
NUMMER 30 11 september  t/m 12 november
DE REYSWIJZER

KLANTTEVREDENHEID
 
In maart/april en eind juni 2017 zijn enkele van u of uw familieleden gevraagd naar uw  
mening over de kwaliteit van zorg en dienstverlening binnen Reyshoeve; er is u gevraagd  
naar een rapportcijfer.

De mooie cijfers geven aan dat u ruim voldoende waardeert wat de medewerkers en  
organisatie voor u doen. 

Lees verder op pagina 3 



2 D e  R e ys w i j z-
e r

Van de redactie
Inhoud

Na een mooie zomer, heeft de herfst haar intrede 
gemaakt. De natuur maakt zich op voor het  
koudere weer en de bladeren gaan van de bomen 
vallen. Er staan weer mooie herfstkleuren op ons 
te wachten. 

Ook in deze Reyswijzer leest u dat er weer leuke 
activiteiten georganiseerd worden waar u gezellig 
naar toe kunt gaan. In de vorige Reyswijzer kon u  
al lezen over de burendag barbecue, die deze 
maand wordt georganiseerd. Na het succes van 
voorgaande jaren is er komende periode ook weer 
de najaars High-Tea en het mosselen eten waar  
u zich voor kunt opgeven. En voor alle carnavals-
liefhebbers hebben we in november weer de 11e v/d 
11e viering waar we nog raadsleden voor zoeken. 
Kortom, er staat weer genoeg op het programma 
om eens lekker voor te gaan zitten! Wij wensen  
u veel leesplezier. 

U kunt ons bereiken via: 013 578 579 0

Debby Hesselberth   Diana Ververs
Cliëntenservice   Welzijnsmedewerkster 
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Van de manager
Even voorstellen… Joop van Dijk
Op 1 september ben ik jullie nieuwe locatiemanager 
geworden;  ik heb er zin in om bij zo’n prachtig en 
bruisend huis, als Reyshoeve, te komen werken. 

Ik ben Joop van Dijk, geboren op 3 augustus 1956 
in Kaatsheuvel, en ik ben  inmiddels 36 jaar geluk-
kig getrouwd met Marianne, en we wonen al 26 jaar 
in Valkenswaard (Dommelen).  Samen hebben we  
2 kinderen, Bas (28) en Loes (25).  Mijn familie 
komt uit Tilburg, en ik heb daar gestudeerd  
(psychologie aan de UvT), ik heb er gewoond  
tijdens mijn  studie, en na mijn studie gewerkt bij 
het PON en ook bij  de Provinciale Kruisvereni-
ging. Na managementfuncties in de Thuiszorg en  
in de Zorg voor Verstandelijk  Gehandicapten, ben 
ik sinds 1 juli 1999 werkzaam bij De Wever in de 
functie van directeur van De Heikant,  vervolgens 
(per 1-4-2010) clusterdirecteur van HMM en   
De Heikant; vanaf 1-1-2012 clusterdirecteur van 
Joannes Zwijsen, Notre Dame en HMM,  en vanaf 
1-1-2015 locatiemanager van Notre Dame en 
HMM; per 1-9-2017 ga ik HMM verlaten en word 
ik  locatiemanager van Notre Dame en Reyshoeve.   

Ik werk dus al enige tijd bij De Wever, en dat komt 
omdat ik De Wever een geweldige organisatie vind; 
de verankering in de wijken is een groot goed en dit 
zorgde ervoor dat de Tilburger altijd is blijven kiezen 
voor De Wever, ook toen er andere zorgverleners in 
Tilburg kwamen. Ondanks de diverse fusies, is De 

Wever een mensvriendelijke organisatie gebleven, 
waar de medewerkers zeer betrokken zijn en de 
bewoner/cliënt écht centraal staat. We hebben op 
tijd onderkend dat door allerlei richtlijnen  
en regels onze medewerkers hun eigen regie en  
verantwoordelijkheid aan het kwijtraken waren, en 
dat daarmee de eigen regie van de bewoner gevaar 
liep. We stoeien bij De Wever nog wat met het geven 
van vrijheid (zowel aan bewoners als aan medewer-
kers) en de risico’s die dat met zich mee kan brengen. 
Wat we goed doen, is investeren in (de deskundig-
heid) van onze medewerkers; naast de cliënt centraal, 
ligt de focus nu ook op de medewerker centraal. Ons 
aanbod aan deskundigheidbevordering (bijv. het 
SKILLS LAB, e-learning, opleidingsplein) is uitste-
kend. Trajecten en projecten  als PEP, Familiezorg, 
van Hard Werken naar Bewust Werken, Radicale 
Vernieuwing en LEAN,  helpen de medewerkers nog 
meer de eigen verantwoordelijkheid te nemen en de 
cliënt écht centraal te stellen. Want wat mij betreft 
draait het daarom:  mensen centraal stellen. Alles 
draait om het geluk van mensen, van bewoners, 
familie  en mantelzor-
gers, van medewerkers 
en vrijwilligers. Daar 
wil ik me, ook bij 
Reyshoeve, samen met 
alle betrokkenen voor 
inzetten!  

