
D’N BIJERD

JAARGANG 2 - NUMMER 3 
Herfst 2017

kwartaalmagazine van De Bijsterstede en Den Herdgang



D’n Bijerd - HERFST 2017

32 3

 

 

 

Bent u 65 jaar of ouder en bent u minder 

draagkrachtig , dan kan de gemeente u in 

sommige gevallen financieel helpen:

 Bijzondere bijstand; het vergoeden

 van verschillende soorten (medische)

 kosten, zoals een bril, hoortoestel,elastieken

 kousen, steunzolen, orthopedische   

 schoenen of de meerkosten voor warme  

 maaltijden.

 Vervoer-, woon- en rolstoelvoorziening  

 in het kader van de Wmo.

 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 Schuldhulpverlening

 Bijdrage collectieve aanvullende   

 ziektekostenverzekering 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 nr. 14013.

VAN DE REDACTIE

De Herfst Bijerd ligt al weer voor u. Terwijl we dit schrijven 

zitten we nog midden in de zomervakantie, maar als 

we buiten kijken zien we weinig zomer. We hopen dan 

ook oprecht dat er nog wel een prachtige nazomer komt 

alvorens de bladeren weer van de boom gaan vallen. 

De Bijsterstede en Den Herdgang zijn de zomer weer 

lekker doorgekomen. Er was in beide huizen weer genoeg 

te doen. Als we de Facebook-pagina’s van beide huizen 

in de gaten houden,  heeft u als bewoner  het wel heel 

erg druk om overal aan deel te nemen. Maar we zien ook 

dat u geniet van alle activiteiten. Velen van u hebben een 

bezoek gebracht aan de Efteling, met recht de  wereld vol 

wonderen en wat hebben we nog nagenoten van al die 

leuke herinneringen die u daar weer hebt opgedaan.  Een 

mooie opmerking van één van de bewoners willen we u 

dan ook niet onthouden.

De dag erna vertelde deze bewoner dat ze zich weer 12 

had gevoeld in de Efteling. Tot ze in haar bed lag, toen 

was ze weer 83. Ook was ze ‘s nachts wakker geworden 

van het licht, ze dacht even de Fatamorgana. Maar het 

bleek de nachtzuster te zijn.

Ook de komende tijd is er weer genoeg te doen in beide 

huizen. Alle informatie daaromtrent vindt  u op de 

maandelijkse kalender die u in uw  brievenbus vindt. 

Wij wensen u weer veel leesplezier met deze D’n Bijerd. 

Eind november hebben we voor u een extra editie van 

D’n Bijerd. Dit wordt een “feestgids” want net terug 

van vakantie was het zelfs voor de redactie iets te vroeg 

om na te denken over Sinterklaas en De Kerstman. 

Wij wensen u weer veel leesplezier. 

MEEDOENREGELING

Bij Den Herdgang en De Bijsterstede kunt 

u gebruik maken van de Meedoenregeling 

Tilburg. Als u hiervoor in aanmerking komt, 

heeft u hierover een brief gehad van de 

Gemeente Tilburg. 

Claudi Olieslagers (Den Herdgang) of Alex 

Hendrickx (De Bijsterstede) van Welzijn kunnen 

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 heeft u de originele 

brief van de gemeente nodig. Er zijn diverse 

mogelijkheden bij Den Herdgang hoe u het 

geld kunt gebruiken, u kunt dit verder met 

Claudi of Alex overleggen.

Uw budget is geldig t/m 31 december 2017. 

Zorg dat u de Meedoenregeling op tijd gebruikt, 

zodat uw budget niet verloopt. 

Team Welzijn

Beste mensen,

De zomer ligt bijna weer achter ons en daarmee ook 

de zomervakantie waar iedereen van heeft kunnen 

genieten. U als bewoner, heeft in deze periode soms wat 

vreemde gezichten rond zien lopen die zich ingespannen 

hebben voor de collega’s die gingen genieten van hun 

welverdiende vakantie.

Soms moesten we even roeien met de riemen die 

we hadden, echter de teams hebben zich uitermate 

ingespannen om gezamenlijk de vakantiepiek weer op te 

vangen.

Collega’s en oproepkrachten, hartelijk dank voor jullie 

inspanningen tijdens de zomerperiode!

Ondertussen hebben we toch niet stilgezeten. Op beide 

locaties zijn we druk in de weer, om met behulp van 

Gemeente, kinderdagverblijf, de wijkraad, v. Helvoirt 

groenvoorziening, Contour de Twern, Basisschool 

de Stappen en de buitenschoolse opvang en de 

Cliëntenraden, plannen te ontwikkelen voor beide 

locaties voor het inrichten van belevingstuinen voor jong 

en oud.

Op beide locaties hebben er voorlichtingsmomenten 

plaatsgevonden omtrent de plannen die we in 

gezamenlijkheid op willen gaan pakken. We houden u op 

de hoogte van de ontwikkelingen!

Binnen de teams wordt er verder gewerkt aan de 

verzelfstandiging van teams. Voor De Bijsterstede 

betekent dit, dat er een pilot is gestart met het 

werken met 1 teammanager. De uren die daarmee 

vrijgekomen zijn, worden ingevuld door een extra 

senior- verpleegkundige, een vlinderdienst, die overal 

Unit ouderenzorg
gemeente Tilburg

ter ondersteuning “ingevlogen” kan worden en 

ondersteuning d.m.v. het inzetten van Monique v. 

Engelen, collega teammanager van Den Herdgang, die 

bij afwezigheid de huidige teammanager, Karin Jansen, 

kan waarnemen en 4 uur ondersteund op locatie. Zij is op 

woensdagochtend op De Bijsterstede aanwezig. Hiermee 

zijn er weer extra handen aan het bed gerealiseerd. 

De teams en de cliëntenraad hebben hun vertrouwen 

uitgesproken in het welslagen van deze pilot. In oktober 

zal geëvalueerd worden hoe de bevindingen zijn.

Voor beide locaties is er een nieuwe 

kwaliteitsfunctionaris aangesteld. Wij heten Renate van 

der Vloet van harte welkom en wensen haar een prettige 

tijd toe op beide locaties.

Afgelopen maanden hebben er weer de nodige 

activiteiten plaatsgevonden, gesponsord door de gelden 

waardigheid en trots. O.a. uitstapjes naar de Beekse 

Bergen, de Efteling, de Hasseltse kapel, Textielmuseum 

en nog meer.

Fijn dat we voor onze bewoners op deze manier leuke 

activiteiten en materialen kunnen bieden, we horen erg 

leuke reacties terug. Dank u wel hiervoor. Het is altijd 

fijn voor een team om te horen wanneer er zaken goed 

lopen, daar kunnen zij weer nieuwe energie uit putten.

Margriet Ratelband
Locatiemanager

VOORWOORD LOCATIEMANAGER
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SCHÔÔN TILBURG
Zo als mijn vader het zich herinnerde

Gasthuisstraat
Op de hoek van de Spoorlaan en de 

Noordstraat was de overweg van de 

Gasthuisstraat. Als de overweg gesloten 

was kon men via een voetbrug over het 

spoor heen.Het was dan wel een heel 

gesjouw als je met je fiets was. Eerst je fiets 

omhoog duwen, maar het ergste was om je 

fiets in bedwang te houden als je omlaag 

ging. Vroeger was de spoorlijn afgezet 

met spoorbielzen, die later vervangen 

werden door een ijzeren hekwerk. Onder 

de brug stond een sein-posthuisje. 

Het huisje van de overwegwachter 

bevond zich op de hoek van de Gasthuisstraat en 

de Alleenhouderstraat. Op de achtergrond staan de 

bomen van de Fratersstraat. Deze moesten wijken voor 

de losplaats van de NS die in hoofdzaak werd gebruikt 

voor de aanvoer van steenkolen, zowel voor fabrieken 

in het noorden van de stad als voor kolenhandelaren. 

Rond 1960 werd de brug afgebroken voor de bouw van 

het viaduct aan de Gasthuisstraat.Het oude gasthuis 

werd in de zestiger jaren gesloopt voor de verbreding 

van de Gasthuisstraat. Dit was het tweede gasthuis. 

