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VOORWOORD
Door Anja Meeuwesen

Hallo lieve bewoners en familieleden,

Het is inmiddels alweer september en de 
meesten hebben hun welverdiende vakantie 
erop zitten. Degene die deze maanden hebben 
doorgewerkt hebben het nog tegoed en zullen 
er zeker aan toe zijn. Voor hen alvast een fijne 
vakantie gewenst en voor degene die net terug 
zijn hoop ik dat ze nog lang kunnen teren op 
de opgedane indrukken.

Voor u ligt weer een blad met veel nieuwtjes en 
terugblikken naar de afgelopen maanden. 

De oplettende kijker zal gezien hebben dat er 
binnen Padua een metamorfose aan de gang 
is. Eén van onze welzijnsmedewerkers is bezig 
om onze gangen een nieuwe look (?) te geven. 
Loop gerust eens een keer door alle gangen 
heen en ontdek de leuke hoekjes, speel een 
spelletje scrabble onderweg en duik een stukje 
geschiedenis in van Tilburg; er is genoeg te 
zien.

Ook De Wever krijgt een nieuw “jasje”. We 
willen laten zien dat we één grote krachtige 
organisatie zijn, opgebouwd uit unieke locaties 
en diensten, elk met hun eigen specialisme. Wij 
geloven dat een verandering in een persoonlij-
ke situatie niet altijd negatief hoeft te zijn. Wij 
zetten ons iedere dag weer in om die verande-
ring te helpen accepteren. Het is namelijk ook 
de start van iets nieuws: van verandering nu 
naar verbetering morgen. Als Wever staan we 
voor: Maak van je oude dag een nieuwe dag! 
Daar hoort ook een nieuw logo bij en een ver-
nieuwde website. Daarover horen jullie binnen-
kort nog meer. 

Van de Waardigheid 
en Trots gelden 
hebben we de 
BeleefTV aan 
kunnen schaffen. 
Verderop in deze 
uitgave zullen we 
toelichten wat dit 
dan is en wat het 
effect hiervan is op 
onze bewoners. Ook zijn er weer veel activitei-
ten vanuit dit budget georganiseerd. De foto’s 
op onze Facebook pagina geven u een mooie 
impressie van wat dit met onze bewoners doet. 

Rest mij nog met u te delen dat ik de 
komende maanden mijn collega van Joan-
nes Zwijssen zal gaan waarnemen tijdens 
haar zwangerschapsverlof. Dat zal tot gevolg 
hebben dat ik mijn tijd moet gaan verdelen en 
daardoor minder lijfelijk op Padua aanwezig zal 
zijn, maar de betrokkenheid zal gelijk blijven.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met deze 
Padua Courant.

Anja Meeuwesen
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DE STILTERUIMTE
Door Marijke van Es, dienst geestelijke verzorging

4

Voorgangers Zaterdagvieringen 
Sept-Okt

2-sep   Woord- en communiedienst  
pastor Paulien van Bohemen

9-sep   Eucharistieviering 
pastoor Frank Lemmens

16-sep   Woord- en communiedienst 
werkgroep parochie

23-sep   Woord- en communiedienst 
pastor Monic Jansen

30-sep   Woord- en communiedienst 
pastor Paulien van Bohemen

7-okt   Eucharistieviering 
pastoor Frank Lemmens

14-okt   Woord- en communiedienst 
werkgroep parochie

21-okt   Eucharistieviering 
pastoor Frank Lemmens

28-okt   Woord- en communiedienst 
pastor Paulien van Bohemen

4-nov   Eucharistieviering 
pastoor Frank Lemmens

Bijgaand ziet u enkele foto’s van de stilteruimte op de 
1e verdieping in Padua. De ruimte is in de afgelopen 
maanden opnieuw ingericht en de muren hebben een 
nieuw kleurtje gekregen. Tevens is er een houten vloer 
gelegd en de toegangsdeur is aan de nieuwe inrichting 
aangepast. Een belangrijke en grote verandering, is 
dat er geen echte kaarsjes meer aangestoken kunnen 
worden. In verband met de brandveiligheid is gekozen 
voor elektrische sfeerlichtjes. Ze zijn eenvoudig in het 
gebruik. Deze sfeerlichtjes kunt u gebruiken als u voor 
iemand of voor een speciale intentie een lichtje wilt 
branden. 

De stilteruimte biedt aan de bewoners, bezoekers en 
medewerkers de gelegenheid om zich te bezinnen, 
even op adem te komen, te bidden, naar muziek te 
luisteren of om iets te lezen. Op de schrijftafel liggen 
enkele boekjes en er ligt een schrift waarin een ge-
dachte, een wens of ervaring geschreven kan worden. 
Een plek om je terug te trekken voor rust, voor stilte.

Stilte

Mist glijdt over de rivier
En raakt verstrikt in de struiken van  
de oever

Een dauwdruppel trilt op een tak
Een knop springt open
Een jong vogeltje komt terug op het nest

Stilte
Zoals vóór het eerste woord

(fragment uit gedicht van Ronalds Briedis)



Sinds begin juni is Padua in het bezit van de  
BeleefTV. Deze nieuwe aanwinst biedt vele 
mogelijkheden. 

Het doel van de BeleefTV is vermaak: samen leuke 
dingen doen en samen beleven. Maar het is ook 
bedoelt voor het wegnemen van angst en onrust. 
De basis hiervoor is prikkelen en activeren met 
beeld, geluid en herinneringen. De BeleefTV kan 
op elk moment van de dag ingezet worden. 

De BeleefTV kan als tafel gebruikt worden maar 
ook als staand scherm. Bijvoorbeeld  voor het 
afspelen van een natuurfilm. Deze film heeft een 
positief effect op de emotionele beleving van be-
woners met dementie. Deze film zorgt voor ver-
mindering van angst en onrust. 
 
Met de interactieve spellen worden de bewoners  
zowel mentaal als in de fijne motoriek gestimu-
leerd. De interactieve spellen reageren op aanra-
king van het tafelscherm en stimuleren de bewo-
ner in fysieke activiteit (bijv. vegen over het scherm 
om dieren of babyfoto’s zichtbaar te maken of een 

ballenspel te activeren). Daarnaast stimuleren de 
spellen ook sociale interactie (bijv. het spreekwoor-
denspel en de ‘jukebox’ met muziek en beelden uit 
de jeugd van de bewoners). Samen spelen bevor-
dert vrolijkheid, gezelligheid en saamhorigheid.  
 
De BeleefTV kan ook als ‘gewone’ TV ingezet 
worden; dus aangesloten worden op het netwerk. 
In de computer van de BeleefTV kan ook een usb-
stick geplugd worden met bijv. foto’s van bewo-
ners. Mooi om samen te bekijken en herinneringen 
te herbeleven. Verder kan de BeleefTV op een IPad 
worden aangesloten om bijv. via YouTube muziek 
of films af te spelen die aansluiten op de beleefwe-
reld van de bewoner. 

Dankzij het verrijdbare onderstel is de BeleefTV 
overal in het gebouw te gebruiken. De TV kan 
zowel voor individuele- als voor groepsactiviteiten 
worden ingezet. De BeleefTV wordt  ingezet op alle 
afdelingen van Padua. 

Enfin, u merkt het; mogelijkheden genoeg en zeer 
de moeite waard om ermee aan de slag te gaan.  

Op Siena is de TV al meerdere malen vol enthou-
siasme en met groot succes ingezet. Bewoners 
worden, dankzij de beelden, gestimuleerd en ge-
activeerd tot deelname. Ze worden echt aangezet 
tot actie en sommigen komen letterlijk spontaan 
in beweging. Ook de mensen die in de omgeving 
van de tafel zitten blijken geprikkeld te worden en 
reageren op de spreekwoorden, liedjes en de ge-
sprekken die eruit voortkomen. Door aangename 
‘afleiding’ is gebleken dat er inderdaad een stukje 
onrust bij sommige bewoners weggenomen werd. 
De onrust maakte plaats voor een zichtbaar blij ge-
voel van herkenning en vrolijkheid. Door sommigen 
werd er uit volle borst meegezongen. Het is heel 
prettig dat de BeleefTV verrijdbaar is zodat deze 
op alle huiskamers, maar ook op eigen kamers van 
bewoners ingezet kan worden . Wel moeten wij er 
voor waken dat bewoners niet ‘overprikkeld’ raken 
door ze tal van programma’s aan te bieden.  
 
Mits de BeleefTV beschikbaar is kunt u als familie, 
maar áltijd in overleg én in samenwerking met een 
medewerker, de BeleefTV inzetten. 
 
Heeft u vragen over de TV dan kunt u terecht bij de 
welzijnsmedewerker op de afdeling.

PADUACOURANT 
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DE BELEEFTV 
Door Charlotte Verhaag en Danielle van Wanrooij 



Bij woonzorgcentrum Padua 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 Mariese Brugmans 
013-5408600 (ma-di-do) of email:  
m.brugmans@dewever.nl

Afdelingsvrijwilliger voor Siena, Genua of Verona
Dagen en tijden in overleg

Je ondersteunt de afdeling in de huiskamer met de 
tafels dekken, bewoners ontvangen, helpen met 
de maaltijd etc. daarnaast ondersteun je de wel-
zijnsmedewerker met een activiteit op of buiten de 
afdeling. (denk aan een spelletje, de krant lezen, 
wandelen etc.)