Joop van Dijk   

Vervolg van pagina 1

Klanttevredenheid van contactpersonen

Kwartaal 1 2017 Kwartaal 2 2017
Cijfer organisatie 7,0 7,1

Cijfer medewerker 7,7 7,6

Klanttevredenheid van bewoners

Kwartaal 1 2017 Kwartaal 2 2017

Cijfer organisatie 7,3 7,8

Cijfer medewerker 8,2 8,4

Het heeft ons concrete aanknopingspunten  
opgeleverd voor verbetering. Zo zijn er kritische 
opmerkingen gemaakt over het eten. Er zijn bijeen-
komsten geweest tussen bewoners, gastvrouwen  
van de verschillende afdelingen en de restaurant-
medewerkers over de voeding. Er is gesproken over 
knelpunten, maar ook gezamenlijk gezocht naar 
oplossingen bv de mogelijkheid om rijst te bestellen 
i.p.v. aardappelen.

Wij willen u en uw familie bedanken voor uw  
medewerking. Hoe meer mensen meedenken door 
hun mening te delen, hoe meer we kunnen inzetten 
op concrete behoeftes. Door het ‘Samen doen’  
verbetert de kwaliteit van zorg en dienstverlening! 
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BIJWERKINGEN VAN GENEESMIDDELEN
DOOR ANNETTE LEIJEN, APOTHEKER IN APOTHEEK DE REESHOF-INSTELLINGEN

Medicijnfabrikanten zijn wettelijk verplicht alle bij-
werkingen bij de overheid te melden. Het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt 
vervolgens of een middel veilig genoeg is. Pas dan 
komt het in Nederland op de markt. In de bijsluiter 
die bij het middel zit, moet de fabrikant, volgens de 
wet, de belangrijkste bijwerkingen vermelden. De 
bijwerkingen die in de bijsluiter staan, zijn gemeld 
door veel verschillende gebruikers. Het komt nooit 
voor dat één persoon last heeft van alle bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak voorkomen bij het gebruik 
van medicijnen zijn maag- en darmklachten, hoofd-
pijn, duizeligheid en overgevoeligheid. Maag- en 
darmklachten, en hoofdpijn en duizeligheid zijn 
meestal van voorbijgaande aard. Het lichaam moet 
wennen aan het medicijn, daarna gaan de klachten 
over het algemeen over. Door het medicijn tijdens  
of vlak na het eten in te nemen verminderen de 
maag- darmklachten vaak al, kijk wel goed in de  
bijsluiter en op het etiket, sommige middelen  
moeten op een nuchtere maag ingenomen worden. 
Wanneer de klachten niet minder worden is het ver-
standig contact op te nemen met uw arts of apotheker.
De bijwerkingen overgevoeligheid en allergie zijn 

vooral bekend bij antibiotica, maar ook voor andere 
middelen kunt u overgevoelig zijn. Bij een allergie 
ontstaat er vaak huiduitslag en jeuk maar ook  
ernstige reacties als benauwdheid en zwelling in  
het gezicht of de mond kunnen optreden. Als u  
overgevoelig bent voor een medicijn is het belangrijk 
dat te melden bij de apotheek en de arts.
Sommige bijwerkingen gaan na verloop van tijd 
vanzelf over. Bij andere bijwerkingen kan een advies 
helpen, bijvoorbeeld bij duizeligheid door bloed-
drukverlagers kan het helpen het middel voor het 
slapengaan in te nemen en de tijd te nemen om  
op te staan. Soms kan de bijwerking met een  
ander medicijn verholpen worden, bijvoorbeeld bij 
obstipatie door het gebruik van morfine-achtige 
pijnstillers kan het helpen om een laxeermiddel te 
gebruiken. Soms kan uw arts een ander medicijn 
voorschrijven waarbij u minder last heeft van bij-
werkingen. Wanneer de bijwerking niet te verhelpen 
is, is het een kwestie van afwegen: wat zijn de risico’s 
van de aandoening en hoe vervelend zijn de bijwer-
kingen?

Hebt u last van een bijwerking? Neem dan altijd 
contact op met uw arts of apotheker. 