Het eerste stond op de Veldhoven (nu 

Wilhelminapark) van 1827 tot 1838. Dat er 

toen maar weinig mensen in het ziekenhuis kwamen, 

blijkt wel uit het feit dat er pas in 1877 een verdieping 

werd opgebouwd. Ook werden er toen nog bejaarden 

opgenomen in het gasthuis. Maar daarvoor werd in 

1888 het St. Josephgesticht gebouwd aan de Lange 

Nieuwstraat. In 1929 werd het gasthuis gesloten 

omdat toen het nieuwe St. Elisabethziekenhuis 

gebouwd was aan de Jan van Beverwijckstraat.Dan 

gaan we weer eens na wie er in de zestiger jaren in 

de Gasthuisstraat woonden. Op de voorgrond de 

muziekwinkel van Christ. Daarnaast zat kapper de Kok. 

Als buurman had hij cafe Hooghardie en op de hoek 

van de Locht-straat zat wasserij van Gorp. Deze was 

speciaal bekend vanwege het wassen van overhemden, 

die met zo’n hardgesteven 

boord werden afgeleverd. 

Op de andere hoek zat de 

bloemenzaak van Baljet. Bij 

het derde zonnescherm op 

de foto was de snoepwinkel 

van Jamin. Zoals we op de 

foto zien waren er toen 

alleen maar fietsers. Een 

voorbode van wat nu de 

Gasthuisring is geworden; 

een onderdeel van de 

fietsroute.

                                  

Harrie Schoenmakers †

MEDEWERKER ÉN MANTELZORGER,
MÉÉR DAN EEN DUBBELE BAAN 
Je bent medewerker én je zorgt voor je vader of  moeder, partner of  kind. Dit is vaak 
een extra belasting. Is er begrip van je collega’s en leidinggevende? Waar haal je 
steun vandaan?

Zou jij er met anderen over willen praten en je ervaringen delen? Meld je dan aan 
voor de serie van zes bijeenkomsten over dit onderwerp onder leiding van 
Marijke van Es, geestelijk verzorger én ervaringsdeskundige.

WANNEER  donderdag 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 16 en 30 november 
WAAR De Hazelaar - 19.30 tot 21.00 uur. 
Er is plaats voor 8 deelnemers en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie en om je aan te melden kun je terecht bij Marijke van Es - 
m.v.es@dewever.nl - 013 464 42 44. Graag aanmelden vóór 1 september 2017.

POETSEN EN 
BOODSCHAPPEN 

DOEN

ZORG VOOR 
EEN VADER OF 

MOEDER

NAUWELIJKS TIJD 
VOOR SOCIALE

CONTACTEN

WERKEN

EEN KIND DAT 
EXTRA AANDACHT 

NODIG HEEFT
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|  Van goede zorg verzekerd  |

Kwaliteitskader  
Verpleeghuiszorg 
Samen leren en verbeteren

Ook deze keer kunt u het onderstaand strookje invullen met 

uw naam en de afdeling waar u werkt, woont of verblijft. 

De oplossing van deze puzzel kan worden ingeleverd tot 6 
november in het postvak van het locatiesecretariaat.

Oplossing:

Naam:

Afdeling:

6

M I L I E U K E U R I N G

E G E J O K M G E M A D O

E R F D E E L T A L I B E

R IJ I B R A E D P U S O D

V K C C A M O S R A I E E

O O G O T R G K T N E T R

U A N H U N M O E K R S E

D P C D I L P E R E A E N

S O A D E S I S U R S E W

V M D H E R E S G B P R A

O E E E C I B D S O E K G

R D L E L S M U L E R L E

M V A O V E R T U I G E N

M G A S E R I E I R E I I

A L R B B U A F Z O M E N

S D S A R O B L E I T A E

T O J O P Y R E N E E E N

B U O U T J G S N E R K T

O V N E N M U N T Z IJ D E

O Z G N I C O R N E O B N

M T R O O S T A K E L E N

ADELAARSJONG 

ADJUNCT 

AFZOMEN

ANKERBOEI 

BARMEUBEL 

BENZOE

BIJENLARVE 

BOETSEERKLEI 

BOSBEEMDGRAS

COULISSE 

DAGCREME 

DAGBORSTEL

DREEF 

ERFDEEL 

GEJOK

GOEDERENWAGEN 

GRAPJURK 

HELMKRUID

INENTEN 

KEIZERSCHAP 

MADURODAM

MASTBOOM 

MEERVOUDSVORM 

MILIEUKEURING

MUNTZIJDE

OKIDO 

ONDERBUURMAN

ONNUT 

PYRENEEEN 

REDDINGSPLAN

SIERASPERGE 

SLAOLIE

SONNET

STAKELEN 

TERUGSLUIZEN 

TROOST

VIJFJE 

VLEESPOT 

VOCHTMETER

VOORUITLOPEN

Puzzelwinnaars  
van D’n Bijerd 
Zomer 2017:
Winnaar van de vorige puzzel is:  
 

De Bijsterstede:   

Mw. Van den Dries, 
app 231

Den Herdgang:  

Mevr. Verhoeven, 
app. 381

Oplossing: CHLOORGAS

Gefeliciteerd u kunt bij de 
Welzijn een tegoedbon van 10,-- 
euro in ontvangst nemen.

Verschillende partijen die in Nederland met de 

ouderenzorg 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 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 maanden 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

Kwaliteitskader  
Verpleeghuiszorg herzien

7

SPEURPUZZEL
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De Bijsterstede

OVERLEDEN BEWONERSVERJAARDAGEN BEWONERS 

OKTOBER 2017

Dag Naam Afdeling leeftijd

2 Mw. W. Peijs De Nijver 59

8 Mw. M. Morsink De Oude Lange 92

9 Mw. M. Sebregts De Stedeke 85

16 Mw. J. van Schilt De Stedeke 89

17 Dhr. M. Mensink De Herboth 89

18 Mw. H. Melis De Molenbocht 86

31 Mw. M. van de Ven De Rosmolen 79

23 Mw. J. de Beer De Stedeke 81

23 Mw. M. Zebregs De Molenbocht 92

24 Mw. J. van Spaandonk De Stedeke 98

NOVEMBER 2017

Dag Naam Afdeling leeftijd

1 Dhr. F. Jansen De Nijver 86

3 Mw. A. de Hondt De Rosmolen 89

DECEMBER 2017

Dag Naam Afdeling leeftijd

6 Dhr. L. Vermeer De Herboth 95

17 Mw. J. Smetsers De Oude Lange 91

20 Mw. P. Stenders De Nijver 93

27 Mw. A. de Haas De Rosmolen 87

30 mw. P. van de Put De Herboth 94

31 Dhr. C. van Bezouw De Nijver 84

Dag Naam Afdeling leeftijd

5 Mw. M.  Hamers- 
Otten

De Molenbocht 85

6 Dhr. M. van Houtum De Herboth 82

12 Mw. M. Jansen De Oude Lange 92

16 Mw. C. Zagers De Stedeke 85

18 Mw. C. de Kort De Herboth 70

30 Dhr. H. Kennis De Stedeke 79

NIEUWE BEWONERS

17-05-2017 Mw. Stam Theresia/de Oude 
Lange K. 406

23-05-2017 Mw. Cools -  
Verhagen

Besterd/ De Rosmolen  
K. 351

23-06-2017 Dhr. Fonken Besterd/ De Rosmolen  
K.: 343

26-06-2017 Mw. Haneveer Besterd/ De Rosmolen  
K.: 334

29-06-2017 Mw. Coolen -  
Kwantes

Theresia / De Oude 
Lange K. 412

29-06-2017 Mw. Verrier Theresia/ De Herboth  
K.204

05-07-2017 Mw. Zagers  
de Wilde

Theresia / De Stedeke 
K.317

14-07-2017 Dhr. Van de 
Sanden

Theresia/ De Herboth 
K. 205

17-07-2017 Mw. Soer Besterd/De Rosmolen 
K.339

27-07-2017 Dhr de Wit Theresia/ De Herboth 
K.: 217

29-07-2017 Mw. v.d. Ven - 
Kok

Besterd/ De Rosmolen 
K. 340

28-08-2017 Mw. Sep- v. 
Helvert

Besterd/De Rosmolen 
K.354

17-06-2017 Dhr. Oerlemans Theresia/De Oude 
lange k.412

20-06-2017 Mw. Wolbert  
van Doorn

Besterd/De Rosmolen 
k. 343

21-06-2017 Mw. Hessels  
de Wit 

Theresia / de Stedeke 
k. 317

08-07-2017 Mw. Galle- v. 
Lissum

Besterd/De Rosmolen 
k.339

18-07-2017 Dhr. Rooijens Theresia/De Herboth 
K.217

13-08-2017 Mw. De Hondt Besterd/De Rosmolen 
k.354

VERHUISD

15-06-2017 Mw. Bruurs-v.  
Berkel

Theresia/De Herboth 
k.204 - De Vloet

21-06-2017 Dhr. Huijsmans Besterd/ de Rosmolen  
K.: 334 - De Leijhoeve

06-07-2017 Dhr. de Kroon Theresia/ De Herboth 
K.: 205 - Koningsvoorde

25-07-2017 Mw. Hamers Besterd/De Rosmolen 
K; 340 - Joh. Zwijssen

maaltijd. Indien zij gebruik willen maken van dit diner 

zijn zij uiteraard in de gelegenheid om ook enkele 

gasten uit te nodigen om samen met hen dit diner te 

nuttigen. Voor de gasten geldt een tarief van € 22.95.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de 

medewerkers van de horeca.