Vrijwilliger restaurant
Dagen in overleg, tijd van 9.30-13.30 uur

Je ondersteunt de horeca medewerkers met het 
dekken van de tafels, het klaarmaken van kleine 
gerechten, het uitserveren van de maaltijd en het 
opruimen na afloop. 

Vrijwilliger winkeltje
Als invalskracht

Je bent oproepbaar in bv vakantie periodes of druk-
ke tijden om de bewoners van hun boodschappen 
te voorzien in het winkeltje. Ook de verstrekking 
van de  broodmaaltijd wordt vanuit het winkeltje 
gecoördineerd door onze vrijwilligers. 

Bezoekvrijwilliger
Aanwezigheid in overleg

Individueel bewonersbezoek. De belangrijkste taak 
van de vrijwilliger is het “er zijn” vanuit meelevend 
hart. Gezelschap en een goed gesprek staan centraal 
bij het bezoekwerk. Soms heeft een bewoner een 
specifieke vraag (bv tuinieren) waar we iemand voor 
zoeken. Dit gaat altijd in overleg met de vrijwilliger.

Vrijwillige assistent huismeester
Dagen en tijden in overleg

Je help de huismeester waar nodig met kleine 
onderhoud en reparatie klussen. Je werkt veelal 
zelfstandig en reageert op vragen/ storingen/  
problemen die via een reparatie bon door de  
personeelsleden worden aangegeven. 

Vrijwilliger bruin café 
Zaterdag en zondag ochtend van 9.00 tot 12.30 uur/
zaterdag en zondag middag van 12.30-17.00 uur

Je ondersteunt de medewerker horeca met o.a. 
bar werkzaamheden, schoonmaakwerk, en het 
uitserveren van de lunch. Af en toe spring je bij in 
de keuken om te assisteren bij het bereiden van de 
daarnaast verzorg je de koffie en thee, fungeer je 
als gastheer/ vrouw en helpt bij het opruimen van 
de drankvoorraad.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT              
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Woensdag 19 juli was het dan zover. Alle mannen 
van de units Vittoria, Porto Casa en Buongiorno  
waren uitgenodigd om met elkaar en een aantal  
medewerkers naar In den Bockenreyder in Esbeek  
te gaan. Hierbij mochten de echtgenotes een oogje  
in het zeil houden, ook zij mochten mee om een  
lekkere uitsmijter te gaan eten.

Om twaalf uur stonden we met z’n allen klaar om 
de bus in te gaan, het was een speciale bus waar 
ook mensen met een rolstoel mee vervoert konden 
worden. Toen we eenmaal zaten kon de tocht naar 
Esbeek beginnen. Het zonnetje scheen goed,  
dus het beloofde een mooie middag te worden.  
Na 20 minuten arriveerden we bij In en Bockenrey-
der. Hier werden we met open armen ontvangen.  
Ze hadden een leuke plek voor ons gereserveerd en 
we werden warm welkom geheten. 

Nadat we allemaal ons plekje hadden uitgekozen 
zijn we de menu kaart gaan bekijken. De keuze was 
reuze, maar voor iedereen was deze keuze makkelijk 
gemaakt. Er werd massaal gekozen voor ‘De ferme 
jongen’ met twee of drie eieren. Iedereen zat te  
genieten van de uitsmijter, want wat smaakte hij 
goed! Nadat iedereen de uitsmijter op had, was er 
natuurlijk nog plek voor een lekker ijsje. 
 
Toen iedereen zijn ijsje en de drankjes op had, zijn 
we weer teruggegaan richting Padua. De bus stond 
alweer klaar om ons terug te brengen. Rond vijf uur 
waren we weer terug in Tilburg en konden we deze 
gezellige middag afsluiten.

Ondanks dat er een paar regendruppels zijn gevallen 
hebben we allemaal genoten op het mooie terras 
onder het genot van een glaasje fris of zelfs een  
lekker biertje! 

Het was zeker voor herhaling vatbaar!

EEN DAGJE MET DE MANNEN NAAR … 
IN DEN BOCKENREYDER!
Door Ilse Ooms
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ONZE BEWONERS
In herinnering

Meneer de Bruijn
Jan, voor ons had je altijd een glimlach  

of een knipoog klaar. Wat kon je  
nog genieten van muziek en op zijn tijd  
een dansje. De laatste weken werden  
zichtbaar zwaar voor je en nu hebben  
we dan ook afscheid moeten nemen  

van je. 

Rust zacht.
Team Genua

 

Mevrouw Van de Loo-Leemans
Woont sinds 2 juli op Porto Casa 

De heer Van Kempen
van Porto Casa naar afdeling Genua, Due

 
Verjaardagen september
04 Mevrouw van de Lisdonk-Stokkermans
 Vittoria
08 Mevrouw Versteeg-van Eigen
 Siena, Due

RUBRIEK

08 Mevrouw Van Hal-Claesen
 Siena, Uno
10 Mevrouw Van Heugten-Ritzen
 Genua, Uno
11 Mevrouw Vervuren-van Vliet
 Porto Casa
12 De heer Gillis
 Genua, Uno
14 De heer Donders 
 Buongiorno
15 Mevrouw De Jong-de Nijs
 Genua, Due
19 Mevrouw Van Spaendonk-Pover
 Siena, Due
25 Mevrouw Priemus-ten Bokkel
 Genua, Uno
27 Mevrouw De Bruijn-Sulsters
 Genua, Due
29 Mevrouw Spiegels-van Poppel
 Porto Casa

Verjaardagen oktober
 
02 Mevrouw Rodenburg-Valken
 Genua, Uno
05 Mevrouw Dumoulin-de Haas
 Siena, Uno
08 Mevrouw Van Berkel-Baldwin
 Genua, Uno
09 Mevrouw van de Loo-Leemans
 Porto Casa
20 Mevrouw van Meersbergen-Jolie
 Siena, Due
20 Mevrouw De Jong-van der Bruggen
 Genua, Uno
23 De heer Cools
 Vittoria
26 Mevrouw Van Riel-Lieuwma
 Buongiorno
27 Mevrouw van Spaendonk-Hamers
 Buongiorno
28 De heer Ballemans
 Vittoria

Nieuwe bewoner

Interne verhuizing
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AANPASSINGEN BINNEN PADUA 
In de afgelopen maand hebben we jullie informatie gegeven over de te verwachten aanpassingen  
binnen Padua. We zullen deze nogmaals op een rij zetten voor u.

Gezien de veranderingen in zorgland en de wet- en regelgeving, blijven ouderen steeds langer  
thuis wonen. Op het moment dat het niet meer gaat thuis, wordt de stap gezet om naar een  
zorginstelling te verhuizen. Hierdoor wordt de zorg steeds complexer en zullen er uiteindelijk 
alleen nog maar bewoners komen die een psychogeriatrisch ziektebeeld hebben.  
Mede omdat mensen die nog zelf de regie hebben, geen indicatie krijgen. Om hier als Padua  
op voorbereid te zijn zullen we onze locatie hiervoor klaar moeten maken. 

Vergroting verpleegafdelingen
Om deze reden zullen we onze verpleegafdelingen gaan vergroten. Dat betekent dat we op de  
2e en 3e etage uiteindelijk geen verzorgingshuisplaatsen meer hebben. Alle appartementen  
zullen bewoond gaan worden door verpleeghuis bewoners met dementie. Het aantal huiskamers 
zal gelijk blijven. Er komt wel een wijziging in de ligging hiervan. De huidige huiskamers 2 en 3 
zullen straks als één huiskamer dienst gaan doen, waardoor de leefruimte vergroot wordt. Ook 
komt hier een kookeiland in, zodat hier gekookt kan gaan worden met onze bewoners en hun 
familie. De 4e huiskamer zal gemaakt worden van een van de huidige zorgappartementen.
Deze uitbreiding van de afdelingen met ieder 6 bewoners heeft wel tot gevolg dat in huiskamers  
1 en 2 voortaan 10 bewoners  zullen verblijven en in de andere twee huiskamers 9 bewoners.

Voor onze medewerkers betekent dit dat er een andere soort zorg gegeven moet worden.  
De verzorgingsbewoners worden namelijk verpleeghuisbewoners. Hier horen andere werkproces-
sen bij en een andere benadering van de doelgroep. Uiteraard zullen wij de medewerkers die dit 
gaan betreffen hierbij goed begeleiden.

Nieuwe ontmoetingsplek
Ook de horeca gaan we in een nieuw jasje steken om deze klaar te maken voor de toekomst.  
We willen ons aanbod in het restaurant uit gaan breiden, zodat we de hele dag maaltijden  
kunnen verstrekken, dus ook in de avond. We willen van ons restaurant de ontmoetingsplek van 
Padua maken. Dit betekent dat het Bruin Café een andere invulling zal krijgen. Hier zullen we 
de activiteiten gaan organiseren die nu her en der binnen de locatie plaatsvinden. De bekende 
zondagmiddagen zullen niet meer georganiseerd worden. We willen Padua teruggeven aan de 
mensen die er wonen. Wel blijft het mogelijk om de ruimte te huren voor feestjes, verenigingen,  
recepties of iets dergelijks. Wij zorgen dan dat de catering geregeld wordt.

