Bep Didden

VERHUISD
Mevr. Stam naar De Vleugel
Mevr. Swinkels naar Padua
Mevr. De Haas naar De Hazelaar
Mevr. Jansen naar Molenbocht
Mevr.Heine naar De Heikant
Dhr. De Laat naar Joannes Zwijsen
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De Bijsterstede

OVERLEDEN BEWONERS

13 augustus Mevrouw de Hondt
3 oktober Mevrouw Vogels 
31 oktober De heer de Boer
26 november Mevrouw de Beer

JUBILEA
Annie Arduwie   20 jaar 
Maria van Zeeland  10 jaar 
Eric Hart  5 jaar 
Bert van Gils  5 jaar
Tonnie van de Berg  5 jaar 
Hans Koopman  5 jaar
Marian Hofland;  5 jaar 

Wij hopen dat ze zich nog jaren willen inzetten 
voor de bewoners van De Bijsterstede en wen-
sen hen van harte proficiat. 

NIEUWE VRIJWILLIGERS
Anja van Domburg   Herboth
Joost Hendriks  Nijver
Cees Jonkers  kegelen
Ellen Jonkers  horeca
Izaäk van den Dries  hand- en spandiensten
Frank Jansen  hand- en Spandiensten
Dymph van Stelt  Stedeke/Rosmolen
Mariëlle Adams  Molenbocht
Welkom op de Bijsterstede

VERTROKKEN
Corrie Otten - vrijwilliger sjoelen
Stefan van ’t Hoenderdaal - zondagmatinee
Kristel Schalks - gastvrouw
Rian Donkers - hobbygroep.
Jeanette Mustaers - vrijwilliger Molenbocht
Hanan Megraou - vrijwilliger Nijver

Wij willen hen bedanken voor hun inzet en 
wensen ze veel succes.

VRIJWILLIGERS

IN MEMORIAM
Op 17 oktober 2017 hebben we

Rian Donkers
een dierbare vrijwilligster verloren. Rian 
was een trouwe vrijwilliger van de hob-
bygroep. Daarvoor was  ze medewerk-
ster op afdeling Lochtenberg, Mostaert-
hoff en Welzijn en heeft zij veel voor 
onze bewoners gedaan.
Haar creativiteit zien wij nog steeds 
terug in de stoomboot voor met Sinter-
klaas, in de draaimolens met kermis en 
in de Hasseltse kapel.

GRATIS WIFI
Binnen De Bijsterstede kan iedereen gebruik maken 
van GRATIS WIFI. 
Gasten kunnen met een privételefoon, tablet of
laptop gratis inloggen. De Wifi-verbinding heet
gasten@dewever.nl. Er is geen wachtwoord nodig,
wel een disclaimer accepteren.

FREE WIFI
Gasten@DeWever
Voor  wie  Bezoekers in het algemeen
Voor wat Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang Geen wachtwoord nodig wel een  
  disclaimer accepteren
Medewerker@DeWever
Voor wie Medewerkers van De Wever
Voor wat Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang Je e-mailadres van De Wever en je  
  wachtwoord
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De Bijsterstede heeft ruim 100 vrijwilligers. Een club die binnen onze organisatie niet meer weg te denken 
is. Zij werken intensief samen met professionele medewerkers maar hebben hun eigen taken en verant-
woordelijkheden. Samen met de vrijwilligers kunnen wij meer gastvrijheid bieden en geven wij aandacht 
waarbij de wensen en behoeften van de bewoners en hun familie centraal staan.
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met Alex Hendrickx.

Vrijwilliger voor Winkeltje
Dinsdag, donderdag of zaterdag 14.00 - 17.00 uur

Vrijwilliger voor de Bingo
Woensdag 14.00 - 17.00 uur

Vrijwilliger voor het Bruin Café
Alle dagen
Je ondersteunt bij feestjes en partijen en we zetten 
je in op oproepbasis.

Bezoekvrijwilliger
in overleg met bewoner
Voor het individueel begeleiden van een bewoner. 
Samen met de bewoner kijk je wat de behoeften 
zijn.

Vrijwilliger Kerkdienst
Twee keer per maand op zaterdag
15.15 - 17.10 uur
Ja haalt en brengt de bewoners die deel willen ne-
men aan de eucharistieviering.

Gastvrouw/afdelingsvrijwiliger Besterd 
9.00 - 13.00 uur
Gastvrouw/afdelingsvrijwiliger Theresia
9.00 - 13.00 uur
Je ondersteunt de afdeling met het dekken van 
tafels en begeleidt de bewoners bij het ontbijt en 
warme maaltijd. Tussen de maaltijden door onder-
steun je de gastvrouw of welzijnsmedewerker met 
een activiteit.

Afdelingsvrijwilliger voor diverse afdelingen
14.00 - 15.30 uur 
Je ondersteunt de afdeling bij de koffie- en
theerondes

Vrijwilliger voor Meer Bewegen voor Ouderen 
Vrijdag 9.30 - 12.30 uur

Vrijwilligers voor de Wandelclub
Maandag 14.15 - 17.00 uur
Je gaat wandelen met bewoners die gebruikmaken 
van een rolstoel.

Het bankje dat gebruikt is bij
de campagne rondom de nieuwe huisstijl 
en slogan mocht even in De Bijsterstede 
staan!

In een bushalte aan Hart van Brabantlaan
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DE BIJSTERSTEDE 30 JAAR!

FEESTDAGEN IN DE BIJSTERSTEDE
Ook dit jaar heeft de keuken van De Bijsterstede 
weer een prachtig menu samengesteld voor het 
kerstdiner. Op 19, 20 en 21 december vindt het 
kerstdiner plaats en de bewoners en gasten hebben 
zich hier al voor opgegeven

Op zondag 24 december is er om 15.00 uur een
Kersteucharistieviering met een mannenkoor.

Dinsdag 2 januari is er een nieuwjaarsreceptie met 
een artiest in de Brasserie van 14.30 - 16.30 uur.

Zaterdag 6 januari zijn alle kinderen weer welkom 
van 17.30 - 20.00 uur om op De Bijsterstede drieko-
ningen te komen zingen.
Voor alle zangertjes hebben we wat lekkers en voor 
de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hebben we heer-
lijke chocolademelk met een eierkoek. 
 