VERJAARDAGSDINER

Wanneer bewoners van De Bijsterstede jarig zijn 

bieden wij hen de mogelijkheid om in het Bruin café 

gebruik te maken van een speciaal viergangendiner 

ter gelegenheid van hun verjaardag. Dit diner wordt 

door ons als Bijsterstede gratis aangeboden aan onze 

bewoners ter vervanging van de reguliere warme 

In november 2018 bestaat De Bijsterstede 30 jaar.  Een feest wat we 

niet zomaar voorbij laten gaan.

Vandaar dat we er een jaar van te voren al wat aandacht aan 

besteden. Niet alleen voor onze bewoner, maar ook voor personeel en 

vrijwilligers zal het een heugelijk feest worden. De komen seisoenen 

zullen we ook wat mensen aan het woord laten die iets van onze 

Bijsterstede willen vertellen. Bent u iemand die zo’n verhaal met ons 

zou willen delen, schrijf dan naar de redactie van D’n Bijerd.

Hou facebook van De Bijsterstede in de gaten, dan zult u vast iets 

tegen komen wat al iets vertelt over de 30 jaar De Bijsterstede.

Welzijn.   

OP NAAR DE 30 JAAR DE BIJSTERSTEDE.

LIKE DE 
BIJSTERSTEDE  

VIA FACEBOOK
www.facbook.com/debijsterstede
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De Bijsterstede
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BIJSTERSTEDE VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT M/V

Afdelingsvrijwilliger voor afdeling  BESTERD 
gastvrouw 9.00-13.00 uur 

Afdelingsvrijwilliger voor afdeling  THERESIA 
gastvrouw 9.00-13.00 uur 

Afdelingsvrijwilliger voor diverse afdeling   
koffie en thee rondes 14.00-15.30 uur

Vrijwilliger voor begeleiding van bewoners 
naar MBVO(Gymmen)Vrijdag 9.30-12.30 uur 

Vrijwilligers Hand- en spandiensten  
voor de technische dienst wo, vrij 9.00-12.00 uur

Vrijwilligers voor de wandelclub 

maandag met bewoners in een 

rolstoel 14.15-17.00 uur 

Vrijwilliger voor het  Winkeltje 
di of do of za 09.00-12.15 uur

Vrijwilliger voor ondersteuning tijdens de Bingo 
Wo 14.00-17.00 uur

Vrijwilliger voor het Bruin Café 
voor feestje en partijen alle dagen van de week                    

- worden ingepland op feestjes op oproepbasis

Bezoekvrijwilliger 
voor het individueel begeleiden van een bewoner 

-wekelijks in overleg met de bewoner

vrijwilliger voor begeleiding van halen en 
wegbrengen van bewoners  

die naar Eucharistieviering gaan op zaterdag  

2 x per maand  15.15-17.15 uur  

Contact opnemen met:  
Alex Hendrickx,  coördinator vrijwilligers

013-5496170

a.hendrickx@dewever.nl

w
JUBILEA VRIJWILLIGERS VERJAARDAGEN VRIJWILLIGERS

ANNEKE PARADE 5 Jaar

BEP DIDDEN 5 Jaar

RIAN DONKERS 5 Jaar

TOOS VAN WAES 15 Jaar

GESTOPT VRIJWILLIGERS

NIEUWE VRIJWILLIGERS

Britt van den Donk afdelingsvrijwilliger 01-04-2017 

Kayleigh van Gool bezoekvrijwilliger 01-06-2017   

Agnes van Lent afdelingsvrijwilliger 01-06-2017

Nanique van Belkom afdelingsvrijwilliger 01-06-2017

Iris Schoonman woensdag bing 15-06-2017

Dymph van de Stelt afdelingsvrijwilliger 19-06-2017

Jan van de Pol bezoekvrijwilliger 13-07-2017

Koen van der Aa Sjoelen 01-08-2017

Jo van Wanrooy Wandelclub 01-08-2017

Ben van Waes Chauffeur 16-08-2017

Martin Kruijssen Hand- en spandiensten 01-09-2017

1 Cees Louer

2 Jan van Beckhoven

10 Ben van Waes

15 Gina van den Eijnden

16 Tonnie van de Berg

17 Pierre Cruijssen

20 Jan Jansen

22 Riet Peijs

23 Leo Maas

24 Harrie Buster

25 Koen van der Aa

27 Ricky van Laarhoven

29 Wil Luites

29 Wil van Lanen

30 Ans Louer

31 Janneke van der Aart

OKTOBER 

15 Marian Hofland     

23 Ine de Beer      

29 Axinja Ruijgers   

NOVEMBER

2 Jan Bakels      

12 Jos van Rijckevorsel     

16 José van Caulil 1936 

17 Myra Weeterings     

17 Maria van Zeeland    

23 Gerrie van Dun     

25 Jozephien van der Veen    

25 Shirley Paulina   

25  Ton Lapien      

26 Toon Mauritsz     

DECEMBER

VASTE WEEKACTIVITEITEN

Kegelen
Maandag 10.00-11.30u Brasserie

Indoor boulesspel
Maandag 14.30-16.30u Brasserie

Schilderclub
Maandag 14.00-16.00u Brasserie

Computerhoek
Maandag t/m vrijdag 09.30-11.30u Brasserie

Maandag, dinsdag 18.30-20.30u Brasserie

Biljartvereniging 
Dinsdag en donderdag 13.30-17.00u Brasserie

Sjoelen
Dinsdag 14.30-16.30u Brasserie

Wandelclub
Maandag 14.00-16.30u; bewoners worden gevraagd

Hobbygroep
Dinsdag, woensdag en donderdag  10.00-12.00u 

Tuinhuisje/Welzijnsruimte

Bingo
Woensdag 14.30-16.30u Brasserie

Barakken
Donderdag 14.30-16.30u Brasserie

Meer Bewegen Voor Ouderen
Vrijdag 10.00-10.45u en van 11.15-12.00u Bruin Café

Karaoke
Op donderdagmiddag 14.30-16.00u in Bruin Café

Samen zingen
Op vrijdag, volgens schema zoals in de 

activiteitenkráánt vermeld staat - 14.30-16.00u 

Brasserie

Matinee
Op vrijdag of zondag, volgens schema zoals in de 

activiteitenkráánt vermeld staat - 14.30-16.30u 

Brasserie

Kom heerlijk mosselen eten op 

dinsdagavond 3 oktober 2017 

in de Brasserie. Vraag aan de 

medewerkers van de horeca, 

wat de mogelijkheden zijn 

voor u en/of uw gasten.

OKTOBER
MOSSELMAAND!!
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De Bijsterstede

VRIENDEN VAN DE BIJSTERSTEDE

bewoners te kunnen spreken, om te polsen wat hun 

indruk van De Bijsterstede is en of ze het naar hun zin 

hebben. Deze gesprekken waren over het algemeen zeer 

positief en daar bleek ook uit dat de mensen het goed naar 

hun zin hebben. Op dit moment zijn er buiten de eerder 

vermelde familieavond en gesprekken over een avond 

voor het maken van kerststukjes geen verdere lopende 

zaken.  Mochten die er wel komen en van belang zijn voor 

bewoners en familie, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk 

van op de hoogte brengen.

Voor vragen, opmerkingen, ideeën of andere zaken die 

van belang zijn voor de cliëntenraad kunt u altijd bij ons 

terecht. U kunt dit doen middels een brief die u kunt 

deponeren in het postvak van de cliëntenraad. Deze kunt u 

vinden in het halletje tegenover de receptie.

Hans van Marwijk – Voorzitter CR De Bijsterstede.  