Lees voor meer details betreft bovenstaande veranderingen ook de facilitaire nieuwsflits. 

De planning van deze aanpassingen is op het moment van schrijven nog niet bekend. We zullen  
u via borden bij de ingang op de hoogte houden van de data en wat, wanneer plaats zal vinden.  
Met name bij de aanpassingen van het restaurant zal een ieder hier hinder van ondervinden.  
We zullen u daar steeds over op de hoogte houden.

Voel uzelf vrij om hierover vragen te stellen aan iemand van het locatieteam. Bij de receptie kunt 
u navragen wie op dat moment uw vraag kan beantwoorden.
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MOEDERDAG
Door Saskia van Antwerpen

Dit jaar geen moederdag ontbijt maar een  
verwenmiddag voor alle dames van afdeling  
Verona. 

Het was een gezellige middag met een hapje  
en een drankje en een mooi optreden van  
zangeressen Sophie en Nikkie, die zorgden  
voor een lach en een traan met hun gevoelige 
maar ook vrolijke liedjes.

De verjaardag van mijn moeder komt er binnenkort 
weer aan en ik zit te denken wat voor leuks ik zou 
gaan doen met mijn moeder en haar medebewoners. 
Ik zou kunnen kiezen voor koffie en gebak maar wil 
toch graag iets meer dan alleen dat. Familiezorg is 
voor mij de grootste drijfveer om juist iets anders te 
gaan doen.

Graag wil ik de medebewoners van mijn moeder 
erbij betrekken om samen een hele leuke middag te 
hebben. Ik heb gekozen voor een high tea. Het leuke 
is dat ik met deze keuze mijn moeder kan betrekken 
bij de activiteit. Als eerste ben ik in gesprek gegaan 
met mijn moeder over wat ze lekker vindt. Daarna 
begonnen we onze menulijst op te stellen (natuurlijk 
word er rekening gehouden met bewoners met een 
slikprobleem of degene die gemalen eten nuttigen). 

De hele zondagmiddag heb ik uitgetrokken voor 
een gezellig samen zijn met de bewoners en om  
de verjaardag van mijn moeder te vieren.  
Kleine hapjes komen dan een voor een voorbij 
(soepje, mini worstenbrood, mini pasteitje ect).  
Er volgen gezellige gesprekjes, samen zingen,  
samen lachen en natuurlijk lekker eten. Familiezorg 
is met deze middag dan weer zeer geslaagd. 

Hoe belangrijk is het toch samen met je dierbare 
zo’n leuke middag te hebben?

Beste mensen, probeer daarom je dierbaren te  
betrekken bij het vieren van bijvoorbeeld een  
verjaardag of gezellige middag. Het kan zo simpel 
zijn en zo veel meerwaarde hebben.  

FAMILIEZORG?
Door Angelique van den Broek - van Meersbergen

Mannenmiddag
Door Saskia van Antwerpen

Een aantal heren van afdeling Verona heeft elkaar 
gevonden tijdens het Barakken in het Bruin Café.
De maandag ”mannen” middag  verhuisd inmiddels 
ook wel eens naar de dinsdagochtend. Af en toe 
doet er ook wel eens een dame mee maar dat 
vinden de heren gelukkig geen probleem. Voor het 
najaar staan er inmiddels ook weer wat activiteiten 
gepland (speciaal voor de mannen) .
Ik houd u op de hoogte.
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Op 27 oktober werd Tilburg bevrijd door de Schotten, 
voor iedereen een feestje. De kinderen werden leuk 
aangekleed en vierden op straat ook de bevrijding. 
Op de foto is te zien hoe mijn tante en een jongetje, 
verkleed als bruidje en bruidegom, meedoen aan de 
feestelijkheden, want zo vierden ze de bevrijding. 

Maar als je dan met de bewoners gaat praten over 
de bevrijding, dan komt er toch wel wat meer los.  
Zo ook bij meneer en mevrouw Haans. 

Meneer weet ook nog goed te vertellen hoe hij  
samen met zijn vader naar het station ging. Daar  
was het feest want daar kwam de grote man; de  
zogenaamde plaatsvervanger van Hitler stond bin-
nen. Het volk haalde hem met een harmonie binnen, 
niet wetende wat voor gevolgen het zou hebben. 

Meneer vertelde dat de mensen vroeger veel buiten  
zaten en maar weinig meekregen van de oorlog. Er 
werd eigenlijk meer aan de rand van Tilburg gevochten. 
Ook dat er Joden weggingen viel hen niet op. Toch 
hebben meneer en mevrouw genoeg te vertellen 
over deze tijd. Als kind speelden ze voetbal met een 
eigen gemaakte bal, gemaakt van een papieren bol 
met touw eromheen. Meneer Haans fietste op een 
fiets met volle banden; die werden gemaakt van  
autobanden. Op zijn 15e jaar ging hij zo de boeren in 
Biesthoutakker langs om wat te eten te vragen.  
Meneer Haans woonde op Loven en daar zijn ook 
veel bommen gevallen. Er was ook een avond klok, 
zelfs als was het warm was moesten ze toch op tijd 
binnen zijn, want dan liep de NSB rond met geweren.  
Op het Longa terrein werd een keer de voetbalwed-

strijd stilgelegd omdat er iemand zat die de Duitsers 
zochten. Meneer zag hoe de Duitsers erachter aan 
liepen en naar de man schoten.   

Mevrouw Haans woonde net over het kanaal en dus 
tussen de Duitsers en Engelsen in. Ze ging nog wel naar 
school totdat de Engelsen in de school gingen zitten 
en er dus geen school meer was. De Duitsers zaten 
namelijk in Tilburg en de Engelsen kwamen vanuit de 
andere kant richting Tilburg. Er zaten ook veel Duitsers 
in de steenfabrieken langs het kanaal. En zo werd 
mevrouw heel geconfronteerd met de Duitsers. Ze 
moesten uiteindelijk naar de schuilkelder want er werd 
veel gevochten. Mevrouw kan zich nog goed herinneren 
dat ze met haar moeder mee ging wandelen en dat 
ze dan over de lijken liepen. Op tienjarige leeftijd 
werd mevrouw Haans uitgezonden naar België, waar 
ze zes maanden woonde voor haar gezondheid. 

Dit zijn enkel een paar voorbeelden van de vele  
verhalen die onze bewoners hebben. Ondanks deze 
moeilijke tijd kunnen meneer en mevrouw Haans 
toch wel praten van een fijne jeugd. 

Op 27 oktober 1994, precies 50 jaar na de bevrijding 
van Tilburg, bracht het Brabants Dagblad een editie 
uit met op de voorpagina een kopie van The New 
York Times uit 1944. De bevrijding van Tilburg stond 
in 1944, samen met ander 
belangrijk oorlogsnieuws,  
in grote letters op de voor-
kant van de Amerikaanse 
New York Times. 

UIT DE OUDE DOOS

27 oktober: de bevrijding van Tilburg 
Door Trees Jansen
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MAANDAG:

WANDELGROEP
RECEPTIE 10.00 – 11.30  
Elke maandagochtend gaat de 
wandelclub van Padua wandelen. 
Elke week lopen we een andere 
route van ongeveer 5km. Mede 
door de grote groep vrijwilligers 
kunnen ook bewoners die minder 
valide zijn mee wandelen. Aanslui-
tend drinken we een kopje koffie 
of thee in het bruin café. 
Vindt u het leuk om mee te doen? 
Dat kan! 
U kunt contact opnemen met 
Trees Jansen: 013-5408600. 

BIBLIOTHEEK
LEESTAFEL 10.30 – 11.45 

KLEDING HERSTELLEN
LEESTAFEL 14.00 – 16.00

WIJKBINGO
RESTAURANT 14.15 – 16.00
U bent van harte welkom voor 
onze wekelijkse bingo. Voor €5,- 
koopt u een kaart en dan kan het 
spel beginnen! Er zijn leuke prijzen 
te winnen dus sla uw slag!

MANNENCLUB
BRUIN CAFÉ 14.30 – 16.00
Een grote variatie aan activiteiten 
voor mannen. Van biljarten en een 
diavoorstelling over Tilburg, tot 

museumbezoeken en een borrel-
tje. Elke keer wat anders.   
Let op: Twee keer per maand!

DINSDAG:

PADUAKOOR
RESTAURANT 09.30 – 11.30
Het Paduakoor telt ongeveer 30 
leden die met veel plezier komen 
zingen. Iedereen kan meedoen en 
ook om enkel te luisteren bent u 
van harte welkom. 
Zou u ook lid willen worden? 
Neem dan contact op met Marie-
se Brugmans: 013-5408600. 

KLEUREN
RESTAURANT 14.00 – 16.00
Afdeling Verona gaat elke dinsdag 
middag kleuren. Dit met een hoop 
leut en een gezellig praatje.

AFTER EIGHT
RESTAURANT 14.30 – 16.00
U bent van harte welkom om te 
komen luisteren naar de repetities 
van deze band. Let op: deze Jazz-
band treed op in de oneven weken!