Namens de Welzijnmedewerkers wensen wij u
een goed 2018 toe.  

In januari gaan we het jaar in dat De Bijsterstede 
30 jaar bestaat.
Al is het gebouw dan volgens de normen die er nu 
zijn oud, toch bruist het binnen de muren van
activiteiten. De sfeer is er prima en de gemoede-
lijkheid onderling siert ons huis.

Extra activiteiten voor 2018 zullen dan ook weer in 
grote getalen plaatsvinden.
We lichten een kleine tip van de sluier.
Carnaval zal dit jaar wat verspreider plaatsvinden 
zodat iedereen dit mee kan beleven.

De Alpe d’Huez in april zal ook nog meer op onze 
bewoners zijn aangepast.

De Wandeldriedaagse wordt een avondvierdaagse 
zodat er meer familie mee kan doen.

De Kermisweek met extra leuke activiteiten

Een feestweek voor het 30-jarig bestaan.

Wij zullen laten zien dat je binnen De Bijsterstede 
volop aan gezellige evenementen mee kunt doen.
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VRIENDEN VAN DE BIJSTERSTEDE

Op dinsdag 21 november heeft de sponsorbingo 
plaatsgevonden. Er hebben maar liefst bijna 120 
mensen aan meegedaan. Het was een gezellige 
sfeer en er waren leuke prijzen te winnen.
Een aantal prijzen zijn geschonken door
Pelikaan Goirle, de Bockenreyder Esbeek,
Peerke Donders, Discus Animo, Ashley Flowers, 
Carroussel, Almilla, Donna en I, van Rooy, de Gunst, 
DA de Jongh, het Vishuys, Mitra Besterd,
Primera Besterd, All About Flowers.

Wij willen daar de betreffende gulle gevers heel 
hartelijk voor bedanken, mede door hen is deze 
avond super geslaagd.
De netto-opbrengst van de Sponsorbingo bedroeg 
€ 1.298,17

Ook afgelopen periode hebben verschillende men-
sen een donatie gegeven
23-08-2017         € 5,--
31-08-2017         €10,--
22-09-2017         € 5,--
29-09-2017         €10,--
29-09-2017         €10,--
12-10-2017         €10,--
24-10-2017         € 5,--
27-10-2017         €25,--
31-10-2017         €10,--
06-11-2017   €7,--
17-11-2017   €50,--
18-11-2017         €10,--
23-11-2017         €15,--
28-11-2017   €20,--

Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen 
van Nellie Jakobi, door andere bezigheden heeft zij 
haar functie als secretaris neergelegd. Wij willen 
haar bedanken voor haar inzet.
Daardoor was een vacature ontstaan, die we ge-
lukkig meteen konden invullen door Ria Smolders, 
medewerkster van De Bijsterstede.
We heten haar van harte welkom binnen het 
bestuur.

De nieuwe folder van de Vrienden van De Bijs-
terstede is ook weer uitgedeeld en verkrijgbaar 
tegenover de receptie van De Bijsterstede in de 
folderwand naast de lift.

Wij hopen dat er veel donateurs zullen komen om 
zo ons werk voor de bewoners van De Bijsterstede 
voort te kunnen zetten.

FIJNE FEESTDAGEN!

  
Namens het bestuur van Vrienden van De Bijsterste-
de hartelijk dank voor alle donaties.
Maaike Dejonckheere, Yvonne Leemans,
Ria Smolders, Jose de Volder en Alex Hendrickx.
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De Bijsterstede

VAN DE CLIENTENRAAD

Familieavond | Inloopcafé 26 september
Op 26 september 2017 heeft de Cliëntenraad van 
De Bijsterstede een familieavond (inloopcafé) geor-
ganiseerd. De bijeenkomst vond plaats in het Bruin 
Café en de opkomst was boven verwachting!
Tijdens het inloopcafé heeft de Cliëntenraad een 
toelichting gegeven op de bedoeling van een cliën-
tenraad.

We hebben dat geprobeerd te doen onder het genot 
van een hapje en een drankje, in het gezellige Bruin 
Café, met een illustratief filmpje: https://www.you-
tube.com/watch?v=Tu5EVOt7ccw en een kleurrijke 
toelichting vanuit de Cliëntenraad.
Tevens is er vanuit De Bijsterstede verteld over de 
mogelijkheid van catering en het huren van het 
Bruin Café, over het nieuwe schoonmaaksysteem, 
over de bedoeling van familiezorg.
We hebben bij dit alles geprobeerd om de aanwezi-
gen uit te nodigen om mee te denken over hoe de 
‘band van De Bijsterstede en de Cliëntenraad met de 
familie/mantelzorgers’ kan worden versterkt.

Ook is tijdens de pauze en na afloop aan de aanwe-
zigen gevraagd om op een post-it een of meerdere 
antwoorden/ideeën te geven op een aantaal vragen:
• Wat zou de cliëntenraad vooral moeten doen?
• Wat zouden familieleden of mantelzorgers  
 kunnen doen?
Het leverde een kleurrijk palet op van suggesties en 
ideeën. Zo werd het idee geopperd van een informa-
tiemap voor De Bijsterstede (met ook belangrijke 
telefoonnummers) en is er gesproken over hygiëne, 
familiezorg en het bieden van hulp bij activiteiten. 
Naar aanleiding van alle suggesties hebben we met 
elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waar-
op de Cliëntenraad het contact met ‘de achterban’ 
goed kan organiseren en onderhouden, en over de 
wijze waarop de Cliëntenraad meer bekendheid kan 
krijgen. 

De Cliëntenraad zal in de komende periode alle 
ideeën en suggesties in overweging nemen en 
ook onder de aandacht brengen van het cliënten-
raadoverleg met het locatiemanagement.