VAN DE CLIENTENRAAD

De vakantie is weer voorbij en ik hoop dat iedereen een 

fijne periode heeft gehad.  Nu deze weer achter de rug is, 

kunnen we weer met frisse moed en met volle energie 

aan de slag gaan Hoewel ik eerlijkheidshalve moet zeggen 

dat er al enkele mensen van de cliëntenraad in deze 

periode bezig zijn geweest met de voorbereidingen van de 

familieavond die binnenkort plaats zal gaan vinden.  De 

voorbereidingen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium 

en de uitnodigingen voor deze avond zijn reeds de deur uit. 

Wat ik er al over kan zeggen is dat het deze keer een iets 

andere insteek zal hebben als de andere familieavonden.  

Deze zal in een ontspannen sfeer plaatsvinden en zal 

diverse onderwerpen bevatten.  Ook zullen de aanwezigen 

de mogelijkheid krijgen om (als zij hier behoefte aan 

hebben) vragen te stellen aan de cliëntenraadleden. 

Natuurlijk hopen wij dat al de genomen moeite voor het 

organiseren van deze avond niet voor niets is geweest en 

dat de opkomst dan ook groot zal zijn. Voorzichtig kijken 

wij ook al vooruit naar het eind van het jaar en zijn wij 

inmiddels ook al met elkaar en andere personen in overleg 

om ook dit jaar weer een avond te organiseren om samen 

met de bewoners en familieleden weer kerststukjes te 

gaan maken. Dit is nu al enkele malen een groot succes 

geweest en we willen dit graag voort blijven zetten.  Hoe 

alles er op deze avond uit zal gaan zien en hoe we het in 

gaan kleden, zullen we tijdig bekend maken.  

Vanuit mijzelf kan ik zeggen dat ik de afgelopen periode 

bezig ben geweest met de voorbereidingen van het 

jaarverslag van de cliëntenraad, deze zal binnenkort ook 

helemaal uitgewerkt zijn. Wat vergaderingen betreft 

was het de afgelopen periode tamelijk rustig, maar dat 

is meestal in deze tijd van het jaar.  Dus valt daar niets 

over te melden. Hier gaat echter snel verandering in 

komen, want er staan inmiddels al enkele vergaderingen 

ingepland. Ik ben de afgelopen tijd wel vaak aanwezig 

geweest bij activiteiten en matinees in de Brasserie, 

dit omdat ik dan de gelegenheid had om eens wat met 

Beste lezers van d’n Beierd,

De Stichting Vrienden van De Bijsterstede heeft dit jaar 

geld beschikbaar gesteld om individuele wensen van 

onze bewoners te kunnen vervullen. Inmiddels hebben al 

enkele bewoners gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Een bewoner is samen met een medewerker Welzijn naar 

het Textielmuseum geweest en een aantal bewoners 

zijn met de wandelclub naar de Piushaven geweest en 

hebben daar een terrasje gepikt. Ook hebben een aantal 

bewoners het plan gehad om naar de Hortensiakwekerij in 

Oosteind te gaan, maar dat liep niet zoals het gepland was 

en uiteindelijk hebben ze in een luxe restaurant in Breda 

heerlijk gebak gegeten en daarna zijn ze een uitsmijter 

in het restaurant Stad Parijs gaan eten. U ziet het zijn 

uiteenlopende wensen, soms alleen of soms in een groep. 

Naast de lift bij de receptie ziet u welke wensen er nog 

meer in vervulling zullen gaan.

Duofiets:
De accu van de duofiets is versleten, dit houdt in dat we 

niet ver meer met de duofiets met ondersteuning kunnen 

rijden. We hebben namens de Vrienden van De Bijsterstede 

een offerte aangevraagd voor een nieuwe accu en dat gaat 

weer behoorlijk wat geld kosten. We hebben besloten om 

toch een nieuwe accu te bestellen daar we de duofiets 

regelmatig gebruiken.

Vogeltjes verhuizen:
Er zijn een aantal nieuwe bewoners gekomen en een 

daarvan heeft een aantal vogels geschonken aan De 

Bijsterstede. Deze vliegen nu rustig rond in onze volière 

buiten. Dankzij goede vrijwilligers en het geld van Vrienden 

van De Bijsterstede is alles in goede staat.

Aquarium:
Het aquarium van de Dagbesteding is verhuisd naar de 

gang van de Molenbocht. Naast het kantoor van Karin 

Jansen staat het nu. Een mooie en rustige plaats waar je op 

je gemak even kunt kijken. Dit aquarium en het aquarium 

in de Brasserie worden door Harrie Janssens met zorg 

onderhouden en we zijn hem daar erg dankbaar voor.

Afscheid van een bestuurslid.
Na een lange aanlooptijd naar een nieuw bestuur en de 

nodige hobbels die we hebben moeten nemen kwamen 

we eindelijk in een wat stabielere tijd terecht. Het bestuur 

bestaande uit oud-medewerkers, een vrijwilliger en een 

medewerker, gaan na de vakantie weer verder aan de slag 

om nieuwe donateurs te werven en een jaarprogramma 

te maken. Nellie Jakobi gaf aan dat 

ze wilde stoppen als secretaris van de Vrienden 

van De Bijsterstede, we respecteren haar besluit, maar 

vinden het wel erg jammer. Na wat rondvraag hebben we 

weer een nieuw bestuurslid kunnen vinden in de persoon 

van Ria Smolders. Ria is een medewerker van afdeling De 

Besterd en werkt al meer dan 38 jaar op De Kievitshorst/De 

Bijsterstede. Wij zijn erg blij dat we weer voltallig zijn. Met 

Margriet Ratelband als adviseur zullen wij zoveel mogelijk 

inspelen op de behoeften van onze bewoners, die niet uit 

de reguliere middelen verschaft kunnen worden. 

  

Wordt ook donateur van “Vrienden van de Bijsterstede”.

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en 

donaties. In een tijd waarin we allemaal toch op de kleintjes 

moeten letten, is het niet makkelijk om giften binnen te 

halen, daarom zijn wij heel blij met onze donateurs. Voor 

€12,50 per jaar kunt u al donateur worden.

Maar ook voor €2,50 per maand is dat mogelijk. Natuurlijk 

als u meer wilt geven is dit altijd welkom. Vooral familie, 

vrienden en bekenden willen vaak wel wat geven voor 

de goede zorgen die bewoners hier ontvangen. Op deze 

manier laat u zien dat u De Bijsterstede waardeert en 

door uw donatie en giften kunnen wij nog meer voor het 

welbevinden van onze bewoners doen. Wilt u donateur 

worden? Dan kan dat via de folder die in de informatiewand 

staat tegenover de receptie. Giften kunt u storten op ons 

bankrekeningnummer: IBAN:NL33INGB0007470463 t.n.v. 

Stichting Vrienden van de Bijsterstede.

Donaties/giften van de afgelopen periode
01-05-2017 -  donatie € 30,00 en € 40,00

24-05-2017 -  €5,00 en €25,00

31-05-2017 -  €10,00

01-06-2017 -  €25,00 en €12,50

23-06-2017 -  €5,00

30-06-2017 -  €10,00

24-07-2017 -  €5,00

31-07-2017 -  €10,00

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van De 

Bijsterstede, hartelijk dank voor alle donaties.

Maaike Dejonckheere, Yvonne Leemans , Ria Smolders, 

Jose de Volder en Alex Hendrickx

21 november Speciale Bingo van Vrienden van de 
Bijsterstede van 20.00-22.30 uur, inloop 19.30u.
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De Bijsterstede

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 Bijsterstede en 

cliënten uit aanleunwoningen of uit de wijk. Algemene 

nummer van De Hazelaar: 013-46444100

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
De kerkelijke vieringen zijn om de 14 dagen op zaterdag 

om 16.00 uur.

Huurappartementen De Bijsterstede
Wilt u informatie over het huren van een appartement, dan 

kunt u contact opnemen met Frans van Gurp, zorgadviseur  

De Wever. T 0800 3 39 38 37.

DIENSTEN EN FACILITEITEN

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND:

15

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 afspraakformulier halen bij de 

receptie. Het ingevulde formulier kunt u bij de receptie 

afgeven. We nemen contact op om de afspraak te 

bevestigen. Ook tijdens 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. 
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In het Magnificat jubelt Maria het uit: “En zie van heden af prijst elk geslacht 
mij zalig omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed” (Lucas 1, 48).