Medicijnen zijn bedoeld om beter van te worden. Maar soms geeft een medicijn een nieuwe,  
onbedoelde klacht. Deze onbedoelde klachten noemen we bijwerkingen. De meeste 
bijwerkingen zijn gelukkig onschuldig. Altijd is het een kwestie van afwegen: wat zijn de  
risico’s van de aandoening, hoe vervelend zijn de bijwerkingen en wat zijn de alternatieven.
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GEESTELIJKE VERZORGING REYSHOEVE
De afgelopen vijf maanden was ik 
met sabbatical. Dit verlof vormde 
de afsluiting van een jarenlange 
promotiestudie (op www.ceuninck.nl 
kun je mijn proefschrift downloa-
den). Ik was met mijn gezin naar 
het eiland Bonaire. Mijn vrouw, 
die specialist ouderengeneeskunde 
is, ging daar werken in verpleeg-
huis Mariadal. De kinderen gingen 
naar school en ik zorgde voor het 
huis en de kinderen. We zijn in 
augustus op vakantie geweest naar 
Curaçao. We hebben een geweldige 
tijd samen gehad! Ik ben helemaal 
uitgerust weer terug gekomen. 
Op Reyshoeve gaan wat betreft 
geestelijke verzorging de komende 
maanden een paar zaken verande-
ren. In overleg met de cliënten-
raad worden de tweewekelijkse 
Open Deur vieringen vervangen 
door eucharistievieringen vanuit 
parochie Emmaus. Het is de 
bedoeling deze eucharistievieringen 
wekelijks plaats te laten vinden. 
De Open Deur viering verdwijnt 
niet, maar wordt een maandelijkse 
bijeenkomst. In het najaar vindt 
ook weer de jaarlijkse herdenking 
van de overledenen plaats. Precie-
ze data voor alle activiteiten 
kan ik nu nog niet geven, daarvoor 
ben ik nog te kort terug. 

Ik zal via posters in de lift 
communiceren wanneer welke 
activiteiten plaatsvinden. Mijn 
werkdagen zijn weer maandag, 
dinsdag en vrijdag. U kan mij 
bellen via de zorg en de receptie. 
Nu ik gepromoveerd ben, zal ik 
op zoek gaan naar een takenpakket 
dat bij deze stand van zaken 
past. Misschien kan ik daar in 
de volgende Reyswijzer meer over 
schrijven. Dinsdag 5 september 
was ik voor het eerst weer op 
Reyshoeve. Ik vond het leuk weer 
terug te zijn en sommigen van u 
alweer te zien en te spreken! Ik 
hoop in de loop van komende weken 
weer goed ‘op stoom’ te komen wat 
betreft de geestelijke verzorging 
op Reyshoeve. Ik wens iedereen 
een goede start toe van het najaar
 
Archie de Ceuninck
Geestelijk verzorger

Mijn vrouw en ik genieten van onze vrije 

tijd in de Caribische zee

Donderdag 9 november is het weer zover! 
In De Viersprong wordt van 15.00 tot 16.30 uur 
de jubilarissen dag gevierd. Net als de voorgaande 
jaren zetten we de jubilarissen van Reyshoeve 
op deze middag in het zonnetje. Dit jaar zijn er 
4 personeelsleden, die een jubileum vieren. 

Heerevelden, Angelique van Doremalen viert 
haar 25 jarig jubileum en Caroline Leenders 
coördinatoren nacht en Ingeborg Brabers 

verzorgende Witbrant vieren hun 12 ½ jarig 
Jubileum. Wil Bastiaansen Huismeester viert 
maar liefst zijn 40 jarig Jubileum. 

Ook u hebt de mogelijkheid om de jubilarissen 
te feliciteren onder het genot van een hapje 
en drankje. Vandaar dat we u ook van harte 
uitnodigen om deze feestelijke bijeenkomst bij 
te wonen in De Viersprong!

Jubilarissen dag



D e  R e ys w i j z-
e r

Wensboomnieuws
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Nog een wens vervult, 
dit keer van Mw Theeuwes. 

Zij zit graag en vaak op het terras van afdeling Huibeven als de zon 
schijnt. Maar op sommige momenten hebben bewoners last van de 
wind. Maar dat is nu verleden tijd. 

Mw Th eeuwes wilde graag een windscherm , zodat alle bewoners van 
Huibeven nog comfortabeler op hun terras kunnen zitten. Dat scherm 
is er nu gekomen, wij wensen iedereen veel plezier op het terras. 

Mooie planten voor in het zitje 
en huiskamer.