RIKKEN
RESTAURANT 19.00 – 21.00

WOENSDAG:

FIT TERWIJL U ZIT
VIDE 14.00 – 15.45 
Speciaal voor de aanleunbewo-
ners en de bewoners van afdeling 
Verona is er Fit terwijl u zit! Onder 
begeleiding van een sportinstruc-
trice kunt u voor €20,- per maand 
komen gymmen. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Trees Jansen: 013-5408600.

FRIETMIDDAG
RESTAURANT 16.00 – 17.30 
Een lekker frietje met een snack, 
wie houdt daar nu niet van? 
Daarom organiseert Padua een 
fritesdag. Let op: elke 3e woensdag 
van de maand!

DINSDAGS OEFENT 
HET PADUAKOOR 
VAN 9.30 - 11.30
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DONDERDAG:

SCHILDEREN
RESTAURANT 10.00 – 11.30
Voor het schilderen zijn er ver-
schillende materialen aanwezig 
maar u mag natuurlijk ook uw 
eigen spullen meenemen. Onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee maken we er een creatieve 
en gezellige ochtend van. 

VRIJDAG:

HOBBYCLUB
RESTAURANT 10.00 – 11.30
De hobbyclub maakt leuke en ori-
ginele spulletjes van verschillende 
materialen. Wilt u meedoen? Dat 
kan! Neem contact op met Trees 
Jansen: 013-5408600.

BREICLUB
13.30 – 16.00
De breiclub is een gezellige club 
dames die met breigaren de mooi-
ste dingen maken. Ook van deze 
club kunt u lid worden. Neem 
daarvoor contact op met Trees 
Jansen: 013- 5408600.

ER WORDT WAT AFGEDANST IN 
PADUA. IEDEREEN IS WELKOM. 
KOM DANSEN (EN SJANSEN).

DE SCHILDERCLUB OP DONDERDAG 
IN HET RESTAURANT 
10.00 - 11.30

DANSAVOND
BRUIN CAFÉ VANAF 19.00 – 23.00, 
ENTREE €2,00
Een gratis kop koffie of thee is 
inbegrepen. DJ Jeffrey draait ver-
zoekplaatjes, voor elk wat wils! 
Let op: elke 2e vrijdag van de 
maand!

APERATIVO
BRUIN CAFÉ 14.30 
Let op: elke laatste vrijdag van de 
maand!

LUISTEREN
BRUIN CAFÉ 14.30 – 16.00
Let op: Twee vrijdagen in de 
maand luisteren vanuit uw leun-
stoel! 
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Vrijdag 8 september
JOHN DESMARES
Bruin Cafe 14.30 – 16.30

Vrijdag 22 september
ZANGDUO ENJOY 
Bruin Cafe 14.30 – 16.30 

Vrijdag 29 september
MARIJ MODE
Leestafel 13.00 – 16.30 
Marij Mode komt met leuke 
mode en accessoires.

Vrijdag 29 september
KRASSE KNARREN SHOW
Bruin Cafe 14.30 – 16.30 

Donderdag 4 oktober
DE ARK VAN NOAH 
Restaurant of Vide 14.00 – 16.00 
Stichting De ark van Noah komt 
op bezoek. De naam verklapt 
het al een beetje: er komen 
allerlei verschillende dieren 
op bezoek. U kunt ze komen 

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2017

bewonderen, aaien of knuffe-
len. De medewerkers van de 
ark van Noah kunnen u ook van 
alles vertellen over de dieren. 
Iedereen is welkom!

Vrijdag 6 oktober 
PADUADAG
Het thema is Country &  
Western. Het programma volgt 
nog dus houd de prikborden in 
de gaten. 
Let op: dit is onder voorbehoud 
i.v.m. de verbouwing binnen 
Padua.

ACTIVITEITEN

OKTOBER 2017

Maandag 9 oktober
FILM OVER LOURDES 
Bruin Café 19.00 – 20.30

Donderdag 12 oktober 
VINCKEN MODE 
Leestafel 10.00 – 12.00
Vincken Mode is ’s ochtends  
in huis voor u, kom vooral  
even kijken. 



ACTIVITEITEN
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PADUACOURANT

BENT U NIET TEVREDEN?
PAULETTE VAN ROEKEL
ONAFHANKELIJK KLACHTENFUNCTIONARIS
VOOR DE WEVER

De medewerkers van De Wever proberen goede kwaliteit van zorg te  
leveren. Helaas gaat er soms wel eens iets mis of lopen de zaken niet  
zoals u dat verwacht. Het kan dan zo zijn, dat er een klacht ontstaat. 
Het kan voorkomen dat u in het contact met de medewerker er niet samen 
uitkomt. Dan kunt u de hulp inschakelen van de klachtenfunctionaris. 

Via het contactformulier op de website van de Wever kunt u in contact  
komen. Ook kunt u een klachtenkaart op sturen in een enveloppe met daarop: 
Antwoordnummer  63016 
5000 VE Tilburg

EEN MOOIE INTERACTIE TUSSEN 
OUDEREN EN KLEUTERS
Door Judith, van O.B.S. Yore

Wat mooi om te zien hoe ouderen en kinderen 
van elkaar kunnen genieten. De afgelopen  
weken ben ik met een aantal kleuters van 
O.B.S. Yore op bezoek gegaan bij senioren van 
Huize Padua, beide te Tilburg. Spelenderwijs 
ontstaat er een mooie interactie tussen deze 
twee groepen. Vreugde, onbevangenheid, 

betrokkenheid, blijdschap en verwondering 
zijn slechts enkele ervaringen die we hebben 
beleefd op de middag. In de toekomst gaan er 
nog vele volgen want het moet een structureel 
karakter gaan krijgen, dat we met kleuters deze 
senioren gaan bezoeken. 

Als u geen klachtenkaart heeft kunt u deze ophalen bij de receptie of als u thuiszorg ontvangt,  vragen 
aan de medewerkers van De Wever Thuis. Als onafhankelijk bemiddelaar zal ik dan samen met u en 
de mensen die betrokken zijn bij uw zorg in gesprek gaan om te onderzoeken wat er aan de hand is.  
In een gesprek proberen we dan tot een oplossing te komen die hopelijk tot een verbetering zal leiden.
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Facilitaire nieuwsflits!
Na een lange periode van 
voorbereidingen hebben we 
onze plannen gepresenteerd 
aan de Raad van Bestuur en 
hebben we toestemming 
gekregen om Padua te gaan 
verbouwen. De reden van deze 
verbouwing is het voor de 
toekomst klaarmaken van 
onze geweldige locatie. 

Vanuit de overheid zijn er 
minder gelden beschikbaar,  
de zorgvraag stijgt en er zijn 
steeds minder vrijwilligers. De 
verpleegzorg wordt kleinschalig, 
koken gaat zelfstandig op de 
afdeling, en er wordt ook meer 
participatie van familie gevraagd. 
Daarnaast hebben we binnen 
Padua al enige tijd problemen 
met geluidsoverlast vanuit het 
Bruin Café, gebrek aan een 

rustige omgeving met minder 
impulsen voor onze bewoners, 
communicatie, en de kwaliteit 
van de maaltijden in het restau-
rant. Door deze verbouwing; het 
anders inzetten van ruimten en 
medewerkers, kunnen we u de 
zorg bieden die u van ons mag 
verwachten.

De voorlichtingen hierover 
binnen Padua hebben inmid-
dels plaatsgevonden en zijn 
door zowel bewoners, familie 
en medewerkers positief 
ontvangen. Voor degenen die 
helaas niet bij deze voorlichtin-
gen aanwezig hebben kunnen 
zijn, en zoals beloofd, nog even 
een korte verduidelijking: 

De ingang blijft zoals deze nu 
is (linksboven op bovenstaan-

de foto). De vloeren, vanaf de 
deuren van het Bruin Café tot 
aan de deuren bij het restaurant 
welke toegang geven tot de 
Vide, worden vernieuwd. De 
receptie balie wordt verwijderd 
en hier komt de bibliotheek; de 
boekenkast en grote leestafel. 
Dit houdt in dat de boekenkast 
en het podium van hun huidige 
plaats weggehaald worden, 
waardoor één grote open ruimte 
ontstaat. In het midden van het 
huidige restaurant komt een 
informatiebalie evenals horeca-
corner, dit wordt daarmee het 
hart van Padua. Hier kan men 
informatie krijgen, een spelletje 
biljarten, gezellig een borreltje of 
kopje koffie drinken met wat 
lekkers, de lunch en de warme 
maaltijd genieten, enz. Door deze 
samenvoegingen is het mogelijk 

Bovenaanzicht na verbouwing

Gezien vanaf keuken  
restaurant richting bruin café.
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om de inzet van medewerkers 
en vrijwilligers te bundelen en 
de openingstijden te verruimen. 
Waardoor er tevens de moge-
lijkheid ontstaat de warme 
maaltijd ook in de namiddag  
te gebruiken.