Naast de maand mei, is de maand oktober bijzonder 

toegewijd aan MARIA en dit door wijze van het bidden 

van de “heilige rozenkrans”. Tijdens de middeleeuwen 

kende men de Mariaverering door o.a. het invoeren van het 

rozenkransgebed een grote bloei en werden talrijke kerken 

aan haar toegewijd. Vele heiligen hebben 

het rozenkransgebed bijzonder aanbevolen 

bij de gelovigen, denken we maar aan de H. 

Dominicus, de H. Grignion de Montfort, de 

H. Alphonsus Maria de Liguori en nog vele 

anderen.

Maria heeft zoveel mooie middelen aan de 

hand gedaan om de mensen naar haar Zoon 

te brengen. Een ervan is de rozenkrans. De 

H. Pater Pio, de heilige mysticus, heeft van 

de rozenkrans gezegd: “Maria heeft haar 

kinderen een zwaard in de hand gegeven, 

en dat zwaard is de rozenkrans”.

Paus Paulus VI noemde het “een 

evangelisch gebed, dat zich richt op 

de geheimen van de verlossende 

menswording”. De rozenkrans is een gebed waarvan 

Christus duidelijk het middelpunt is.

Juist in onze tijd is het belangrijk om dit eenvoudige 

rozenkransgebed weer ter hand te nemen, ook om het 

geloof aan de volgende generaties door te geven!

Liefde tot  MARIA  kan zich in ons leven op vele manieren 

uiten. De heilige rozenkrans is het mariale gebed, dat 

het meest  aan te bevelen is. Deze devotie geeft ons een 

samenvatting van de belangrijkste waarheden van het 

christelijke geloof. Wij beschouwen elk mysterie en zo 

leert Maria ons het leven van haar Zoon 

te overdenken. Zij, die nauw verbonden is 

met Jezus, neemt soms de eerste plaats 

in; andere keren is het Christus zelf die het 

eerst onze aandacht trekt. Maria verhaalt 

altijd over Jezus: over de vreugde van zijn 

geboorte, over zijn dood aan het kruis 

en over zijn glorievolle opstanding en 

hemelvaart. De rozenkrans is het meest 

geliefde gebed van onze Moeder. “Het 

bidden van de heilige rozenkrans, met de 

beschouwing van de geheimen(mysteries), 

de herhaling van het Onze vader en het 

Weesgegroet, de lofprijzing van de Heilige 

Drie-eenheid en de bestendige aanroeping 

van de Moeder Gods, zijn een voortdurende 

akte van geloof,  hoop en van liefde, van aanbidding en 

van eerherstel”.

Hier past dan ook de volgende raadgeving: ”Bid de 

rozenkrans, dan zal de gezegende eentonigheid van de 

Weesgegroeten je reinigen van de eentonigheid van je 

zonden”.

KERSTDINER 2017
Ook dit jaar organiseert De Bijsterstede kerstdiners voor bewoners en hun genodigden. De data van de kerstdiners zijn:  
Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 december.

De data kunt u alvast in uw agenda noteren, welke afdeling op welke dag zijn uitgenodigd, wordt nog bekend gemaakt.
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Wat is verzorgend wassen?
Verzorgend wassen wordt ook wel wassen-zonder-water 

genoemd. Verzorgend wassen werkt met speciale met 

vloeistof geïmpregneerde washandjes. Met deze al dan 

niet voorverwarmde wegwerpwashandjes wordt een 

wasbeurt gegeven zonder dat daar een waskom, water en 

zeep of handdoeken bij nodig zijn. De vloeistof zorgt voor 

een pH-neutrale reiniging en de lotion verzorgt de huid.

Voordelen voor de bewoner:
Het wassen is minder belastend, de bewoner hoeft minder 

gedraaid te worden (bijvoorbeeld als de bewoner erg moe 

is en/of pijn heeft). 

Een gevoelige huid  hoeft  na het wassen vaak niet meer 

ingesmeerd te worden met olie of crème. Sommige 

bewoners voelen zich beter na verzorgend wassen.  

Het vergroot de zelfredzaamheid (de bewoner kan 

makkelijker onderdelen van het wassen zelf doen). 

De bewoner houdt meer energie over voor andere 

activiteiten.

Voordelen voor degene die de wasbeurt geeft:
Geen gesleep met waskommen en water, dus minder 

fysieke klachten. Minder kans op allergie van de handen 

door veelvuldig gebruik van water en zeep. Tijdsbesparing. 

Er is hierdoor tijd over voor andere zorgtaken.

We hadden ons voor het onderzoek 3 vragen gesteld:

1. Het gebruiksgemak voor de bewoner en de minder 

fysieke belasting.

2. Tijdswinst en gebruiksgemak voor de medewerker en 

minder fysieke belasting.

3. Kostenbesparing, in zeep, water, tijd, crèmes etc.

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de huidige 

methode van wassen met een wasbak, zeep en handdoeken 

niet altijd hygiënisch was, bv met de was over de gang. Niet 

huidvriendelijk, soms was de huid erg droog en schilferig. 

Het was tijdrovend en vermoeiend voor de bewoner en de 

verzorgende. Er werden diverse crèmes gebruikt en door de 

tijdsdruk werden niet altijd de voeten gewassen. 

Het resultaat na de test gaf aan dat de wasbeurt minder 

belastend was voor de bewoner, de huidconditie zichtbaar 

verbeterde. Er geen extra crèmes nodig waren. En er kwam 

meer rust op de afdeling, doordat er minder wasgoed 

was en het gesjouw daarvan . De bewoners werden ook 

helemaal verzorgd. De bewoners waarbij de verzorgend 

washandjes werden gebruikt gaven ook aan het prettig te 

vinden, het voelde lekker zacht aan en een fijne geur. 

Kortom we kunnen terugkijken op een goed onderzoek 

en met elkaar hebben we besloten om het verzorgend 

wassen meer in te zetten voor de bewoners die dat willen 

en waarbij het ook een duidelijke meerwaarde heeft voor 

de huidconditie en rust. We blijven natuurlijk ook gewoon 

douchen.

Karin Jansen
Teammanager Zorg en Welzijn

De laatste maanden hebben we op afdeling Molenbocht 
en de Oude lange een proef gedaan met verzorgend 
wassen. 

VERZORGEND WASSEN

 

 

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685                            info@vdbraakenmaas.nl   

 
 
 

 

 

Ouder worden en blijven bewegen? Wij bewegen U! 

Mensen die ouder worden en problemen krijgen met de beweeglijkheid van 
hun lichaam,  kunnen bij ons op de praktijk terecht of wij komen bij u aan 
huis. Wat kunnen wij doen voor u:  
* creëren van veilig functioneren thuis 
* trainen van stabiliteit bij onzeker lopen 
* trainen van kracht en conditie  
* adviseren van gezonde (veilige) leefstijl 
* valpreventie 

Voor vragen kunt u terecht bij ons op de praktijk of via 013-5420685.  De behandeling valt onder de 
aanvullende verzekering 

 

Boet van de Braak 
Ouderenspecialist 
 
Diverse dagdelen in 
de week aanwezig. 

KUNSTGEBIT AAN HUIS IN TILBURG   

Heeft u een kunstgebit of een implantaatprothese nodig? 

En  bent u niet goed ter been? Kunstgebit aan huis maakt 

het u makkelijk. De tandprotheticus komt met een mobiel 

tandtechnisch laboratorium bij u thuis.  

Géén extra kosten, wél extra service 
Aan de service Kunstgebit aan huis zitten geen extra 

kosten verbonden. Ook voor reparaties of aanpassingen bij 

pijnklachten komen we naar u toe. Deze service is er voor 

iedereen!

 

Een vertrouwd gezicht
Wij werken ook voor De Wever en voor Thebe. Wij zijn 

aangesloten bij alle zorgverzekeraars, HKZ gecertificeerd en lid 

van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici.