Dhr Olie wilde graag mooie 
planten voor in het zitje en huis-
kamer op afdeling Huibeven. 
Zijn wens is ook vervuld. 

Hij is samen met een mede-
werker naar de bouwmarkt in 
de buurt geweest en heeft  daar 
groene planten met mooie potten 
uitgezocht.

Natuurlijk konden de kleurrijke 
orchideeën niet ontbreken. 
Dit zijn nl een van de favoriete 
planten van Dhr Olie.

�
�

Een dagje naar het strand.
Op Vrijdag 11 augustus hebben we de wens vervuld van Mw 
Verstegen en Mw Coenders. Zij wilde graag een dagje naar het strand.

Met de bus van het rode kruis zijn we om 10.00 uur onderweg 
gegaan. Na een lekkere kop koffi  e met gebak zijn we naar de 
vloedlijn gelopen en hebben we gevoeld hoe koud het water was. 
We wandelen langs de terrassen en fl aneren over de boulevard. 
We genieten in het zonnetje van een lunch en bekijken de 
gerenoveerde pier.

Moe maar voldaan gaan we weer naar huis nadat we nog langs 
de haven reden om een vette haring te halen.

Wat een genot om blije gezichten te zien en dit 
voor deze mensen te kunnen doen. �
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Bij Reyshoeve spelen vrijwilligers een belangrijke rol. 
Zij werken intensief samen met professionele mede-
werkers. De vrijwilligers hebben eigen taken en verant-
woordelijkheden. De vrijwilligers bieden gastvrijheid 
en geven aandacht waarbij de wensen en behoeft en 
van de bewoner en hun familie centraal staan.

Voor meer informatie over deze vacatures 
kunt u contact opnemen met Rian van der Meer, 
vrijwilligerscoördinator, 013 – 578 579 0 

Vrij williger activiteiten 
ondersteuning in De Viersprong 
Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Je helpt met activiteiten ondersteunen, zoals een 
bingo, artiestoptreden, spelmiddag, enz. Ook haal 
je bewoners op en breng je deze weer terug.

Dansvrij williger muzikaal danscafé 
Vrijdagmiddag om de week van 13.30 tot 16.30 uur.
Houd je van dansen en dans je graag de foxtrot? 
Geef je dan nu op als dansvrijwilliger! Samen met 
bewoners dans je op leuke dansmuziek en ben je 
lekker in beweging op de dansvloer. 

Vrij williger leenfi etsen
Reyshoeve heeft  2 mooie fi etsen, een rolstoelfi ets 

en een duofi ets. Deze staan tegenover de lift en op 
de begane grond. We zoeken nog vrijwilligers die 
het leuk vinden om met bewoners een rondje in 
de omgeving te fi etsen. De fi etsen zijn elektrisch 
ondersteunt. 

MELDT U NOG SNEL AAN 
VOOR DE FUJI WANDELDAG
In de vorige Reyswijzer heeft  u zich kunnen aanmelden voor de 
wandeldag met de medewerk(st)ers van Fuji. Aanmelden kan 
nog steeds vóór maandag 9 oktober! 

U kunt aangeven of u met de rollator of rolstoel meegaat en uw 
voorkeurstijdstip waarop u wilt wandelen. Deze zijn vanaf 10.00 
uur en vanaf 14.00 uur. Ook wanneer u graag aan wilt sluiten met 
uw scooter, elektrische rolstoel of gewoon lopend kunt u zich 
aanmelden.

Tijdens de wandeling wordt u getrakteerd op een kopje koffi  e/
thee met een gebakje. 

Vrij willigers gezocht

EXTRA HANDEN
Aanmelden bij Welzijn algemeen 013 - 578 578 5 

Wij hebben binnenkort weer een aantal leuke acti-
viteiten waar we extra hulp bij kunnen gebruiken!

Zondag 1 oktober: Matinee met Rainbowswing 
14.30 uur
Aanwezig: 13.30 uur ondersteuning bewoners 
ophalen en wegbrengen

Zaterdag 7 oktober: Bingo 14.30 uur
Aanwezig: 13.30 uur ondersteuning bewoners 
ophalen en wegbrengen, bingokaart meekijken 

Donderdag 9 november: Jubilarissen dag 15.00 uur
Aanwezig: 14.00 uur ondersteuning bewoners 
ophalen en wegbrengen en ondersteunen  zaal
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Wonderboxen
Vanaf maandag 21 augustus hebben we bij de entree een Wonderbox tentoonstelling staan. Met  
Wonderbox presenteert Stichting Lorenzetti kunst voor de bewoners van Tilburg en in het bijzonder voor 
hen die niet of nauwelijks contact hebben met kunst of cultuur. Op bepaalde plekken in de stad staan  
geheimzinnige, zwarte kijkdoos-vitrines met een Wunderkammer-achtige inhoud: een mix van kunst,  
cultuur, fotografie en natuur. Zo ook hier op Reyshoeve. Het  is een nieuwe manier van kunst beleven:  
spannend, laagdrempelig en leuk. Door middel van voorwerpen, geuren en geluiden komen momenten  
van vroeger weer terug.