Het Bruin Café zal worden 
gebruikt voor activiteiten van 
welzijn, bijeenkomsten en 
feestelijke aangelegenheden. 
Voor deze geldt dat het gaat 
om “geboekte arrangementen”. 
De bar in het Bruin Café zal dan 
ook alleen bemand worden op 
aanvraag bij boeking en verder 
gesloten zijn. Wel komt er een 
koffiecorner met munten, zodat 
er tijdens de welzijn activiteiten 
een lekker kopje koffie of thee 
genuttigd kan worden. 

Bij de nieuwe infobalie zal een 
digitale infozuil worden ge-
plaatst, waarop men diverse 

informatie kan terugvinden, 
gedurende de openingstijden en 
daarbuiten. Tevens komen er een 
tweetal digitale infoschermen 
te hangen in het “ontmoetings-
centrum”, waardoor we eenieder 
beter kunnen voorzien van 
informatie en op de hoogte 
kunnen brengen of houden.

Kortom, door deze verbouwing 
en deze omzettingen kunnen 
we de mogelijkheid bieden om 
in een rustige omgeving deel te 
nemen aan diverse activiteiten. 
Daarnaast zal de informatie-
voorziening nog beter worden 
en kan de horeca u de gehele 
dag van dienst zijn, tot zelfs 
begin van de avond. Verder zal 
de menukaart worden uitge-
breid met diverse koffies, 
broodjes, snacks, gebak, koek 
en kan er gebruik gemaakt 
worden van onze gebak- en 
bezorgservice. Daartegen 

wordt de menukeuze voor de 
warme maaltijd iets smaller, 
maar zal de presentatie en 
smaak aanzienlijk verbeteren. 

Los van deze verbouwing 
worden er ook voorbereidingen 
getroffen op de zorg,- en 
verpleegafdelingen. Op de 
tweede en derde verdieping 
van Padua worden huiskamers 
bijgemaakt in het gedeelte wat 
nu nog Verona, Buongiorno heet. 
De bewoners van de apparte-
menten gelegen op de tweede 
en derde verdieping worden in 
overleg, dit jaar verhuisd naar 
de eerste verdieping of begane 
grond. De gesloten deuren op 
deze afdelingen zullen na deze 
aanpassing worden geopend 
waardoor men de gehele 
verdieping tot de beschikking 
heeft. Ook zullen de oude 
huiskamers worden vernieuwd 
en aangepast. 

We beseffen dat deze verbouwingen de nodige 
onrust kunnen geven, zowel gedurende de voor-
bereidingen daartoe, als tijdens. Door een goede 
informatievoorziening en een zo kort mogelijke 
verbouwingsduur verwachten wij de ongemak-
ken tot een minimum beperkt te houden. Het 
uiteindelijke resultaat zal dit ruimschoots goed-
maken. Binnenkort zal er bij de hoofdingang een 
informatie bord geplaatst worden waarop stap 
voor stap alle vorderingen zichtbaar gemaakt 
zullen worden. Tevens zal hierop aangegeven 
worden welke hinder verwacht wordt en wan-
neer. Op voorhand willen wij iedereen danken 
voor hun medewerking en begrip. 

Verder is Padua opgefleurd door het uitdelen 
en zetten van 450 binnen en buitenplanten met 
dank aan de familie Bentvelzen uit het West-
land. Zij hebben ervoor gezorgd dat het nog 
gezelliger en huiselijker is binnen ons gehele 
huis, door geheel gratis deze planten aan ons te 
schenken. Daarvoor nogmaals onze dank.

Als laatste wil ik nog graag de familiezorg onder 
de aandacht brengen. Zoals u weet houdt onze 
huishoudelijke dienst Padua fris en schoon. 
Toch zijn deze ook beperkt en kan het zijn dat 
men het prettig vind als er vaker of breder wordt 
schoongemaakt op het appartement. Hierin kan 
de huishoudelijke dienst tegen een vergoeding 
voorzien, maar om de kosten te beperken mag 
de familie zelf ook extra schoonmaken op het 
appartement. Hiertoe staan schoonmaakspul-
len (gratis te gebruiken) in de wasmachine ruim-
ten op de afdeling. Op de gesloten afdelingen 
is de deur die toegang biedt tot deze ruimte op 
slot en kan men even de sleutel vragen.

Er is, zoals u heeft kunnen lezen en in huis 
heeft kunnen merken, door alle medewerkers 
en vrijwilligers van de facilitaire dienst weer 
hard gewerkt, en daar gaan we voor u natuurlijk 
gewoon mee door. Samen maken we van Padua 
een nog warmer, welkom, thuis.



Tilburgse 
goulash
Door Ad van de Zanden

Benodigdheden:
500 gram soepvlees
2 gesneden uien
2 gesneden knoflookteentjes
1 ½ gesneden rode paprika
1 blikje tomatenblokjes
2 laurierblaadjes
1 takje tijm
Wat peper
2 kruidnagels
2 runderbouillonblokjes
25 gram zoete paprikapoeder
Worcestersaus
200ml tomatenketchup

Bereiding:
Vlees aanbraden, voeg ui, 
knoflook en paprika toe. Even 
paprikapoeder mee verwarmen 
en het vocht toevoegen. 
Daarna ook de laurier, tijm, 
peper, kruidnagels bouillon-
blokjes en worcestersaus 
erbij doen. Dit allemaal zeker 
2 uur gaar laten stomen.

Vooral lekker met wat rijst of 
spaghetti. Een echte aanrader!

PADUACOURANT / LEKKER EN MAKKELIJK

EEN INFORMELE ONTMOETING 
MET HET LOCATIETEAM
Door Locatieteam Padua

De ontwikkelingen in de zorg vragen van ons om u als bewoner  
en familie meer te betrekken bij beleidsontwikkelingen en  
vernieuwingen. Het gaat immers over de kwaliteit van jullie leven. 
Door jullie direct te betrekken, kunnen we beter aansluiten bij 
wensen en behoeften. Binnen Padua willen we dat ook vorm en 
inhoud gaan geven. We willen jullie mee laten denken en proberen 
medeverantwoordelijk te maken voor bepaalde keuzes.  
Dit zal niet meteen kunnen, maar zal een proces zijn. 

Om hier een start mee te maken gaan we maandelijks een  
informeel koffie moment  plannen waar de locatiemanager en  
één van de teammanagers bij aanwezig zal zijn. Ook zal er  
steeds een afgevaardigde van de cliëntenraad bij aanwezig zijn. 
Daarnaast willen we bepaalde thema’s die actueel zijn bespreken 
in kleine groepjes. Hiervoor kunnen we familie uitnodigen, maar 
zeker ook onze groep bewoners die nog de eigen regie hebben  
en mee kunnen praten over bepaalde zaken.

Hieronder de geplande data van de ontmoetingsmomenten.  
Ze vinden plaats in het Bruin Café van Padua. U bent allen  
welkom en hoeft zich hiervoor niet aan te melden. We hopen u te 
mogen ontmoeten om op deze manier samen te werken aan een 
fijne woonomgeving, waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

> Vrijdag  15 september 10:00 - 11:00  
> Woensdag 25 oktober 10:00 - 11:00 
> Vrijdag 17 november 10:00 - 11:00 
> Woensdag 6 december 10:00 - 11:00 

Hoe tevreden bent u?
Door locatieteam Padua

In juni 2017 hebben we binnen Padua  een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over Padua en de mede-
werkers. We hebben hiervoor aan een aantal bewoners van de verzorgingsafdelingen en aan alle 1e contact-
personen van bewoners met dementie 3 vragen voorgelegd. Hieronder ziet u de resultaten daarvan. Het is zinvol 
om hierbij op te merken dat in totaal 67 contactpersonen benaderd zijn, waarvan er 20 gereageerd hebben.

Vanuit de bevraagde bewoners hebben we tips en tops gekregen waar we uiteraard mee aan de slag gaan om 
onze dienstverlening te verbeteren. In september zult u allen weer benaderd worden met deze 3 vragen om 
de stand van zaken te meten. We hopen dat u in grote getale mee wilt werken aan deze meting.

 Bevraagde Bevraagde 
 cliënten  contactpersonen
Welk cijfer geeft u Padua? 6,7 7,1
Welk cijfer geeft u de medewerker? 7,6 7,8
Zou u Padua aanbevelen bij familie en vrienden? Niemand beveelt Padua aan.  10%
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Kapsalon Padua
Kapsalon Padua is gevestigd in woonzorgcentrum Padua.  
Wij heten de bewoners van het centrum en aanleunwoningen 
maar ook bewoners uit de wijk van harte welkom.

Het team bestaat uit professionele kapsters maar daarnaast 
is er altijd een gastvrouw aanwezig om u een beetje extra 
aandacht te geven en te voorzien van een kopje koffie.
Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het knippen en kappen 
van dames en heren die wat extra aandacht nodig hebben en 
zich in de moderne salons niet op hun plaats voelen.

Wij bieden scherpe prijzen en een leuke sfeer.

Afspraak maken?
T 013 540 86 19 of 06 232 666 19.
Ook zonder afspraak kunt u gerust binnen lopen.

ADVERTENTIE

Openingstijden
Dinsdag  9.00u - 16.00u
Woensdag 9.00u - 12.00u
Donderdag 9.00u - 16.00u
Vrijdag   9.00u - 16.00u

De Salon
De Salon is een schoonheidssalon waarvan alle  
bewoners van Padua en bewoners van de  
aanleunwoningen gebruik kunnen maken. De Salon  
is twee keer per maand op woensdag geopend. 