Bel 013 - 20 33 599 voor het maken van een afspraak
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Den Herdgang

OKTOBER 2017 DECEMBER 2017NOVEMBER 2017

01 Linette Marcelina

02 Angelique Brouwers

03 Maria Otten

07 Irene van Nuenen

10 Jan Otten

17 Henk de Jong

22 Annie Mols

29 Cees Teurlings

30 Rianne van Assouw

01 Carel Dienjes

07 Syl Faszbender

09 Ad Marcelis

15 Ben van Amelsfort

17 Jeanny Karel

21 Kees Pistorius

22 Twan Desmares

22 Sindus Salim

26 Joop van Rijswijk

30 Michael Zebregts

02 Annie Sparidans

02 Jan Bakels

07 Thea Kalf

09 Hannie van Riel

16 Ans van Hest

17 Marianne van Wijnen

23 Willemiek Gouverneur

24 Kitty Kieboom

VERJAARDAGEN VRIJWILLIGERS NIEUWE BEWONERS

Dhr. Janssens

Mw. Mutsaars – Spapens

Dhr. Smolders

Mw. Voortman – de Ruijter

Dhr. Marsé

Mw. Smolders-Schouten

Dhr. van der Bruggen

Dhr. Kilie

VERJAARDAGEN BEWONERS 

OKTOBER 2017

04 Mw. IJpelaar app. 278 76 jr

07 Mw. Ceron app. 163 95 jr

09 Mw. Kleis app. 289 74 jr

10 Mw. De Rooij app. 177 83 jr

22 Dhr. Blokvoort app. 379 94 jr

23 Dhr. Kivits app. 364 85 jr

29 Mw. Smulders app. 286 86 jr

30 Mw. v. Gisteren app. 383 77 jr

31 Dhr. Aarts app. 369 98 jr

NOVEMBER 2017

08 Mw. Gunsing app. 283 92 jr

11 Mw. van Dalen app. 175 88 jr

12 Dhr. Dekker app. 467 84 jr

12 Mw. Mutsaars app. 373 90 jr

16 Dhr. Leijten app. 267 93 jr

17 Mw. Struijcken app. 478 76 jr

23 Mw. Hemmelder app. 464 92 jr

25 Mw. Hauser app. 287 86 jr

25 Dhr. van Kuik app. 161 80 jr

DECEMBER 2017

03 Mw, Verweijmeren app. 271 77 jr

04 Mw. Obbens app. 362 95 jr

05 Mw. Bos app. 375 83 jr

06 Mw. Heefer app. 365 76 jr

09 Mw. v.den Boomen app. 468 84 jr

09 Mw. Geboers app. 474 87 jr

10 Mw. Ooms app. 275 81 jr

20 Mw. de Jong app. 263 90 jr

21 Mw. van Loo app. 475 80 jr

23 Mw. de Beer app. 370 84 jr

24 Mw. Middelbeek app. 269 71 jr

28 Mw. van Beers app. 270 98 jr

30 Mw. Dielen app. 366 97 jr

OVERLEDEN BEWONERS

25-06-2017 Mw. Zwiggelaar -  ten Napel

26-07-2017 Dhr. v.d. Putten

06-08-2017 Mw. De Wit – Vos

20-08-2017 Mw. Obbens-Schraven

27-08-2017 Mw. Dielen - Koks

VERJAARDAGEN PERSONEEL

OKTOBER:
01  Jill Segers

16  Karin van den Hoek

19  Marian van Doormaal

27  Marjella van de Walle

NOVEMBER:
02  Macha Leijten

12  Marijke van Loon

14  Iris Vorselaars

15  Dorien Verhoeven

16  Karin Hermans

18  José Pigmans

20  Miriam Kunzel

21  Yvonne van Vugt

30  Plonie van Strijdhoven

30  Veronica Makaya

DECEMBER:
13  Ad van Loon

22  Carolien Pijnappels

23  Desiré de Jong

26  Rilana Anema

28  Mien Op ’t Hoog

29  Monique Mutsaers

 

donderdag van  8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag van  8.00 tot 13.00  uur

Wij werken op afspraak
Kapsalon:   T 013-5831812
Schoonheidssalon: T 06-20545582

DORRIS 
COIFFURE  
& BEAUTY
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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 kenbaar bij de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad beschikt over een postvakje in de centrale hal. 

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)

CLIËNTENRAAD
Uit de vergadering van 4 juli 2017

C. Nanning

J. Ruis G. van Bijnen

S. van Broekhoven

M. Kerkhofs M. Otten

P. Nanning
voorzitter

D’n Bijerd komt per kwartaal uit. We proberen u d.m.v. D’n 

Bijerd zoveel mogelijk te informeren over alle zaken in Den 

Herdgang.  Onze Facebookpagina (volgt u of uw kinderen 

ons al), wordt wekelijks geüpdatet. We doen ook zoveel 

leuke dingen!  We zorgen dat u maandelijks een kalender 

heeft, waarop alle activiteiten staan. Mocht er dan nog 

iets tussen komen (want we staan altijd open voor leuke 

dingen), dan hangen we affiches op en we roepen het om 

bij de bingo’s. Op deze manier, proberen we u als bewoner 

zoveel mogelijk op de hoogte te houden van het wel en wee  

in Den Herdgang. We denken dat we dat goed doen, omdat 

we geen feedback krijgen. Maar natuurlijk mag u het altijd 

bespreekbaar maken. 

Inmiddels zijn we ook al aan het denken wat we in 2018 

allemaal gaan doen. Natuurlijk mag u daarin meedenken. 

Heeft u een leuk idee of zou u heel graag eens een keer 

“iets” willen doen? Maak het dan bespreekbaar. Wie weet 

kunnen we er iets mee. Niets is te gek in Den Herdgang.

Gelukkig spreekt u mij wel aan als ik door de zaal loop. Soms 

kan ik u  helpen met kleine dingen. Of de meedoenregeling 

voor u in orde maken. Soms moet er iets van uw hart. Maar 

ik hoor ook graag van u waar u van geniet op Den Herdgang. 

U woont hier immers en ik werk voor u. 

Vanaf begin oktober heb ik een andere werkplek. Ik zit 

dan in het kantoor naast de receptie (waar De Wever 

Thuis zat). De Wever Thuis verhuist naar de Lindeboom. 

De dagbesteding gaat vanaf eind september naar De 

Bijsterstede. We zullen de bewoners van de dagbesteding 

en de  daar bij horende collega’s gaan missen. We wensen 

hen heel veel plezier in De Bijsterstede. En ze zijn altijd 

nog welkom om op Den Herdgang aan een van de leuke 

activiteiten te komen deelnemen. Ze weten de weg.

Claudi Olieslagers, Welzijn 

ACTIVITEITEN IN DEN HERDGANG 

Mededelingen
• Op 21 maart vond  onverwachts de audit 

plaats voor Prezo (Prestatiemodel in de Zorg). 

Het definitieve Prezo-rapport is nog niet 

uitgebracht.

• De camerabewaking functioneert optimaal 

en de beelden gaan naar de politie als dat  

noodzakelijk wordt geacht. In de buurt van 

de aanleunwoningen en het kinderdagver-

blijf mogen,  vanwege privacy-redenen,  geen 

camera’s worden geplaatst.

• Een extern bedrijf is ingeschakeld om de 

persoonsalarmering te optimaliseren.

• Onlangs is door een extern bedrijf een 

interieurontwerp gepresenteerd voor 

de make-over van het restaurant en de 

huiskamer Korvel. Door een werkgroep met 

vertegenwoordigers vanuit de cliëntenraad 

zal een definitieve   keuze worden gemaakt.

• Implementatie Kwaliteitskader (standaard) 

Verpleeghuiszorg:  

Binnen de Wever organisatie wordt de 

voortgang besproken. Locatie Den Herdgang 

is druk bezig met de professionalisering en 

verzelfstandiging van de teams. Ze streven 

naar een goede relatie met bewoners en 

contactpersonen. Een open communicatie 

en met elkaar in gesprek blijven is het 

allerbelangrijkst. Voor de bewoners wil 

Den Herdgang een thuis zijn en voor de 

medewerkers een fijne werkplek.

Ongenoegen/klachten
Bewoners en/of contactpersonen kunnen hun 

ongenoegen/klachten melden bij de desbe-

treffende medewerker en/of de teammanager. 

Binnen de Wever organisatie is een 

onafhankelijke klachtenfunctionaris werkzaam. 

Maaltijden
• Naar aanleiding van reacties van bewoners 

is besloten om een aantal gerechten te   

schrappen of componenten te vervangen. 

Ook zijn benamingen van enkele gerechten 

aangepast. Mocht men desondanks een 

gerecht niet kennen, dan staat het de 

bewoner vrij om te vragen om een hapje te 

mogen proeven.

• Medewerkers van het restaurant zijn 

erg betrokken. Als bewoners niet goed 

eten wordt dit altijd doorgegeven aan de 

verzorging.

• Voor dementerende bewoners wordt de 

menukaart binnenkort aangeboden via foto’s 

op een tablet.

Catering 

Er bestaan plannen om voor bepaalde 

gelegenheden, zoals feesten en koffietafels, 

tegen betaling, de bewoners en de wijkbewoners 

gebruik te laten maken van De Korte Heuvel. 