De boxen komen negen weken te staan bij de entree. Iedere drie weken zal de inhoud van de boxen  
gewisseld worden en komen er andere te staan. Zo blijft het gevarieerd.  

Laat u verrassen en neem nog snel een kijkje t/m 23 oktober.
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Welcome, it’s tea time!
 
De High Tea blijkt iedere keer weer een succes. 
Onder het genot van een kopje thee en vele  
lekkernijen gezellig kletsen met medebewoners. 

De eerstvolgende keer is dinsdag 17 oktober 
van 14.30 tot 16.00 uur waarop u weer deze 
typisch Engelse sfeer in De Viersprong kunt 
proeven.

Voor deze middag vragen we u een bijdrage 
van 2,50 euro als bewoner van de zorgpassages. 
Familie, bezoek en bewoners uit de  
woonpassages betalen 3,- euro. U mag zoveel 
introducés meenemen als u zelf wilt. We  
hebben 60 plaatsen beschikbaar, dus vol=vol.

Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje dan  
kunt u vóór maandag 16 oktober een  
deelnamebewijs kopen bij de receptie.

DE RAAD VAN HET  
REESRIDDERRIJK
 
Graag willen we tijdens de 11e v/d 11e  
viering op vrijdag 10 november vanaf  
14.00 uur de Raad van het Reesridderrijk 
installeren. Daarom roepen we alle Reesrid-
ders en Reesridderinnen op, die zich hiervoor 
beschikbaar willen stellen. We willen net als 
afgelopen jaar per dag één Prins of Prinses 
centraal stellen die de gastrolfunctie op zich 
neemt en in het middelpunt zal staan. Dus 
aarzel niet en geef u op, dan maken we er weer 
een knalfeest van.

U kunt zich als deelnemer van de Raad  
opgeven bij de receptie tot uiterlijk  
maandag 6 november.

Het is weer mosseltijd!

In oktober is het de beurt aan alle mosselliefhebbers! 
Het is namelijk weer mosseltijd, dus staan deze  
heerlijke zeevruchten voor u op het menu.  
Deze mosselmaaltijd wordt op dinsdag  
31 oktober in De Viersprong van 18.00 tot  
20.30 uur geserveerd. 

De kosten zijn 13,50 euro voor bewoners van  
de zorgpassages en 16,00 euro voor bewoners  
van de woonpassages en introducés. Bij deze prijs  
zijn mosselen met verschillende sausjes, rauwkost, 
frietjes en een kopje koffie/thee na inbegrepen. 

Graag willen we van tevoren weten hoeveel  
gasten mosselen komen eten. Daarom dient u  
vóór vrijdag 13 oktober een deelnamebewijs  
te kopen bij de receptie. 

De middagactiviteit, die u altijd gewend bent  
op dinsdag komt hiermee te vervallen.
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Winkelen in 
eigen huis 
Het thuiswinkelen blijft populair.  
Het is fijn dat er veel verschillende 
winkels naar Reyshoeve komen.  
Hieronder ziet u voor de komende 
periode de modehuizen die komen  
op een rijtje. Zo weet u het tijdig  
en kunnen eventueel uw kinderen 
vragen om hierbij aanwezig te zijn. 
Alle verkopen zijn op de begane 
grond tegenover de liften. 

Modehuizen:
Zaterdag 7 oktober De Brug  
Modeservice 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 28 oktober Mary Mode 
12.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 4 november Mobeline onder 
en nachtmode 11.00 tot 15.00 uur

Donderdag16 november Quality  
Fashion 14.00 tot 16.00 uur 

Sieradenverkoop:
Zaterdag 18 november Rima  
Sieraden 10.00 tot 14.00 uur 

Bloemenverkoop:
Bloemenshop Reeshof voor al u 
bloemwerken. Iedere donderdag  
aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur  
of bel en bestel via 06 11 72 01 82. 