Anja van de Schoot, de schoonheidsspecialiste  
ontvangt u, volgens afspraak, 
tussen 09.00 – 16.30 uur. 

Openingstijden

September: Woensdag 6 en 20 september
Oktober: Woensdag 4 en 18 oktober

Contact

Mail
a.v.d.schoot@dewever.nl
Telefoon
tijdens openingstijden - 013 540 86 45    
buiten openingstijden - 06 246 938 64



Mijn ouders zijn dit jaar op 22 augustus 64 jaar 
getrouwd. Vóór hun huwelijk hadden ze zeven jaar 
verkering dus ze kennen elkaar al 71 jaar. 

Mijn ouders hebben altijd in de Houtstraat, in 
Tilburg, gewoond. Mijn vader werkte tot zijn 80ste 
jaar nog dagelijks op een camping in Oisterwijk. 
Hij deed daar heel zwaar werk, zoals caravans op 
zijn plaats zetten en aansluiten maar ook bomen 
uit de weg werken zodat er mooie plekjes voor de 
kampeerders vrij kwamen. Hij liep over de camping 
om de boel een beetje in de gaten te houden en hij 
hielp mee in de organisatie voor groot en klein. 

Nadat mijn moeder in 2010 twee keer een TIA kreeg, 
bleef mijn vader thuis om voor haar te zorgen. Wij, als 
kinderen, merkten dat het niet zo goed ging met mijn 
vader maar hij probeerde zich achter mijn moeders 
ziekte te verschuilen. Hij wilde de Houtstraat niet uit. 
Toen ik zei dat als er wat met hem zou gebeuren mijn 
moeder daar niet kon blijven wonen, gaf hij toe om 
toch maar te gaan verhuizen. Ze konden toen naar 
een aanleunwoning bij Den Herdgang. 

De dementie van mijn vader wist hij nog even 
voor iedereen te verbloemen maar de mensen die 
dichtbij hem stonden hadden hem wel door. Mijn 
moeder belde me elke nacht rond drie uur op, om 

te vragen of ik mijn vader wilde vertellen dat hij nog 
niet naar de kapper kon of dat het politiebureau 
gesloten was en dat zijn hond al veilig bij andere 
mensen zat ect. Mijn moeder hield dit nog een 
tijdje vol, totdat mijn vader mijn moeder in de nacht 
niet meer herkende en dacht dat zij een inbreek-
ster was en haar ook zo ging behandelen. Dat was 
de druppel, en de reden om mijn vader uit huis te 
plaatsen. Hij werd in crisis toestand opgenomen in 
Elisabeth in Goirle en na een half jaartje mocht hij 
naar Woonzorgcentrum Padua. 

Vader woonde in Padua en moeder woonde nog 
in Den Herdgang. Geen ideale oplossing maar het 
kon niet anders. Op de nieuwjaarsreceptie in 2017 
kreeg ik te horen dat er op de verzorgafdeling 
plaats was voor mijn moeder, ik was echt super blij. 
Met een dubbel gevoel verhuisden we onze moeder 
over naar Padua. Hoe zou zij het hier gaan vinden? 
Zou ze haar draai hier wel vinden? Wij beslisten nu 
over het leven van onze ouders, maar hoe zouden 
ze dit zelf vinden? 
 
Nou, we hebben ons onnodig ongerust gemaakt 
want zowel mijn vader als mijn moeder hebben hun 
thuis gevonden. En daar hebben wij als kinderen 
niet alleen voor gezorgd door hun kamertjes mooi 
te maken en hun de spullen te geven die ze nodig 

Ik wil me graag voorstellen, ik ben Toos van Rijen – Beerendonk.  
Ik ben de dochter van Jan en Nel Beerendonk die hier op Padua wonen.

THUISGEVOEL 
Door Toos van Rijen-Beerendonk
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hadden en hebben. Nee, het gevoel hier thuis te zijn heeft 
Padua hen gegeven. Door de liefde van de verzorgers en 
door de liefde van de vele vrijwilligers. Maar ook het huis 
Padua is zo verschrikkelijk knus en vertrouwd ingericht 
dat zij zich er thuis voelen. De inrichting is niet modern of 
steriel maar warm en huiselijk. De mensen zitten niet al-
leen in hun kamertje of alleen in een stoel in de huiskamer 
te slapen. Nee, de mensen worden overal in betrokken 
en worden van hun kamer gehaald om mee te doen bij 
diverse activiteiten. 

Mijn ouders wonen niet op dezelfde afdeling en slapen 
niet in dezelfde kamer. Maar iedereen weet dat ze bij 
elkaar horen en men probeert hen zoveel mogelijk sa-
men te laten genieten van activiteiten en van elkaar. Het 
is heerlijk om als dochter Padua binnen te lopen en te 
zien dat je moeder de garde van een mixer af zit te likken 
omdat ze mee heeft geholpen bij een taart maken. Het is 
heerlijk om te zien hoe je ouders zo heerlijk samen in de 
rolstoel hand in hand met de wandelclub mee kunnen. 
Het is heerlijk om te zien dat ze met hun afdelingen toch 
samen in het bruin café zitten te genieten van de muziek. 
Dat is wat Padua doet met de bewoners en hun familie, ze 
geven hun een thuisgevoel. 

Ik wil hierbij dan ook mijn dank uitspreken namens mij en 
mijn familie aan Padua, verzorgers en vrijwilligers. 

ONGELOFELIJK BEDANKT VOOR WAT JULLIE  
VOOR  ONZE OUDERS EN ALLE BEWONERS VAN  
PADUA DOEN
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Buiten Keuken bij restaurant 
Roma  in gebruik genomen
Door Saskia van Antwerpen

Dinsdag 11 juli eindigde de dag voor de 
bezoekers van huiskamer Buongiorno 
wel heel erg gezellig.

De gastvrouwen Manon, Bregje, Petra 
en Rian van unit Buongiorno, hadden 
de handen ineen geslagen en een hele 
gezellige en lekkere BBQ georganiseerd 
bij de mooie nieuwe buiten keuken. Het 
weer zat mee dus de hele groep kon 
gezellig naar buiten om daar te genieten 
van de lekkere maaltijd. Er werd gegeten 
(goed verzorgd door de collega’s van het 
restaurant en klaar gemaakt door Eddie), 
gelachen, genoten én zelfs  gezongen 
(met de muziek van DJ Thijs).
Kortom, het was een geslaagde avond 
die voor alle betrokkenen zeker voor 
herhaling vatbaar is.

Hopelijk mogen er nog vele etentjes 
volgen bij de Buiten Keuken.
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De bewoners van Siena Uno zijn per huiskamer, op 
6 en 13 juli, samen op uitstapje naar Peerke Donders 
geweest. Rond 14:00u vertrok het busje van 
stichting “Rolerisuit” vanuit Padua. Op 6 juli was 
het zéér warm maar dat kon de lol niet drukken. 
Het was gelukkig voor de bewoners een korte rit. 
Toen we aankwamen werden alle bewoners inge-
smeerd met zonnebrandcrème factor 50, want de 
zon stond hoog aan de hemel te branden. Met wit 
ingesmeerde gezichten en armen konden we met 
een gerust hart en op ons gemak het park bezich-
tigen. In het park staat de kruisweg van Jezus 
afgebeeld, ook wel de kruiswegstatie genoemd. 

Het kruiswegpark werd aangelegd in 1926. In 
eerste instantie stonden er kruiswegbeelden die 
waren overgenomen van het Grootseminarie in 
Hoeven. Tien jaar later werd de opdracht voor een 
nieuwe kruisweg gegeven aan P. Verbraak & Zonen 
uit Tilburg. Dit atelier was beroemd in zijn tijd en 
gespecialiseerd in religieuze kunst. De eerste statie 
(halteplaats) werd in 1937 geplaatst, de laatste in 
1961. De kruiswegstaties werden bekostigd door 
duizenden Tilburgers. Tilburgers uit die tijd hebben 
model gestaan voor de beelden. De gezichten die 
u ziet zijn dus letterlijk de gezichten van Tilburgers 
die toen leefden. De kruiswegbeelden zijn in 2004 
gerestaureerd. Een kruisweg beeldt de weg uit die 
Jezus moest volgen op de dag van zijn kruisiging. 
Het was een bijzondere wandeling. Vervlogen 
herinneringen van bewoners kwamen naar boven. 
Zij zagen zichzelf weer als kind het park bezoeken. 
 
Na de wandeling was het de hoogste tijd voor een 
verkoeling, welke we op 6 juli niet op het terras 
konden vinden. Véél te warm, de mussen vielen 
van het dak. Op weg naar het restaurant kwamen 
we langs het geboortehuis van Peerke Donders. 
Het geboortehuisje van Peerke Donders is een 
replica van het origineel. In 1931 werd het nagebouwd 
naar een ontwerp van H. Frankefort. Exterieur en 
interieur geven een getrouw beeld van het originele 
huisje en de inrichting daarvan. In het kleine huisje 
woonde Peerke met zijn vader, moeder en broer. 