Renovatie keukens / sanitaire ruimtes 
De uitvoering van de werkzaamheden start na de 

bouwvakvakantie. 

Herinrichting tuin   
Op 6 september vindt over de herinrichting een 

bijeenkomst plaats. 

Bewoners, contactpersonen en wijkbewoners 

zullen hiervoor worden uitgenodigd.
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WAT IS AL WEL GEREALISEERD?

Afdelingsuitjes
Voor alle zorgbewoners is er een bedrag uitgetrokken 

voor een uitje. Iedere zorgbewoner heeft dan ook hierin 

zijn of haar eigen inbreng gebracht. Vooral de Efteling 

was in trek. Wellicht heeft u Facebook; daar zijn alle uitjes 

benoemd. Voor bewoners die er echt niet meer op uit 

willen wordt een artiest ingehuurd die op Den Herdgang 

deze bewoners een gezellige middag zal bezorgen. 

Belevingsgericht maken van afdelingen
Onze medewerkers welzijn van Korvel/Veldhoven en 

Hasselt/Reit gaan de afdelingen belevingsgerichter 

maken. Nog niet alles is gerealiseerd, maar een aantal 

dingen kunt u al terug zien. Mocht u hierover vragen 

hebben kunt u bij  Iris, Mieke of Ria terecht. 

Zondagmiddagmatinee
Zes keer per jaar hebben we op zondagmiddag een 

zondagmiddagmatinee. Een gezellige middag met een 

artiest. Dit om de sociale contacten te bevorderen. Ook 

buurtbewoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd 

om kennis te maken met Den Herdgang. Op zondag 24 

september komt bijvoorbeeld Vocal Sound optreden. U 

bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Activeringen en geheugenspel
We hebben wat extra spellen aan kunnen schaffen om 

in groepsverband in de diverse huiskamers te doen. Hier 

wordt gretig gebruik van gemaakt. 

Rolstoelen
Iedere zorgafdeling heeft inmiddels een  uitleenrolstoel 

staan, zodat mensen die zelf geen rolstoel hebben er toch 

met de familie even op uitkunnen.

Samenwerking Kinderdagverblijf

Ook in 2017 werken we samen met Kinderdagverblijf 

Kiek. Wekelijks komen de kindjes op bezoek. We kunnen 

van de gelden van waardigheid en trots wat materialen 

aanschaffen om  samen te knutselen en of te bewegen. 

Tuin
De tuin bij  afdeling Korvel wordt aangekleed met 

seizoensplanten zodat er altijd wat kleur is. 

Muziekactiviteit “Ken jij mij”
Maandelijks komen op afdeling Korvel en in de huiskamer 

van Afdeling Hasselt/Reit twee jongens een uurtje zingen. 

Onze bewoners genieten hier met volle teugen van. Ze 

zingen en/of dansen mee. 

Kermisweek
In de kermisweek hebben we wat extra activiteiten 

kunnen regelen waaronder een poffertjeskraam. 

Alle zorgbewoners hebben dan ook een lekker portie 

poffertjes gekregen. 

WAT WORDT NOG GEREALISEERD
 

Verwenweek
Op zondag 1 oktober start onze verwenweek/

feestweek. Dit jaar is het thema “Hap Stap Den 

Herdgang”. Door de extra gelden van Waardigheid en 

Trots kunnen we iedere dag iets leuks organiseren. 

Ten tijde van het uitkomen van deze Bijerd zal ook 

duidelijk worden wat het programma wordt. 

Oudjaarsfeest
Voor oudjaar staat nog een budget gereserveerd. We 

hebben al een artiest uitgenodigd. 

We zullen er weer een leuke afsluiting van 2017 van 

maken. 

Inmiddels is duidelijk dat er ook in 2018 weer gelden 

zijn voor Waardigheid en Trots.  Inmiddels zijn we 

weer druk bezig om te zorgen dat we dit geld weer zo 

goed mogelijk besteden.  We houden u op de hoogte.

Claudi Olieslagers
Welzijn

HULDE AAN DE ROLLATOR
O rollator, mijn steun en toeverlaat

Heerlijke wagen, die steeds naast me staat.

Waar ik loop of ga, je bent in de buurt,

Of het nu kort of lang duurt.

Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid,

In jou heb ik vertrouwen, altijd.

Rollator, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat,

Bied me steun, jij onvermoeibaar apparaat.

Zonder jou zat ik op een stoel

En miste ik een heleboel.

Voor velen ben jij een “sta in de weg”,

Voor mij ben je onmisbaar, zeg.

Ik leun, ik steun, ik zit op jou,

Jij bent degene die ik het meest vertrouw.

Een standbeeld van de uitvinder die,  

in stilte werkend achter de schermen,

zich over slechte lopers wist te ontfermen.

Rollator, ’s morgens sta je bij het opstaan naast mijn bed 

en onze eerste wandeling maken we naar het toilet.

Rollator, zonder jou was  

ik uitgeteld, heel gauw.

WAARDIGHEID EN TROTS. 
Den Herdgang ontvangt vanuit de VWS extra 
geld voor ‘Waardigheid en Trots - Zinvolle dag 
invulling, voor extra inzet op dagbesteding. Den 
Herdgang heeft dat geld gebruikt om een zinvolle 
dagbesteding te kunnen voorzien voor zowel 
dementerenden als niet dementerende ouderen.

In 2017 hebben we in goed overleg het geld 
besteed aan onderstaande activiteiten. Nog niet 
alle activiteiten zijn gerealiseerd, maar dat zal in 
de loop van het jaar verder gebeuren. 

(Ingezonden door 
mevr. Dieltjes-
Mommers)
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VASTE  WEEKACTIVITEITEN

Biljarten 
Maandag, onderlinge wedstrijd.

Aanvang 14.00 uur in de biljartruimte.

Sjoelen
Maandag van 14.30  tot 16.00 uur in 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 in de huiskamer  op 

afdeling Reit Woensdag  voor de bewoners van Korvel 

van 10.30 tot  11.30 uur in de  huiskamer van afdeling 

Korvel. 

Handwerken
Woensdag van 9.30 tot 11.45  uur in de Korte Heuvel

Bibliotheek
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in de Heuvel. 

Internetcafé (met begeleiding)
Dinsdag van 9.30-11.30 uur

U kunt zich ook aanmelden voor een cursus

Sport en bewegen
Maandag van 10.45 – 11.30 uur in de Korte Heuvel  

voor bewoners van Hasselt/ Reit en Veldhoven en de 

bewoners uit de in- en aanleunwoningen en wijk. 

Koersbal
Donderdag van 14.30 tot 16.00 uur in de Heuvel.

Tekenen en schilderen
Vrijdag van 10.00 tot 11.45 uur in de Korte Heuvel

Jeu de Boules
Vrijdag vanaf 14.30 uur in de tuin bij Korvel

m.u.v. laatste vrijdag van de maand: 

Borrel-/dansmiddag: Om 14.30 uur in De Heuvel

Het kan voorkomen dat er voor deelname aan een 
vaste weekactiviteit een wachtlijst bestaat.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij Welzijn.

06-18049212    pedicure@yolandanass.nl

 

De jaarlijkse Picknick is altijd een gezellig uitstapje! Geluk-

kig waren de weergoden ons ook goed gezind. Het is altijd 

wel een kleine volksverhuizing,  maar als we er dan zijn 

is het volop genieten geblazen. Gelukkig hadden we het 

busje van De Heikant weer tot onze beschikking met hun 

behulpzame vrijwilliger Theo. Dankzij Theo hadden we 

alles (inclusief een aantal bewoners), zo in het Wilhelmi-

napark. De ingrediënten voor onze picknick waren keurig 

verzorgd door onze eigen keuken. Broodjes – krentenbollen 

-  eierkoeken -  eieren - vers fruit èn genoeg te drinken en 

er werd zelfs een warm kroketje gebracht.  Menig bewoner 

dacht dat hij ‘s avonds ook niet meer hoefde te eten.  

En wat gebeurt er dan veel in zo’n park. Nieuwsgierige 

mensen die gewoon even kwamen kijken of op onze zang-

kunsten afkwamen. Familieleden, die toevallig  uit de Aldi 

kwamen genoten van het feit dat hun familielid zo genoot. 