FIJNE FEESTDAGEN!
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VASTE WEEKACTIVITEITEN

Kegelen
Maandag -10.00 - 11.30 uur Brasserie

Indoor Boulespel
Maandag 14.30 - 16.30 uur Brasserie

Schilderclub
Maandag 14.00 - 16.00 uur Brasserie

Computerhoek
Maandag - vrijdag 09.30 - 11.30 uur Brasserie
Maandag en dinsdag 18.30 - 20.30 uur Brasserie

Biljartvereniging 
Dinsdag en donderdag 13.30 - 17.00 uur Brasserie

Sjoelen
Dinsdag 14.30 - 16.30 uur Brasserie

Wandelclub
Dinsdag 14.15 - 17.00 uur
We vragen u mee te doen

Hobbygroep
Dinsdag, woensdag en donderdag 10.00 - 12.00 uur 
Tuinhuisje | Welzijnsruimte

Bingo
Woensdag 14.30 - 16.30 uur Brasserie

Barakken
Donderdag 14.30 - 16.30 uur Brasserie

Karaoke
Donderdag 14.30 - 16.30 uur Bruin Café

Meer Bewegen Voor Ouderen
Vrijdag 10.00 - 10.45 uur en van 11.00 - 11.45 uur 
Bruin Café

Samen zingen
Volgens schema in de activiteitenkrant
Vrijdag 14.30 - 16.00 uur Brasserie

Matinee
Op vrijdag of zondag,volgens schema zoals
vermeld in de activiteitenkrant
14.30 - 16.00 uur Brasserie

KWIJT

ik ben altijd alles kwijt
sleutels, pasjes, soms de tijd
mijn sjaal, mijn jas, mijn muts
en met regelmaat de kluts
dan moet ik weer op zoek
terwijl ik tier en vloek
jezus, waar zit ik met mijn kop
ruim je zooi dan ook eens op
ik hoor nog hoe mijn moeder zegt
had het dan op zijn plek gelegd
en dat is lekker makkelijk praten
maar in mijn geheugen zitten gaten
dit gedicht had ook een clou
werk er al twaalf regels naar toe
maar door mijn eigen warrigheid
ben ik ook de eindgrap kwijt

De geslaagden van ‘ Van Hard Werken naar Bewust 
Werken’. Van De Bijsterstede en Den Herdgang 
zijn dat Jet, Monique, Brigitte, Claudia, Anoesjka, 
Martha, Ineke, Carlien en Yakup. 



Bibliotheek
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur.

Cliëntenraad
Voorzitter is de heer Hans van Marwijk. Vragen, 
opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom 
in het postvak van de cliëntenraad onder bij de trap.

Diëtist
Als u bent doorverwezen door uw arts (huisarts of
medisch specialist), kunt u contact op nemen met 
de diëtist van De Wever. Zij is wekelijks aanwezig in 
De Bijsterstede, voor alle bewoners van De Bijster-
stede en cliënten uit aanleunwoningen of uit de 
wijk. De diëtist zal samen met u een afspraak plan-
nen. Diëtist Anke de Wilde.
Bereikbaar op maan-, dins-, donder- en vrijdag tot 
14.00 uur.  Via T 06 126 495 96.

Fysiotherapie
Maandag-, dinsdag-  en donderdagochtend is er 
fysiotherapie van De Wever in huis. Aanmelden kan 
via de verzorging of u kunt bellen naar T 013 549 
61 16 of bij geen gehoor 06 309 148 56. Altijd met 
verwijzing van de (huis)arts. Behandeling aan huis is 
mogelijk (indien nodig).

Internetcafé
Het internetcafé is voor bewoners en ouderen uit de 
wijk. Kosten € 2,00 per keer. U krijgt hier een cursus 
aangepast aan uw tempo. Het contact is een belangrijk 
onderdeel, men mag dus gerust blijven komen ook na 
de cursus.

Kapsalon
Maandag, woensdag, donderdag vanaf 09.15 uur
(alleen op afspraak T 549 61 83).

Kerkelijke vieringen
Elke eerste zaterdag van de maand om 17.15 uur.

DIENSTEN EN FACILITEITEN
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Appartementen De Bijsterstede
Wilt u informatie over het huren van een apparte-
ment, dan kunt u contact opnemen met Frans van 
Gurp, zorgadviseur  De Wever. T 0800 3 39 38 37.

Ontmoetingsruimte De Brasserie
Open voor bezoek elke dag van 14.30 - 16.30 uur.

Ouderenadviseur
Op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in Het Spoor.

Pedicure
Aanwezig op afspraak. U kunt een afspraak maken 
via de verzorging.

Prikdienst
Elke woensdagochtend 10.30 tot 11.00 uur in de
verpleegkundige ruimte.

Restaurant
Elke dag van 12.00 tot 14.00 uur.

Schoonheidssalon Moeders Mooiste
De salon is alle dinsdagen geopend. U kunt terecht 
volgens afspraak van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor het maken van een afspraak kunt u een af-
spraakformulier halen bij de receptie. Het ingevulde 
formulier kunt u bij de receptie afgeven. We nemen 
contact op om de afspraak te bevestigen. Ook tij-
dens openingstijden kunt u telefonisch een afspraak 
maken T 013 5496183.

TBV Wonen
Huismeester T 594 05 41. Consulent T 594 05 27.

Thuiszorg
Voor mensen in de aanleunwoningen en de wijk die 
in het bezit zijn van een indicatie, wordt aan huis 
verzorging, verpleging en begeleiding geboden. Team 
De Wever Thuis is te bereiken via
T 06 53 44 60 09.

TV-kanaal
Op uw eigen tv ontvangt u het tv-kanaal van
De Bijsterstede voor actuele informatie.

Winkel
Open maandag t/m zaterdag van 09.30 - 12.00 uur. 

De Bijsterstede
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KIEKJES

Zwarte Pieten op bezoek

Bewoners hebben een eigen kaartclubje opgericht

Op bezoek in het tuincentrum

DE BIJSTERSTEDE
DEN HERDGANG

Genieten van optreden Efteling
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VERJAARDAGEN PERSONEEL

VERJAARDAGEN BEWONERS 

VERJAARDAGEN VRIJWILLIGERS

Januari
05 Mw. Verhoeven app. 381 78 jr.
07 Dhr. Kilié app. 366 69 jr.
11 Mw. Broos app. 385 93 jr.
13 Mw. Snoeren app. 174 89 jr.
13 Mw. v. Spaandonk app. 170 89 jr.
23 Dhr. v. Hautum app. 262 79 jr.
23 Mw. Versteeg app. 465 88 jr.
26 Mw. Ruis app. 473 86 jr.
29 Dhr. Kokke app. 185 71 jr.
31 Dhr. Janssens app. 172 74 jr.