Het weefgetouw in het huisje is afkomstig van de 
Tilburgse thuiswever Frans Robben (1880-1920). 
Hij bewoonde vlakbij een wevershuisje op de hoek 
van de Rugdijk en de Pater Dondersstraat. Het 
authentieke weefgetouw werd in 1998 door het 
Textielmuseum in Tilburg gerestaureerd. Helaas 
was het huisje niet toegankelijk voor rolstoelen. Er 
lag téveel grind wat het rijden bemoeilijkte. Maar 
daarentegen was het huisje ook zeker de moeite 
waard om van de buitenkant te bekijken.  
 
Binnen in het restaurant was het gelukkig een stuk 
koeler. Hier hebben we aangenaam vertoefd met 
limonade, bier en huisgemaakt ijs. Op 13 juli 
konden we wel op het terras zitten. Het was 
minder warm dus in plaats van limonade en ijs 
hebben we genoten van koffie/thee met heerlijk 
gebak. Tijdens deze gezellige rustmomenten werd 
er ook stil gestaan bij ons bezoek aan Peerke 
Donders. De meeste bewoners wisten wel dat 
Peerke veel goeds had gedaan voor de medemens 
en één bewoner wist te vertellen dat Peerke ‘zalig’ 
is verklaard. Hij vertelde erbij dat dit niet hetzelfde 
is als ‘heiligverklaard’. Bij heiligverklaring heeft men 
namelijk twee wonderen verricht. Al met al waren 
het twee gezellige middagen. Voor sommige 
bewoners was het extra fijn omdat zij konden 
genieten van zoon of dochter. Indien u als familie 
een uitstapje bij kunt wonen kan dat altijd, u doet 
uw familielid er een groot plezier mee. 

PADUACOURANT / ACTIVITEITEN

UITSTAPJE PEERKE DONDERS  
VAN SIENA UNO
Door Charlotte Verhaag



UITSTAPJE PEERKE DONDERS  
VAN SIENA UNO
Door Charlotte Verhaag

Hierbij nog een korte schets van de persoon 
Peerke Donders: 
 
LEVENSLOOP 
 
1809  
Op 27 oktober 1809 werd Petrus (Peerke)  
Donders in Tilburg geboren in een klein huisje 
aan de Moerstraat in de Heikant. Hij werd  
gedoopt in de kerk van ’t Goirke. Zijn vader, 
Arnold, was een arme thuiswever. 
 
1831 
Als kind gaf hij al te kennen priester te willen 
worden. Hij bad veel en zijn kinderspel bestond 
onder meer uit het preken voor andere kinderen. 
In het najaar 1831 startte hij met zijn priesterop-
leiding als knechtstudent aan het kleinseminarie 
Beekvliet te Sint-Michielsgestel. 
 
1837 
Op 4 oktober 1837 deed hij zijn intrede in  
het Grootseminarie Nieuw-Herlaar te 
St.-Michielsgestel (sinds 1839 gevestigd te 
Haaren). 
 
1841 
Op 5 juni 1841 werd hij in Oegstgeest tot  
priester gewijd. Op 22 mei 1842 hield Peerke  
zijn afscheidspreek in de kerk van ’t Goirke. 
 
1842 
Hij vertrekt op 1 augustus 1842 vanuit de haven 
van Den Helder. Op 16 september 1842 komt hij 
aan in Paramaribo, Suriname. Van 1842-1855 
werkte hij als seculier priester (kapelaan) in 
Paramaribo. 
 
1855 
In 1855 werd hij aangesteld als pastoor van  
het melaatsenetablissement Batavia aan de 
Coppenamerivier. 
 
1867 
Peerke Donders legde op 24 juni 1867 zijn  
kloostergelofte af als pater Redemptorist. 
Hij ondernam vele missiereizen naar de in het 
oerwoud wonende Surinaamse bevolking. 
 
1883 
Van 1883-1885 was hij tijdelijk in Paramaribo  
en Coronie geplaatst. 
 
1885 
In 1885 keerde hij definitief terug naar het  
melaatsenkolonie Batavia. 
 
1887 
Op 14 januari 1887 overleed Peerke Donders op 
77-jarige leeftijd aan een nierontsteking. Hij werd 
op 15 januari 1887 begraven in Batavia en in 1900 
herbegraven in de kathedraal van Paramaribo. 
 
1982 
Peerke Donders wordt zalig verklaard.

VRIJWILLIGERSACADEMIE
Geheugen Zoekt Steun 
(3 dagdelen)
Startdatum 04-09-2017
Vervolgdata 18-09-2017 
en 25-09-2017

Tijd voor jezelf. Mijn 
werkelijkheid, mogelijk-
heid en wenselijkheid  
(2 dagdelen)
Startdatum 07-09-2017
Vervolgdata  14-09-2017

Versterk je netwerk  
(4 dagdelen +  
terugkombijeenkomst)
Startdatum 19-09-2017
Vervolgdata 26-09-2017, 
10-10-2017 en 24-10-2017

Serveertechnieken:  
efficiënt werken
Startdatum 21-09-2017

Motiverende gespreks-
technieken (2 dagdelen)
Startdatum 27-09-2017
Vervolgdata 04-10-2017

Zicht op psychische/
psychiatrische  
problematiek
Startdatum 27-09-2017

Risico’s in en om het huis
Startdatum 28-09-2017

Omgaan met agressie
Startdatum 03-10-2017

Regie houden in moeilijke 
gesprekken (2 dagdelen)
Startdatum 03-10-2017
Vervolgdata 11-10-2017

Conflicten: hoe ga jij 
hiermee om?
Startdatum 03-10-2017
Vervolgdata 10-10-2017

Armoede onder de loep 
(2 dagdelen)
Startdatum 04-10-2017
Vervolgdata 11-10-2017

Dementie
Startdatum 05-10-2017

Coachen van vrijwilligers, 
coachen en gecoacht 
worden (2 dagdelen)
Startdatum 06-10-2017
Vervolgdata 13-10-2017

Lezing ‘Leven met verlies’
Startdatum 11-10-2017

Sollicitatie- en  
assessmenttraining voor 
jongeren tot 30 jaar
Startdatum 11-10-2017
Vervolgdata 25-10-2017

Uitkomen met inkomen
Startdatum 17-10-2017

Werken met vrijwilligers 
volgens de 6 B’s
Startdatum 26-10-2017
Vervolgdata 02-11-2017

Via de site www.vrijwilligerstilburg.nl/cursussen kunt u 
de informatie vinden waar deze worden gehouden en 
op welke tijdstippen.
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Wij ontvingen onderstaand gedicht van 
een vrijwilliger die het tijdens de wekelijkse 

kleurgroep aan de mensen voorlas. Het 
gedicht geeft een mooie kijk op de steun die 
onze bewoners van een rollator ondervinden 

en daarom delen we het graag ook met u!

Hulde aan mijn rollator
O, rollator, mijn steun en toeverlaat,
heerlijke wagen die naast mij staat.

Waar ik loop of ga, jij bent in mijn buurt,
of het nu lang of even duurt.

Rollator, je helpt bij mijn onzekerheid.
In jou heb ik vertrouwen altijd.

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,
bied jij steun, onvermoeibaar apparaat.

Zonder jou zat ik op een stoel,
en miste een heleboel.

Voor velen ben je een sta in de weg,
maar voor mij ben jij onmisbaar zeg!

Ik leun, ik steun, ik zit op jou,
jij bent degene die ik het meest vertrouw.

Klagen, dat is heel vervelend,
en naar jou niet wellevend. 

Een standbeeld wil ik vragen,
voor de uitvinder van deze wagen,

die in stilte werkend achter de schermen,
zich over slechte lopers wist te ontfermen.

Rollator, bij het opstaan sta je naast mijn bed,
en maken we samen onze wandeling naar het toilet.

Rollator, zonder jou, 
was ik uitgeteld, heel gauw.

Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven,
blijf me steeds een steuntje geven.

Je bent mijn liefste, mijn schattebout,
hopelijk worden we samen stokoud!

NIEUWE “SPREUKEN” 
VAN DE WEVER
Door Anja Meeuwesen

De Wever heeft aan haar bestaande visie een 
aantal waarden toegevoegd waarmee zij hoopt nog 
beter te kunnen aansluiten bij de wens van onze 
cliënten. De Wever vindt de leefwereld belangrijker 
dan de systeemwereld van de organisatie. Vanuit 
een positieve houding werken we samen aan een 
bovengemiddelde cliënttevredenheid. We geloven 
dat eigen regie en eigen activiteit zowel cliënten als 
medewerkers gelukkig maken. De Wever heeft 
door deze toevoeging de herkenbare kernwaarden 
los gelaten. Deze zijn vervangen door een aantal 
oneliners, die op ene krachtige wijze de visie 
vertaald. Wij spannen ons in om u als cliënt, 
familie en medewerker elke dag deze uitspraken te 
laten ervaren.

Ook het management team heeft waarden met 
elkaar afgesproken. Deze bepalen hoe zij met elkaar, 
met medewerkers en met de organisatie omgaan. 
 