Opticien aan huis: 
Woensdag 11 oktober  
9.30 tot 11.30 uur
Woensdag 8 november   
9.30 tot 11.30 uur

Fruit verkoop:
Verkoopt gaat via het restaurant.  
U betaalt per 1 stuk fruit 0,35 euro.  
In overleg met Pam of Patrick kunt u 
ook een bestelling doen van vers fruit. 
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In memoriam

Mw Mes  Koolhoven
Mw Grem  Bij stervelden
Dhr van  Dam  Bij stervelden

ZALMSANDWICH 
Gerookte zalm sandwich met roomkaas

Ingrediënten 
•   4 sneeën brood
•   Roomkaas
•   ½ Komkommer 
•   100 gram gerookte zalm
•   2 gekookte eieren

Bereiding 
Smeer op de 4 sneeën brood een laag 
roomkaas. Beleg het brood met de gerookte 
zalm. Snij d de komkommer in plakjes en leg die 
op het brood. Snij d de gekookte eieren in plakjes en 
leg die ook op het brood. Doe wat peper en zout op het brood 

Geniet van uw heerlij ke zalmsandwich!!
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Nagelstudio 
om de week

De nagelstudio is vanaf september  
alleen op maandag te bezoeken op  
de even weken. Voor exacte data kijk  
in het ontspanningsprogramma. 

Receptie

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 17.30 uur
Zaterdag en zondag 9.30 uur tot 17.30 uur

Vers fruit
Om u in de gelegenheid te stellen uw vers fruit in 
Reyshoeve te kopen, bieden wij u de mogelijkheid 
dit bij het restaurant te doen. 
U betaalt per 1 stuk fruit € 0,35.

In overleg met Patrick of Pam 
kunt u ook een bestelling 
doen van vers fruit.

BLOEMENSHOP
Bloemenshop Reeshof voor al uw 
bloemwerken.
Bel en bestel 06 11 72 01 82.

Iedere donderdag aanwezig op
Reyshoeve van 10.00 tot 12.00 uur op 
de begane grond tegenover de liften.
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Beste bewoners, 

Ik heet Danielle Hultermans en ben 45 jaar. Ik ben getrouwd 
met René en heb 2 kinderen, Richelle van 19 en Robin van 16. 

Ik werk bijna 7 jaar op Reyshoeve als huishoudelijk mede-
werkster op afdeling Heerevelden. Sommige bewoners ken  
ik dus al heel lang! Het is een verpleegafdeling met bewoners 
van verschillende leeftijden. Ik vind t heel afwisselend werk! 
Een gezellig team ook om mee te werken! 

Italië is mijn vakantie land. Het Gardameer is zo mooi.  
Hele leuke stadjes met gekleurde huisjes en veel bloemen  
aan t meer. Het lijken net schilderijtjes die tot leven gekomen 
zijn! Ja, ik ben een grote fan van René Schuurmans maar  
vind het ook erg gezellig om met vriendinnen een cappuccino 
te drinken. 

Ik geef de Pen door aan:  
Femke Elbertsen, gastvrouw Heerevelden.

Echtpaar Guldenaar van afdeling Witbrant  
was 29 augustus 65 jaar getrouwd. 

Op 22 augustus vierden van afdeling Witbrant  
en Huibeven, de heer en mevrouw de Ruijter hun 
diamanten bruiloft (60 jaar getrouwd).

De pen

Felicitatie

Namens alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers nog van harte proficiat
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Hoe kunt u zich aansluiten bij 
een club?
Reyshoeve heeft  diverse clubs 
waarbij u zich aan kunt sluiten.
Als u lid wilt worden van een 
club kunt u twee keer gratis deel-
nemen aan een clubbijeenkomst 
om te kijken of het u bevalt. Met 
uitzondering van de bloemschik-
club, waaraan u één keer gratis 
kunt deelnemen.

Als u niet in de gelegenheid bent 
om zelf naar een clubbijeenkomst 
te gaan, neem dan contact op met 
een welzijnsmedewerker of een 
verzorgende van uw zorgpassage. 

Zijn de clubbijeenkomsten 
u goed bevallen en wilt u lid 
worden? Dan schrijft  u zich 
hierna defi nitief in met een 
inschrijff ormulier wat u bij 
de receptie kunt krijgen.

Waarvoor betaalt u contributie?
De contributie is vastgesteld door 
de clubleden en komt alleen ten 
gunste van de club, hier worden 
lesgeld, gebruiksmaterialen en de 
prijzen van betaald.

Hoe betaalt u contributie?
Als u zich inschrijft  voor een club 
geeft  u hiermee tevens een mach-
tiging af. Zo kunnen wij de con-
tributie via automatisch incasso 
innen. Dat doen we per kwartaal 
met uitzondering van de bridge-
club en de fi tness. De verwerking 
loopt via de cliëntenservice. 