Februari
01 Dhr. v.d. Heide app. 372 63 jr.
09 Dhr. Vissers app. 183 88 jr.
12 Mw. Wouters app. 173 70 jr.
24 Mw. de Beer app. 273 90 jr.

Maart
06 Mw. Engel app. 265 75 jr.
11 Mw. van Gorp app. 284 77 jr.
29 Mw. van Alphen app. 477 91 jr.
30 Mw. Heier app. 376 77 jr.

Januari 
03 Yakub Kuskan
06 Ellen Dominicus
06 Angelique de Jongh
16 Cilia Ketelaars
18 Diana de Kok
19 Margriet Ratelband
25 Huub Horsthuis
30 Maaike Segers

Februari 
04 Fraukje van Geffen
08 Denise Verhoeven
20 Ria Nieuwenhuisen
24 Cees van Opstal
25 Priscilla Smits
27 Norma Oematie

    Maart 
01 Martha Hoffland
07    Anneliek Kuijpers
09     Jessie Krijnen
10    Daniek Emmen
17    Niels Krommenhoek
22    Maaike van Sprang
24    Lia Hendriks
25    Marlou van Broekhoven
26    Irma Willemen
30    Jordi van Dijk
30    Joyce Deliën 

Januari 
05 Ester Verstegen
08 Bep Pistorius
16 Anny Hamers
17 Mariska van Gastel
25 Margret Roestenburg
27 Dion Sparidaens
28 Jack van Zon
30 Hetty van Bebber

Februari 
27 Résy van Dommelen

Maart 
05 Leo Wels
06 Tonnie van Hintum
06 Elly Mulder
07     Nettie Schapendonk
07     Corrie Mateijsen
11 Annie Sijbrands
15 Cockie van Boxtel
16     Rina van Doremalen
21     Els van de Velden
31     Werner van Berkel
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DE CLIËNTENRAAD IS ER VOOR U!

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle 
bewoners van Den Herdgang! Hebt u wensen, 
ideeën, op- of aanmerkingen maak deze dan ken-
baar bij de Cliëntenraad. 
De Cliëntenraad beschikt over een postvakje bij de 
receptie. Via het locatiesecretariaat kunt u ook 
een afspraak maken met de Cliëntenraad.

Samenstelling Cliëntenraad Den Herdgang
Hr. J. Ruis (bewoner)
Hr. G. van Bijnen (bewoner)
Mevr. M. Kerkhofs-van Oudheusden (familielid)
Mevr. S. van Broekhoven (familielid)
Hr. C. Nanning (familielid)
Hr. P. Nanning (familielid)
Mevr. M. Otten (vrijwilliger)

J. Ruis G. van Bijnen

S. van Broekhoven

M. Kerkhofs M. Otten

C. Nanning

P. Nanning
voorzitter

Uit de vergadering van 19 september

Extra gelden verpleeghuiszorg 
Door de overheid zal voor 2018 extra gelden vrijge-
maakt worden voor de zorg.

Inzet middelen Waardigheid&Trots 2018 (ideeën?)
Het idee is ingebracht om bewoners een persoonlij-
ke wens in te laten sturen die we kunnen realiseren. 
Mogelijk zijn er mensen met dezelfde wensen die 
we kunnen koppelen. Hiervoor kan ook gebruikge-
maakt worden van de bus van De Bijsterstede. Be-
keken zou kunnen worden of een treinreis haalbaar 
is.  Familieleden zijn altijd zeer welkom ergens mee 
naar toe te gaan. Bewoners zullen bevraagd worden 
wat hun wens is. Voorwaarde is wel, dat de wens 
haalbaar moet zijn.

Ontwikkeling zelfstandigheid teams
Beide teammanagers hebben stevig geïnvesteerd 
in de ontwikkelwerkgroepen en teams. Het is een 
omvangrijk proces waar hard aan wordt gewerkt.

Prezorapport audit
Er is een positief Prezo-rapport ( Presentatiemodel 
in de Zorg) ontvangen.

Stand van zaken Cateringbrochure
De catering zoals deze in de brochure is uitgezet, 
is een dienst die we aanbieden. Zeker gezien de 
populatie van onze bewoners is dit een dienst die 
het mogelijk maakt dat u niet ver weg hoeft als u 
bijvoorbeeld een feest wil geven. Men is vrij hier 
gebruik van te maken en kan zelf bepalen hoeveel 
kosten men wil spenderen.

Stand van zaken werkgroep renovatie keuken en 
sanitaire ruimtes
Verwacht wordt dat op korte termijn de tekeningen 
klaar zullen zijn.

Toenemende klachten toiletruimte restaurant
Wilt u doorgeven als het zich voordoet dat de toi-
letruimten vies of besmeurd zijn. Door de week kan 
dit bij de huishoudelijke dienst en in het weekend in 
het restaurant, zodat deze afdeling Korvel kunnen 
informeren. Zeker de vrijwilligers graag erop at-
tenderen dat wanneer zij dit constateren, dit bij de 
juiste persoon neerleggen.

DE CLIËNTENRAAD
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Den Herdgang

Toename aantal valincidenten en medicatiefouten
• Het MIC-verslag is ontvangen en in 2017 zie je 

een verhoging ten opzichte van 2016.
• Het aantal bewoners wat medicijnen inneemt, 

is verhoogd.
• De zorgzwaarte van de bewoners is hoger, 

waardoor er een stijging van valincidenten te 
constateren is.

Terugblik bewonersavond herinrichting Hof van 
Berlage
Men  was  blij met de opkomst (ongeveer 50 perso-
nen) en was het fijn dat men vanuit de gemeente 
met drie personen aanwezig waren.
Inmiddels hebben zo’n 20 mensen zich aangemeld 
voor de werkgroep.

 
 

CLIËNTTEVREDENHEID

Nieuwe vragen
In 2016 is De Wever gestart om ieder kwartaal de 
cliënttevredenheid te meten. Het doel is om continu 
in beeld te hebben hoe u als cliënt/familie denkt 
over de organisatie, de geboden zorg en dienstver-
lening. Hiervoor zijn drie vragen opgesteld die bij 
contactpersonen via een mail zijn uitgezet en bij 
cliënten (die hiertoe in staat zijn) via een kort inter-
view persoonlijk zijn gevraagd. Na enkele kwartalen 
op deze manier de cliënttevredenheid gemeten te 
hebben, moeten we concluderen dat met name de 
respons van de contactpersonen via de e-mail-en-
quête sterk afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de 
gegevens minder betrouwbaar zijn.