Als De Wever hopen we met deze uitgangspunten 
van de oude dag van de cliënt een nieuwe dag te 
maken en aan onze medewerkers iedere dag weer 
inspiratie en werkvreugde te kunnen geven.
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Misschien heeft u het in het Bruin Cafe en in de 
wandelgangen al gehoord, of zelfs gelezen in de 
Tilburgse Koerier; Hester Elisen heeft zilver  
gehaald bij de World Transplant Games in Málaga. 

Hester werkt bij ons op Padua in het Bruin Cafe, 
maar daarnaast heeft ze het afgelopen half jaar 
hard getraind in haar sport, het tafeltennis. Om 
zo van 25 juni tot 2 juli Nederland te kunnen 
vertegenwoordigen tijdens de kampioenschap-
pen. De World Transplant Games zijn vergelijk-
baar met de Olympische Spelen, maar dan voor 
mensen die getransplanteerd zijn. Hester heeft 
namelijk een gedoneerde nier. 

24 jaar geleden bleek Hester een schrompel-
nier te hebben. In zo’n geval is de nier te klein 
om nog goed te kunnen functioneren. Deze 
nier is verwijderd. Normaal zou dit geen pro-
bleem zijn, je lichaam kan immers functioneren 
met één nier. Echter, Hester vertelde dat bij 
haar in 2009 borstkanker werd geconstateerd. 
Haar overgebleven nier was niet bestand  
tegen de zware chemokuren. Ze heeft drie jaar 
moeten dialyseren tot ze daarna eindelijk een 
transplantatie mocht ondergaan. In 2013 kreeg 
ze de nier van haar partner. 

“De transplantatie heeft ervoor gezorgd dat ik 
weer energie heb. Ik wil graag iedereen laten 
zien, door mijn deelname aan de World Trans-
plant Games, dat je na veel ellende door een 
positieve instelling doelen kan behalen die 
eerst onbereikbaar leken.” 

Met haar nieuwe energie is Hester aan het 
trainen gegaan. In de aanloop naar de Games 
werd er bijna elke dag getraind. Door meerde-
re wedstrijden te spelen in een poulesysteem 
heeft Hester zich met haar collega sporters in 
het dubbel spel kunnen kwalificeren voor de 
World Transplant Games. Ze speelt de dames 

single, dames dubbel en mixed dubbel. Ze 
zijn vaste koppels die al 2 á 3 jaar met elkaar 
samenspelen. 

Aan de World Transplant Games deden onge-
veer 2200 sporters mee, uit 51 verschillende 
landen. Nederlands was goed vertegenwoor-
digd als een van de landen met de meeste 
deelnemers. De Games zijn elke twee jaar en 
dit jaar werd het in Málaga georganiseerd. 

“Het was een geweldige ervaring om te spelen 
tegen mensen uit o.a. Singapore, Thailand en 
Iran, die net als ik ook allen nog leven dankzij 
een donororgaan. Uiteindelijk heb ik in het 
sterk bezette toernooi in het enkelspel een 3e 
plaats behaald in de poule. Samen met mijn 
mixdubbel partner Martin Coolen ben ik helaas 
gestrand in de kwartfinale, maar we hebben 
erg leuke en zware partijen gespeeld. Samen 
met mijn dubbelpartner Berdien Lammers 
(levertransplantatie) heb ik een super dubbel-
toernooi gespeeld met als resultaat een zilveren 
medaille. Voor ons beiden was dit de 1e keer 
dat we meededen. Wat een geweldige ervaring 
en wat zijn we trots! Dankzij onze donoren 
hebben we dit kunnen doen. Zo wordt maar 
weer het belang van een donorregistratie bena-
drukt en hiermee is ook duidelijk dat na een 
transplantatie er weer zoveel mogelijk is en de 
kwaliteit van leven weer toeneemt.”

ZILVER VOOR HESTER ELISEN
Door Nathalie Bettonviel
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Mag ik me even voorstellen?

PADUACOURANT

Mevrouw Van de Loo - Leemans , Oorspronkelijk kom ik uit 
Tilburg, waar ik geboren ben en opgegroeid ben aan de 
Vollerstraat met mijn vader, moeder en jongere broer. 
Daarna woonde ik het grootste gedeelte tot mijn trouwen 
in de Kasteeldreef. Na mijn trouwen heb ik 4 kinderen 
gekregen, die me nu 8 kleindochters en 7 achterklein- 
kinderen hebben gegeven. Mijn man is helaas op zijn  
50e jaar overleden. Daarna heb ik een tweede partner 
gevonden waarmee ik veel gereisd heb. Helaas is ook  
hij overleden. Mijn levensmotto is leven en laten leven.  
Ik ben het liefst gewoon thuis en n mijn vrije tijd lees ik 
graag en kijk ik TV, voornamelijk sport en Engelse series. 
Ik houd ook wel van eten; een frietje en kroket, bami,  
nasi en kippenragout eet ik graag.  

Op dit moment woon ik hier net en vind ik het nog wat 
moeilijk om, na meer dan 60 jaar in mijn eigen woning  
te hebben gewoond, aan de nieuwe situatie te wennen. 
Maar hopelijk went het snel. 

Hoi! Ik ben Sterre, 21 jaar en ik kom uit Cromvoirt (een klein dorpje 
in de buurt van Den Bosch). Sinds dit jaar ben ik in Tilburg komen 
wonen, en... heel toevallig ben ik ook de huisgenoot van Ward. Ik 
ben ook de middelste in de rij, tussen mijn zusje (19) en broer en 
zus (23&24) in. Ik studeer Liberal Arts & Science (een hele brede 
opleiding die vanuit meerdere perspectieven naar een probleem 
kijkt: economisch, sociologisch etc) en ik zit in mijn eerste jaar. In 
mijn vrije tijd vind ik het onwijs leuk om te hockeyen! 

Ik kijk er erg naar uit om op de Padua als gastvrouw te beginnen, 
en hoop snel met jullie allemaal kennis te maken!

Hai! Ik ben Ward, 22 jaar en ik kom uit Oss. Ik ben de  
middelste in de rij, tussen mijn zusje (21) en broer (24??) in. 
Ik woon alweer enkele jaartjes in Tilburg, praktisch naast 
Padua! 

Op dit moment ben ik aan het afstuderen en in september 
begin ik met een nieuwe opleiding: Rechten op de Univer-
siteit van Tilburg! Naast studeren sport ik ook veel: roeien, 
hardlopen, wielrennen etc. Ik kijk er onwijs naar uit om op 
de Padua als gastheer te beginnen, en hoop snel met jullie 
allemaal kennis te maken!  
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Bereikbaarheid
Verzorgafdelingen 
Vittoria  (begane grond) 
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur 013-5408760  
  15.00 - 23.00 uur 013-5408769 
  23.00 - 07.00 uur 013-5408600 
Mail:  vittoria.padua@dewever.nl

Porto Casa  (1e verdieping) 
Telefoon:  07.00 - 15.00 uur 013-5408761  
  15.00 - 23.00 uur  013-5408770 
  23.00 - 07.00 uur 013-5408600 
Mail:  portocasa.padua@dewever.nl

Buongiorno  (1.54 tm 1.60 en 2e en 3e verdieping) 
Telefoon:  07.00 - 15.00 uur  013-5408762  
  15.00 - 23.00 uur  013-5408771 
 23.00 - 07.00 uur 013-5408600
Mail: buongiorno.padua@dewever.nl

Verpleegafdelingen
Genua Uno (2e verdieping) 
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur 013-5408763 / 013-5408785 
  15.00 - 23.00 uur  013-5408772 / 013-5408753 
  23.00 - 07.00 uur 013-5408779  
Mail:  genuauno.padua@dewever.nl 

Genua Due (2e verdieping) 
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur 013-5408764 / 013-5408765 
  15.00 - 23.00 uur  013-5408773 / 013-5408774 
  23.00 - 07.00 uur 013-5408779 
Mail:  genuadue.padua@dewever.nl    

Siena Uno (3e verdieping)
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur 013-5408766 / 013 - 5408795  
  15.00 - 23.00 uur  013-5408775 / 013 - 5408795 
  23.00 - 07.00 uur 013-5408788 
Mail:  sienauno.padua@dewever.nl     

Siena Due (3e verdieping)
Telefoon:  07.00 - 15.00 uur 013-5408767 / 013-5408768 
  15.00 - 23.00 uur  013-5408776 / 013-5408777 
  23.00 - 07.00 uur 013-5408788 
Mail:  sienadue.padua@dewever.nl      

Pedicure op Padua 
Door Laurette van der Sprong

U kunt terecht bij mij voor een pedicure  
behandeling. Daaronder valt nagels  
knippen, het dunner maken van de nagels, 
eelt en likdoorns verwijderen en ingroeiende 
nagels behandelen.

In sommige gevallen krijgen mensen met 
diabetes of reuma de behandeling vergoed 
via de zorgverzekering of zorggroep.  
Informatie kunt u daarover krijgen bij uw 
zorgverzekering of bij mij.

U kunt mij op veel donderdag ochtenden 
vinden op Padua in de Salon op de eerste 
verdieping. Behandelingen zijn altijd op 
afspraak. Deze kunt u maken op telefoon-
nummer 06-28921479.

Ik hoop u te zien.
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