CLUB
R E YS H O E V EBingo op Zondag

Bingo op zondag 17 september, 
29 oktober. Van 13.30 – 17.00 uur 
Kosten €6,00 heel boekje en €3,00 
half boekje. Inclusief borrelhapjes 
van het huis. 

Koersbal
Koersbal op zondag 8 oktober, 
5 november. Van 13.30 - 17.00 
uur. 
Vrij  van kosten, inclusief borrel-
hapjes van het huis.

Soos
Soos op Zondag 15 oktober, 
12 november. 
Gezellige ontspanningsmiddag. 
Inclusief koffi  e/thee
Inclusief borrelhapjes van het 
huis. Entree € 1,50 

Muziekmiddag
MUZIEKMIDDAG op zondag 
24 september, 22 oktober
Van 13.30 – 17.00 uur
Vrij  van kosten, inclusief borrel-
hapjes van het huis, met optre-
dens.

Borrelavond 
Elke eerste vrij dagavond van de 
maand (6 oktober, 3 november)
vanaf 19.00 tot ……
Inclusief gratis borrelhapje van 
het huis.

Wij krestaurant
Elke dinsdag en donderdag,
3 gangen diner.
Van 17:30 – 19.30 uur  
(aanvang wisselend 18:00) 
Kosten €7,40 
Betalen bij  binnenkomst.
Reserveren aan de bar 
of via 013 - 5717806

Wij klunch
Elke 2de dinsdag van de maand
Van11.30 – 13.00 uur Kosten 
€4,50. Reserveren aan de bar 
of via 013 - 5717806

Schoonheidsalon
Alle even weken op woensdag 
van 11.00 – 13.00 uur.
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CLUB

Donderdag van 19.00 tot 21.30 uur.
Het lidmaatschap is € 5,- per maand

Dins-/donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
Het lidmaatschap is € 2,50 per maand.

a c t i v i t e i t e n
 

CLUB

Laatste donderdag van de maand van 
14.30 tot 16.00 uur.
Het lidmaatschap is € 4,- per maand.

Donderdag van 13.30 tot 16.45 uur.
Het lidmaatschap is € 24,- per jaar. 
In de Driehoek

Donderdag van 10.00 tot 10.45 uur.
In de fysioruimte op de derde etage.
Het lidmaatschap is € 8,- per maand.

In de even weken op vrijdag van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Het lidmaatschap is € 2,50 per maand

Dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur. 
Start bij de receptie.
Het lidmaatschap is € 1,- per maand

Maandag van 14.00 tot 16.00 uur.
Het lidmaatschap is € 1,50 per maand

Maandag in de oneven weken van 14.30 
tot 16.00 uur. Op de tweede etage tegen-
over de lift en
Het lidmaatschap is € 4,- per maand.

Kaartclub

Biljartclub

Bloemschikclub

Bridgeclub

Gymclub

Koersbalclub

Wandelclub

Sjoelclub Schilderclub

Fitnessclub
Maan-, woens-, donderdag 16.00 tot 
17.00 uur. Dinsdag 15.30 tot 16.30 
uur. Het lidmaatschap is € 25,- (1x per 
week) of € 35,- (2x per week).

Handenarbeidclub
Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Het lidmaatschap is € 1,50 per maand.
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA
September

Maandag 18 sep-
tember  

13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Internetcafé, bibliotheek 1e etage 
Nagelstudio 
Sjoelclub

Dinsdag 19 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Filmmiddag: Politiek van vroeger (zie pagina 25)

Woensdag 20 11.00 – 13.00 uur 
19.30 – 21.30 uur

Schoonheidssalon begane grond 
Bingo

Donderdag 21 10.00 – 11.30 uur 
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 16.30 uur
13.30 – 16.45 uur
14.30 – 16.00 uur
19.00 – 21.30 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage  
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Artiest: Jukebox (zie pagina 20)
Kaartclub

Vrijdag 22 10.30 – 11.15 uur 
14.00 – 16.00 uur

Open deur viering 
Koersbalclub
muzikaal danscafe

Zaterdag 23 12.30 – 15.30 uur Burendag Barbecue met artiest en springkussen 

Maandag 25 sep-
tember    

13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.00 uur

Internetcafé, bibliotheek 1e etage 
Sjoelclub 
Schilderclub, tegenover de liften 2e etage 

Dinsdag 26 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Vragenspel 

Donderdag 28 10.00 – 11.30 uur 
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 16.45 uur
14.30 – 16.00 uur
19.00 – 21.30 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Internetcafé, bibliotheek 1e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Bloemschikclub 
Kaartclub