Een jongedame kwam langs en wilde foto’s maken, want 

ze was bezig met “leuke gebeurtenissen in Tilburg” te ver-

zamelen. Personeel van  het kinderdagverblijf “Wilhelmijn-

tje” aan het Wilhelminapark kwam ook nog even kijken en 

dansen en nodigde  ons uit om gebruik te maken van hun 

toilet. Ondertussen kwam er ook nog een groep studenten 

van Avans op ons pad, die op zoek waren naar mensen uit 

de wijk om hen te interviewen.  Er was zelfs “blauw” in het 

park, de politie kwam vragen of we geen last hadden van 

ongenodigde gasten. “Nee hoor” het was gewoon gezellig. 

Ook de agenten vonden het super om te zien.  

Het zonnetje ging hoe langer hoe harder schijnen dus 

voldoende vitamine D. Om iedereen in het park te krijgen 

was een kleine operatie, maar om iedereen terug op Den 

Herdgang te krijgen was als zwaaien met een toverstafje. 

 Dank je wel lieve vrijwilligers dat jullie dit weer mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Maar de bewoners zeiden het zelf al tegen jullie: “Het was 

geweldig”

Claudi,  Welzijn. 

PICKNICKEN
De kunst van het ontmoeten

VACATURE 
VRIJWILLIGERSWERK  
DEN HERDGANG

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 bewoners en hun 

familie centraal staan. 

Enkele vacatures binnen Den Herdgang:
• Afdelingsvrijwilligers huiskamer Korvel

• Afdelingsvrijwilligers huiskamer Reit

• Afdelingsvrijwilliger huiskamer Veldhoven

• Transfervrijwilligers

• Vrijwilliger restaurant

• Bingo vrijwilligers

• Vrijwilliger MBvO

• Bezoekvrijwilligers

• Vrijwilliger technische dienst

Heeft u belangstelling voor bovenstaande 

vacatures of ander vrijwilligerswerk kunt u 

contact opnemen met Leoni Hoogendoorn

Maandagmiddag, woensdagochtend en 

vrijdagochtend

T 013 5831800

M l.hoogendoorn@dewever.nl 

VRIJWILLIGERSINFO

Vertrokken
• Lian de Kock

• Carla Heurter

• Eugenie Mermans

• Nelleke Lesius

Wij  bedanken hen hartelijk voor hetgeen zij voor onze 

bewoners hebben gedaan.

Nieuwe vrijwilligers
• Marianne van Wijnen

• Emine Er

• Jo van Wanrooij

We heten ze van harte welkom en wensen hen veel 

plezier met hun vrijwilligerswerk.

Extra handen, op te geven 
bij Leoni Hoogendoorn

Zondag 3 december Sinterklaas show
Aanwezig  14.00 ondersteuning bar

Maandag 4 december sinterklaas avond
Aanwezig  18.30 ondersteuning bar,  

zaal en begeleiding bewoners van de afdeling

Zondag 17 december kerstoptreden
Aanwezig 14.00 ondersteuning bar,  

zaal en begeleiding bewoners van de afdeling

 

Data om te noteren:
Vrijwilligers uitje: 11 oktober vanaf 9.30 uur

Kerst in: 14 december 19.00 uur

ROZENHOEDJE BIDDEN
 

In oktober, Maria-maand,  zal van maandag t/m 

vrijdag  het rozenhoedje gebeden worden in de 

stilteruimte. Voorgangster Hetty van Bebber, zal 

elke avond om 18.30 uur aanwezig zijn om voor 

te bidden.

 

U bent van harte welkom!
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D’n Bijerd is een informatieblad  van De Bijsterstede en 

Den Herdgang.. Het blad verschijnt ieder kwartaal.

Redactie:
Alex Hendrickx, Peter Hendriks, Leoni Hoogendoorn, 

Antonie van de Klundert, Lia v.d. Langenberg,  

Claudi Olieslagers

Redactie locatie De Bijsterstede
Secretariaat De Bijsterstede

Energieplein 54

5041 NH Tilburg

Tel.: 013-5496100

E-mail: bijsterstede@dewever.nl

Redactie locatie Den Herdgang
Secretariaat Den Herdgang 

Berlagehof 60

5041 JS Tilburg

Tel.: 013-5831800

E-mail:  herdgang@dewever.nl

Opmaak:  Afdeling Communicatie de Wever

Druk: Drukwerkdeal

Kopij dient duidelijk geschreven of getypt aangeleverd 

te worden bij het redactiesecretariaat. De redactie 

behoudt zich het recht voor om stukken te weigeren, in 

te korten of te wijzigen.

NIEUWE KLACHTENREGELING

Toen u hier kwam wonen, bent u geïnformeerd over 

de klachtenregeling die bij De Wever wordt gevolg. 

Deze regeling is gewijzigd, omdat de Regionale 

klachtencommissie niet meer bestaat. Als het niet is 

gelukt om een oplossing voor uw klacht te vinden met 

de direct betrokkene of de klachtenfunctionaris van 

De Wever, dan is er de mogelijkheid om een oordeel 

te vragen aan de Raad van Bestuur. De nieuwe 

regeling is te vinden op de website van De wever bij 

cliëntinformatie. 

TOESTEMMING

Om ons blad te illustreren, zullen wij her en der gebruik maken 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 een foto gebruikt wordt, waarop u staat, dan houden 

wij hier rekening mee.

Vult u dan onderstaande strook in en stuur die naar de redactie

Naam:

Afdeling/appartement:

 

wil liever niet dat foto’s waar hij/zij op staat worden gepubliceerd in D’n Bijerd

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

Fysiotherapie
De Wever

Jelle Uijtdewilligen, tel. 06-5702882 of 013-4644169 

Bas Verdegaal

Dinsdag en vrijdag van 8.00-12.00 uur, tel. 4680220, 

06-33103176.

Van de Braak en Maas

Volgens afspraak: tel. 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, tel. 4680942

WonenBreburg
Huismeester: Bert Wielaert, tel. 06-50663055  

Woonconsulent: Mariët van Maanen, tel. 5399762

Wijkagent
Te bereiken via tel. 0900-8844 

Ouderenzorg gemeente Tilburg (sociale dienst)

U kunt zelf de gemeente bellen (tel. 14013), vragen 

naar ouderenzorg.

Diëtiste 

Judith Goertz, tel. 06-13107448

Kerkelijke vieringen 

Zaterdag in de even weken om 19.00 uur in de 

Heuvel.

Kleine reparaties rolstoelen en rollators (b.v. 
oppompen banden) Maandag t/m donderdag van 
8.00-12.00 uur in de werkplaats van de huismeester.

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 bieden wij een 3-gangenmenu aan.

Vooraf reserveren is niet noodzakelijk.

Beste collega’s, vrijwilligers en bewoners,

Met veel plezier ben ik gestart als  Kwaliteits-

functionaris binnen de Bijsterstede en Den 

Herdgang. Graag stel ik me kort even voor aan jullie.  

Ik ben bijna 55 jaar en woon met mijn 3 kinderen, 

een zoon van 20 en twee dochters van 17, in 

Eindhoven. Sinds een half jaar hebben we een hond. 

Ik wandelde al graag, maar nu is het  een van mijn 

grootste bezigheden geworden.

Van origine ben ik diëtist, maar ik ben al vrij vroeg 

in mijn carrière in de kwaliteitszorg gaan werken. 

Dit heb ik onder andere gedaan bij Diagnostiek voor 

U in Eindhoven, het doveninstituut Viataal in st. 

Michielsgestel en Epilepsiecentrum Kempenhaeghe 

in Heeze. 

De laatste 9 jaar ben ik projectmanager geweest 

bij een software bedrijf dat modules ontwikkelt 

op het gebied van kwaliteitsmanagement 

informatie.  Ik begeleidde onze klanten , met name 

zorginstellingen, met de inrichting, training en 

implementatie van de software. 

Ik ben iemand die graag meedenkt, samenwerkt en 

oplossingen zoekt. Ik ben erg praktisch ingesteld 

en probeer altijd de meest handige en logische 

werkwijze te zoeken. 

Ik zal nog wel  wat bijgespijkerd moeten worden 

op het inhoudelijk vlak en hoop dat ik daarbij jullie 

hulp krijg. Ik zal proberen de komende tijd zoveel 

mogelijk locaties en afdelingen te bezoeken.

Ik kijk er naar uit om met jullie 

samen te werken aan behoud 

en verbetering van de kwaliteit 

van de zorg voor de bewoners. 

Alle ideeën zijn welkom en 

ik denk graag mee over het 

uitvoeren er van.

Groetjes,

Renate van der Vloet
r.v.d.vloet@dewever.nl
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