We gaan daarom een andere werkwijze hanteren en 
andere vragen aan u stellen. 
Welk cijfer geeft u aan ons?
Wat gaat er goed volgens u?
Wat kunnen wij doen om dichter bij een 10 te komen?

Deze vragen zullen besproken worden tijdens het 
zorgleefplangesprek dat u twee keer per jaar hebt 
met de zorgcoördinator. Uw antwoorden op deze 
vragen noteert de zorgcoördinator, zonder uw 
naamsvermelding en daarmee anoniem, in een 
digitale vragenlijst. 

In dit gesprek gaan we uit van een open dialoog met 
elkaar. We streven naar een veilige sfeer waarin u 
open en eerlijk uw ervaringen kunt delen. We hopen 
dat u dit ook zo zult ervaren.

We denken met deze werkwijze nog beter het 
gesprek met u te kunnen voeren over wat u echt 
bezig houdt en waar we als team en locatie zaken in 
kunnen verbeteren. Voor u en alle andere cliënten. 

 

IN MEMORIAM
Op 12 december 2017 hebben we 
afscheid moeten nemen van onze 
vrijwilliger

Jan Nuijten
Sinds 1 december 2014 was Jan 
vrijwilliger bij de Gangmaokers, waar 
hij met veel plezier muziek maakte voor 
onze bewoners. Wij verliezen een zeer 
gewaardeerde vrijwilliger, een muzikaal 
lid van ons eigen huisorkest. Wij zullen 
Jan erg missen en wensen zijn familie 
heel veel sterkte toe dit grote verlies te 
dragen.

Namens Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 
Vrijwilligers, bewoners, medewerkers en 
locatieteam
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OPENINGSTIJDEN RESTAURANT

Koffie drinken 
Vanaf 9.00 uur

Warme maaltijd dagelijks
Van 12.00 tot 13.45 uur 
Van 16.45 tot 17.45 uur

Kleine kaart
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.45 uur.

Senioren uit de wijk zijn ook van harte welkom in 
ons restaurant. Van 12.00 tot 13.45 uur en van 17.00 
tot 17.45 uur serveren wij een driegangenmenu. 

Vooraf reserveren is niet noodzakelijk.
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BEWONERSBERICHTEN

 
Nieuwe bewoners

Mevrouw van Vugt 
De heer Fijneman
Mevrouw Smits
De heer van Pelt
De heer Bogers
Mevrouw Marcelis 
Mevrouw Broos 
De heer Biesenbeek

Overleden bewoners

16 september    De heer Blokvoort
26 september    De heer Hoes
29 september    Mevrouw Daniels
02 oktober   Mevrouw Haans 
04 oktober     De heer Dekker
06 oktober     Mevrouw Klomp 
13 oktober     Mevrouw Schulten
26 oktober      De heer Smolders
31 oktober     Mevrouw De Kock 
26 november     De heer Schellekens 
29 november    Mevrouw Nanning 
5 december  Mevrouw Bos

Openingstijden kapsalon
Donderdag  van 08.30 tot 17.00
Zaterdag  van 08.00 tot 13.00

Wij werken op afspraak
Kapsalon   T 013 583 18 12
Schoonheidssalon  T 06 20 54 55 82

DORRIS COIFFURE & BEAUTY
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Den Herdgang

SINTERKLAASSHOW  

Ondanks dat we inmiddels volop in de Kerstijd 
zitten willen we u nog heel even mee terug nemen 
naar Sinterklaas. Den Herdgang kreeg begin 2017 
het verzoek of ze het decor wilde vormen voor de 
Sinterklaas-Tilburg. Natuurlijk staan we bij Den 
Herdgang altijd open voor leuke dingen. Het hele 
jaar werd er dan ook achter de schermen contact 
gehouden met Sint & Piet. 
Op zondag 26 november was het zover. De eerste 
voorstelling van de Sinterklaas-Tilburg. Bijzonder 
om al die blije kindjes te zien in Den Herdgang. 
Eerst konden ze met allerlei spelletjes, hun Pieten-
diploma halen. Er was flink wat bedrijvigheid in Den 
Herdgang. Maar ook was er steeds wat nervositeit, 
want waar bleef hij nou toch. Uiteindelijk was daar 
natuurlijk de Sint met een heksenbezem, want zijn 
staf was verdwenen. Bijzonder om te zien hoe alle 
kindjes meegingen in het verhaal. Maar natuurlijk 
was er een happy end met een cadeautje voor ieder 
kind. Alle kindjes mochten ook nog op de foto met 
Sinterklaas. Maar natuurlijk wilde de aanwezige be-
woners dit ook nog heel erg graag. Dus de Sint nam 
alle tijd voor jong en oud. 

Maar liefst vier voorstellingen zijn er in Den Herd-
gang gegeven. De reacties van de kinderen en 
ouders waren goed. Den Herdgang heeft laten zien, 
dat ze heel gastvrij zijn in alle opzichten. 

Claudi Olieslagers, Welzijn Den Herdgang

DE DOCHTER VAN DE  SLAGER

Alle medewerkers van Zorg & Welzijn kregen in 
november wel een hele leuke teambuilding met 
als thema Samenwerken. Want waar moet je 
meer samenwerken dan in een escaperoom?
Alle medewerken waren verdeeld in vier groe-
pen (in twee dagen).  Deze teambuilding bleek 
een schot in de roos. Iedereen genoot met volle 
teugen! We hadden de dagen erna nog genoeg 
gespreksstof over deze leuke dag. 

Zo grappig om te zien hoe een doorzetter op 
de werkvloer nu ook bleef doorzetten ondanks 
de frustraties dat het niet lukte. Dat een van 
onze collega’s zo geweldig goed bleek te zijn in 
puzzelen dat ze de ene na de andere oplossing 
vond.  Dat sommige collega’s het niet zo hebben 
met donker en geluiden, maar gerustgesteld 
werden door een andere collega. We hadden als 
een team een motto   ‘eruit komen’. Niet omdat 
het niet leuk was, maar gewoon om die finish te 
halen. 

Net als de zorg voor onze mensen dachten we 
niet in problemen, maar in oplossingen. kwam 
de een er niet uit, werd er iemand anders bijge-
haald. Uiteindelijk lukte het helaas niet iedere 
groep om er echt uit te komen. Maar we waren 
het er wel allemaal  unaniem over eens dat het 
geweldig leuk was. Na deze inspanning was 
het tijd voor nog meer ontspanning. We gingen 
lekker nog even eten. Ook tijdens het eten hing 
een leuke ontspannen sfeer. Vooraf was gevraagd 
om voor € 2.50 een cadeautje te kopen voor een 
willekeurige collega. Bijzonder om te zien wat 
iedereen bij had (ondanks dat we dachten dat je 
voor € 2.50 niet heel veel kon kopen). Maar zorg-
medewerkers zijn creatief en innovatief. Hilarisch 
was ook dat twee medewerkers precies hetzelfde 
cadeau aan elkaar gaven. 

Op deze manier kwam er een einde aan een leu-
ke teambuilding, waar meer dan van genoten is. 
Het was leuk om eens iets samen te doen op een 
ander plek dan je werkplek. Om tijd te hebben 
om met elkaar in gesprek te gaan. Niet met die-
gene die je altijd al spreekt, maar met collega’s 
die je nu beter hebt leren kennen. 
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DEN HERDGANG GAAT VERNIEUWEN IN 2018
kaar ontmoeten om zo ook te ontsnappen aan een 
mogelijk sociaal isolement. Een warm welkom voor 
een lekker bakje koffie, een heerlijk driegangendiner, 
een pallet aan verschillende activiteiten, een lekker 
borreltje in ons bruin café, de mogelijkheden voor 
een besloten feest in ons bruin café en nog veel en 
veel meer. 

Entree Den Herdgang 
Door bezuinigingen in de zorg hebben we in 2016 
de keuze gemaakt de receptie binnen Den Herdgang 
te sluiten, dit om vooral niet te hoeven snijden in 
de zorg zelf (dus de handen aan het bed). Al met 
al is dit behoorlijk goed gegaan en draaien we nu 
al bijna twee jaar zonder receptie. De ontvangst/
entree binnen Den Herdgang is echter hetzelfde ge-
bleven, waardoor men in een vrij sobere omgeving 
het gebouw betreedt en waarbij er een lege receptie 
aanwezig is. Mede hierdoor zal ook de entree onder 
handen worden genomen waarbij er door een ande-
re kleurstelling, nieuwe vloer en een nieuw zitje een 
andere beleving zal ontstaan. De oude receptie zal 
eveneens omgebouwd worden, waardoor deze niet 
meer als zodanig zal worden herkend. 
Voor informatievoorziening aan bewoners, fami-
lie en bezoekers is men voornemens een digitale 
informatiezuil te realiseren waar men informatie 
kan krijgen over zaken als bijvoorbeeld activiteiten, 
menu van de dag, De Wever Thuis en nog veel meer. 
Dit om bewoners en bezoekers de juiste informatie 
te verstrekken, maar ook voor het creëren van een 
warm welkom. 

Huiskamer Korvel 
De huiskamer Korvel is een van de ruimtes waar 
onze bewoners gedurende de dag  gebruik van 
kunnen maken en waarbij men in een kleine groep 
de dag doorbrengt.  Deze huiskamer is opgebouwd 
uit diverse losse appartementen welke destijds zijn 
doorgebroken. Mede hierdoor is het erg lastig hier 
sfeer te creëren, zeker ook gezien het feit dat het 
meubilair behoorlijk gedateerd is. Mede hierdoor 
zal de gehele huiskamer een facelift krijgen waarbij 
er volledig nieuw meubilair komt, een nieuwe vloer 
welke eveneens wordt doorgetrokken in de gang, 
nieuwe vitrage, kleurstelling en aankleding van de 
huiskamer. 
 

Lange tijd werd er in de wandelgangen gesproken 
over een mogelijke sluiting van Den Herdgang aan 
het Berlagehof 60. Met trots kunnen wij u vertellen 
dat deze roddel voorgoed naar het rijk der fabelen 
kan worden verwezen. Het tegendeel is echter waar, 
voor het tweede jaar op rij behoren tot één van de 
toplocaties van De Wever en blijkt dat we ook de ko-
mende periode gewoon doordraaien.  Dit heugelijke 
nieuws zorgt ook voor investeringsmogelijkheden 
om de locatie weer up-to-date te krijgen, zo zullen 
er door De Wever diverse ruimtes binnen het ge-
bouw worden gerenoveerd en/of opnieuw worden 
ingericht.

Wat betekent deze ‘vernieuwing’ nu daadwerkelijk?
De vernieuwing van Den Herdgang is op te delen in 
verschillende zaken, te weten bruin café,  restaurant 
Den Herdgang, entree en huiskamer Korvel.

Bruin café 
Om te voldoen aan de wens van de bewoners en 
omwonenden én om meer cohesie te krijgen met 
de wijk zal in samenwerking met Vrienden van Den 
Herdgang een bruin café worden gerealiseerd. Dit 
bruin café zal door de week worden gebruikt voor 
diverse welzijnsactiviteiten en voor enkele café-
avondjes, in het weekend wordt de ruimte gereser-
veerd voor bewoners en omwonende 65+’ ers, om in 
een gezellige en intieme ruimte een feest, partij of 
koffietafel te kunnen organiseren. Hierbij is ieder-
een van harte welkom, van bewoners tot familie 
tot wijkbewoners en iedereen die zich er prettig bij 
voelt. 

Restaurant Den Herdgang 
Het restaurant van Den Herdgang zal eveneens een 
facelift krijgen daar waar met name de nadruk ligt 
op de front-office (open keuken). Deze zal dusda-
nig verbouwd worden dat het dé blikvanger  van 
het restaurant wordt. Daarnaast zal er een volledig 
nieuwe vloer in het restaurant komen en zal men 
door middel van kleurstelling en enkele nieuwe 
meubels, vitrage en aankleding de sfeer en beleving 
binnen het restaurant verbeteren.  Restaurant Den 
Herdgang zal weer een uitnodigende omgeving 
worden waarbij we op een gastvrije wijze al  onze 
bewoners, familie  én bezoekers uit de wijk van 
harte welkom heten.  Een plek waar mensen el-



VASTE  WEEKACTIVITEITEN
Biljarten 
Maandag, onderlinge wedstrijd.
Aanvang 14.00 uur in de biljartruimte.
Sjoelen
Maandag van 14.30  tot 16.00 uur - De Heuvel
Wegens grote belangstelling voor het sjoelen is er 
op dit moment een wachtlijst.
Klassieke muziek
Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur - Huiskamer Reit
Woensdag voor de bewoners van Korvel.
van 10.30 tot 11.30 uur - Huiskamer Korvel
Handwerken
Woensdag van 9.30 tot 11.45 uur - Korte Heuvel
Bibliotheek
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur - De Heuvel
Internetcafé (met begeleiding)
Dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
U kunt zich ook aanmelden voor een cursus.
Sport en bewegen
Maandag van 10.45 tot 11.30 uur - Korte Heuvel
Voor bewoners van Hasselt, Reit en Veldhoven
en de bewoners uit de in- en aanleunwoningen
en wijk. 
Tekenen en schilderen
Vrijdag van 10.00 tot 11.45 uur - Korte Heuvel
Borrel- en dansmiddag
Laatste vrijdag van de maand met dj AD 
om 14.30 uur - De Heuvel

Het kan voorkomen dat er voor deelname aan
een vaste weekactiviteit een wachtlijst bestaat.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij Welzijn.
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 IN MEMORIAM 
Op  10  november  2017 bereikte ons 
het droevige bericht dat

Seb Mateijsen

plotseling was overleden.

Seb was geruime tijd de zeer gewaar-
deerde voorzitter van de Vrienden van 
Den Herdgang. Wij zijn dankbaar dat 
wij hem hebben mogen kennen. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij 
het dragen van dit verlies.

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers 
en locatieteam Den Herdgang

Van Jelle Uijtdewilligen
Een tijdje geleden zijn we als behandelaren met een 
nieuw project gestart. In dit project kreeg ik al vroeg 
te horen dat er mogelijk wat veranderingen zouden 
gaan plaatsvinden met locaties. Inmiddels hebben 
we al de voorbereidingen achter de rug en gaan we 
bijna aan de slag. De verandering voor mij is dat ik 
vanaf 1 oktober therapie mag gaan 
geven op locaties Koningvoorde. 
Dit houdt in dat ik op Den Herd-
gang weg ga. Om zeker te zorgen 
dat iedereen voldoende therapie 

BERICHT VAN DE FYSIO!

krijgt worden wij vervangen door een andere toffe 
collega, namelijk Marjon Bartels. Ik werd met open 
armen ontvangen en voelde me hierdoor meteen 
thuis en deel van het team en vind het jammer 
om weer weg te moeten. Ondanks dat ik nog niet 
iedereen heb mogen leren kennen wil ik jullie toch 
graag bedanken om de Wever fysiotherapie wat 
bekender te maken. 

Van Marjon Bartels
Allereerst Jelle bedankt voor de toffe introductie!
Mijn naam is Marjon Bartels, ik werk al een aantal 
jaar op Joannes Zwijsen en ga nu ook op Den Herd-
gang de fysiotherapie vanuit De Wever verzorgen. 
Een aantal cliënten heb ik al onder behandeling en 
sommigen ken ik, omdat ze naar Joannes Zwijsen 
komen voor fysiotherapie. We hebben daar een 
oefenzaal met apparatuur zodat we meer moge-
lijkheden hebben om te oefenen. Ik hoop dat we 
elkaar in de toekomst  beter zullen leren kennen en 
als het nodig is zal ik u met veel plezier behande-
len. U kunt mij altijd bereiken op 06-12483513
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Bij woonzorgcentrum Den Herdgang spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij werken intensief samen met 
professionele medewerkers. De vrijwilligers hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. De vrijwilligers 
bieden gastvrijheid en geven aandacht waarbij de wensen en behoeften van de bewoner en hun familie 
centraal staan.
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met Leoni Hoogendoorn.

Transfervrijwilliger 
Maandag t/m zondag van 11.30 tot 14.00 uur.

Je haalt de bewoners die niet zelfstandig naar de 
Heuvel kunnen komen. Vanuit het restaurant kan 
ook het verzoek komen om maaltijden naar appar-
tementen te brengen.  

Vrijwilliger restaurant
Aanwezigheid in overleg.

Je ondersteunt de medewerkers van Horeca. Je 
verricht barwerkzaamheden en ontvangt gasten in 
het restaurant.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Zaterdagochtend van 9.00 tot 14.00 uur.

Je ondersteunt de afdeling met het dekken van de 
tafels, het ontvangen van de bewoners en het hel-
pen met eten daar waar nodig is.

Bingo ondersteunen van bewoners
Dinsdagavond 18.00 tot 21.00 uur.

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is het ‘er 
zijn’ vanuit een meelevend hart. Gezelschap en een 
gezellige sfeer staan centraal bij het vrijwilligers-
werk. U helpt de bewoners die dit zelf niet meer 
kunnen bij de bingo. 

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Dinsdag-, zaterdag- en zondagavond van 16.45 tot 
20.00 uur.

Je ondersteunt de afdeling met het dekken van de 
tafels, het ontvangen van bewoners en helpt met 
eten, daar waar nodig is.
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Afdelingsvrijwilliger huiskamer meerzorg
Woensdag, donderdagochtend, vrijdagmiddag, 
zaterdag en zondag.

Je ondersteunt de gastvrouw en ontvangt de
bewoners. Samen zorgen jullie voor koffie en thee 
en een gezellige bezigheid.

Bezoekvrijwilliger
Aanwezigheid in overleg.

Individueel bewonersbezoek. De belangrijkste taak 
van de vrijwilliger is het ‘er zijn’ vanuit een meele-
vend hart. Gezelschap en een goed gesprek staan 
centraal bij het bezoekwerk.

Afdelingsvrijwiliger huiskamer Veldhoven
Dinsdag en donderdag van  9.30 tot 12.30 uur.

Je ondersteunt de gastvrouw en ontvangt de bewo-
ners. Samen zorgen jullie voor koffie en thee en een 
gezellige bezigheid.

Beste vrijwilligers,
Hartelijk dank voor al jullie geweldige
warme inzet voor onze bewoners. Door  
jullie enthousiasme hebben we er een mooi 
jaar van kunnen maken.

Ik wens jullie hele fijne  feestdagen
en een waardevol 2018
en ik hoop dat  we ook
in het nieuwe jaar    
weer veel voor onze
bewoners kunnen
betekenen. 

Feestelijke groet,
Leoni Hoogendoorn,
coördinator
vrijwilligerswerk
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VRIJWILLIGERSINFO

Vertrokken
José Luijten
Thea Vermeulen
Jac Jacobs
Thea Kalf
Wij bedanken hen hartelijk voor hetgeen zij voor 
onze bewoners hebben gedaan

Nieuwe vrijwilligers
Mieke en Gerrit van Rens
Margo van Helvert
Nicole Heeren
Els Kouwenberg
We heten ze van harte welkom en wensen ze veel 
plezier met hun vrijwilligerswerk

EXTRA HANDEN
Opgeven bij Leoni Hoogendoorn

Zondag 31 december  Oudjaarsactiviteit
Aanwezig 14.00 tot ongeveer 19.00 - ondersteuning 
in de zaal en begeleiding van bewoners
 
Dinsdag 2 januari  Nieuwjaarsreceptie
Aanwezig 10.00 - ondersteuning bar en zaal 

Zaterdag 6 januari  Driekoningenzingen
Aanwezig 14.00 - ondersteuning zaal en begeleiding 
bewoners

Zondag 14 januari  Nieuwjaarsconcert
 Gangmaokers
Aanwezig 14.00 - ondersteuning bar, zaal en bege-
leiding bewoners

Zondag 28 januari  Dameskoor Con Amore
Aanwezig 14.00 - ondersteuning bar, zaal en bege-
leiding bewoners

Carnaval
Dinsdag 6 februari  Bekendmaking Raad van 11
Aanwezig 18.30 - ondersteuning zaal en begeleiding 
bewoners

Maandag 12 februari Carnavalsmiddag
Aanwezig 14.00 - ondersteuning zaal en begeleiding 
bewoners

Dinsdag 13 februari  Carnavalsmiddag
Aanwezig 14.00 - ondersteuning zaal en begeleiding 
bewoners

Vrijdag 16 februari  ’t Alternatief
Aanwezig 14.00 begeleiding bewoners 

Zondag 25 februari  Jazzband
Aanwezig 14.00 - ondersteuning bar, zaal en bege-
leiding bewoners van de afdeling

Vrijdag 23 maart  Gouden Mix
Aanwezig 14.00  - begeleiding bewoners 

Zondag 25 maart  Morava
Aanwezig 14.00 - ondersteuning bar, zaal en bege-
leiding bewoners

          

UITJE
VRIJWILLIGERS
IN MOL-POSTEL
11 oktober was het zover!
De vrijwilligers van Den Herdgang hadden
massaal gekozen voor een uitje in plaats van een 
feestavond, dus was iedereen ‘s ochtends aanwe-
zig voor de bus, die ons bracht naar

DE KAASBOERIN

Wat hebben we genoten van de livemuziek, met 
heel veel bekende meezingers. Wel jammer dat 
er geen dansgelegenheid was, maar staand met 
armen zwaaiend en uiteindelijk toch nog een po-
lonaise, het lekkere eten en de drankjes, maakten 
de dag helemaal goed.

Om de lange zit te onderbreken was het fijn om 
even buiten een luchtje te scheppen, om daar-
na weer uit volle borst mee te zingen met Malle 
Babbe.
Tijdens de terugreis was het opvallend stil in de 
bus,  Iedereen was moe, maar voldaan !!
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ALGEMENE INFORMATIE

Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag van 10.00 - 11.30 uur

Fysiotherapie
De Wever
Marjon Bartels - T 06 124 835 13 
Bas Verdegaal
Dinsdag en vrijdag van 8.00-12.00 uur 
T 468 02 20 - M 06 331 031 76
Van de Braak en Maas
Volgens afspraak - T 5420685 (zie advertentie)

Prikdienst 
Elke dinsdag en donderdag van 9.00 - 10.00 uur
in de wisselruimte Heuvel.

Stomerij de Beer
Maandag ophalen, donderdag bezorgen - T 468 09 42

WonenBreburg
Huismeester  Bert Wielaert - T 06 50 66 30 55  
Woonconsulent Mariët van Maanen - T 539 97 62

Wijkagent   T 0900-8844 

Ouderenzorg gemeente Tilburg (sociale dienst)
U kunt zelf bellen (T 14013) en vragen naar ouderenzorg.

Diëtiste 
Judith Goertz T 06 131 074 48 

Kerkelijke vieringen 
Zaterdag in de even weken om 19.00 uur in de Heuvel.

Kleine reparaties rolstoelen en rollators (als oppompen banden)
Maandag t/m donderdag van 8.00 - 12.00 uur
in de werkplaats van de huismeester.
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Wij wensen iedereen fijne 
Kerstdagen!
Dat wij in 2018 weer vele 
mooie momenten mogen 
beleven met elkaar!

Team Hasselt/Reit

Wij wensen eenieder een 
mooie en liefdevolle kerst en 

vooral een gezond 2018.

Team Korvel/Veldhoven

Lieve mensen

De Kerstboom is versierd
Oud en nieuw wordt gevierd.
Voor 2018 wens ik u 
365 x een fijne dag!

Claudi, Welzijn Den Herdgang
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TOESTEMMING PUBLICEREN FOTO’S

Om ons blad te illustreren, zullen wij her en der gebruikmaken van foto’s 
die bij diverse gelegenheden zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat ook u 
op een foto staat. Als u liever niet wilt dat we een foto gebruiken waar-
op u staat, dan houden wij hier rekening mee.
Vult u dan onderstaande strook in en stuur die naar de redactie

Naam
Afdeling/appartement
wil geen foto’s waar hij/zij op staat in D’n Bijerd

✁

DEN HERDGANG
MAANDAG 8 JANUARI
MAANDAG 9 JULI

VOOR EEN OOGMETING, ADVIES 
OF NIEUWE BRIL KUNT U
BELLEN/MAILEN

06 555 77 424

BRILLENBIJUTHUIS@GMAIL.COM
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