Vrijdag 29 14.00 – 16.00 uur Muzikaal danscafé

Oktober

Zondag 1 oktober 14.30 – 16.00 uur Dag van de Ouderen: Rainbowswing (zie pagina 20)

Maandag 2 13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 

Internetcafé, Bibliotheek 1e etage   
Nagelstudio 
Sjoelclub
Schilderclub, 2de verdieping tegen over de liften
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA
Dinsdag 3 10.30 – 12.00 uur

13.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Muziekfilm: André Rieu under the Stars (zie pagina 25)

Woensdag 4
(Dierendag)

11.00 – 13.00 uur 
19:30 – 21:30 uur 

Schoonheidssalon begane grond 
Themabingo: dieren  

Donderdag 5 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.30 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 
19.00 – 21.30 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Internetcafé, Bibliotheek 1e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Artiest: Heemkunde koor Waspik (zie pagina 20)
Kaartclub

Vrijdag 6 10.30 – 11.15 uur
14:00 – 16:00 uur 

Open deur viering
Koersbalclub 

Zaterdag 7 10:00 – 16:00 uur
14:30 – 16:00 uur

De Burg Modeservice verkoop, begane grond 
Bingo 

Maandag 9 13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur

Internetcafé, Bibliotheek 1e etage  
Sjoelclub

Dinsdag 10 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
14:30 – 16:00 uur 

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Bingo 

Woensdag 11 09.30 – 11.30 uur Opticien aan huis (zie pagina 10)

Donderdag 12 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 
19.00 – 21.30 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Internetcafé, Bibliotheek 
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Luistermuziek
Kaartclub

Vrijdag 13 14:00 – 16:00 uur Muzikaal danscafé 

Maandag 16 13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 

Internetcafé, Bibliotheek 1ste etage 
Nagelstudio 
Sjoelclub
Schilderclub, 2de verdieping tegen over de liften

Dinsdag 17 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
14:30 – 16:00 uur 

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Najaars high tea (opgave zie pagina 9)

Woensdag 18 10.00 – 12.00 uur
11.00 – 13.00 uur
14.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur

Fuji wandeling (opgave zie pagina 7)
Schoonheidssalon begane grond 
Fuji wandeling (opgave zie pagina 7)
Bingo 
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA
Donderdag 19 10.00 – 11.30 uur

10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.30 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 
19.00 – 21.30 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage  
Internetcafé, Bibliotheek 1ste etage 
Biljartclub, 1ste etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Artiest: Cantabile (zie pagina 20)
Kaartclub

Vrijdag 20 10.30 – 11.15 uur
14:00 – 16:00 uur 

Open deur viering 
Koersbalclub 

Zaterdag 21 14:30 – 16:00 uur Bingo 

Maandag 23 13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur

Internetcafé, Bibliotheek 1ste etage   
Sjoelclub

Dinsdag 24 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
14:30 – 16:00 uur 

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1ste etage 
Artiest: Klein amusement Dongen (zie pagina 20)

Woensdag 25

Donderdag 26 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 
19.00 – 21.30 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Internetcafé, Bibliotheek 
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Bloemschikclub
Kaartclub

Vrijdag 27 14:00 – 16:00 uur Muzikaal danscafé 

Zaterdag 28 12.00 – 16.00 uur Mary Mode verkoop, begane grond 1ste etage 

Maandag 30
oktober 

13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur 

Internetcafé, Bibliotheek 1e etage 
Nagelstudio 
Sjoelclub
Schilderclub, 2de verdieping tegen over de liften

Dinsdag 31 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
18:00 – 20:30 uur 

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Uit eten in eigen huis: Mosselen (opgave zie pagina 9)



19D e  R e ys w i j z e r

ONTSPANNINGSPROGRAMMA
november

Woensdag 1 11.00 – 13.00 uur 
19:30 – 21:30 uur 

Schoonheidssalon begane grond 
Themabingo

Donderdag 2 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.30 – 16.00 uur
14:30 – 16:00 uur
19.00 – 21.30 uur

Handenareidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Internetcafé, Bibliotheek 1e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Artiest: Kazoo harmonie  (zie pagina 20)
Kaartclub

Vrijdag 3 10.30 – 11.15 uur
14:00 – 16:00 uur

Open deur viering
Koersbalclub 

Zaterdag 4 11:00 – 15:00 uur 
14:30 – 16:00 uur

Mobeline onder- en nachtmode, begane grond
Bingo 

Maandag 6
november 

13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur

Internetcafé, Bibliotheek 1e etage 
Sjoelclub

Dinsdag 7 10.30 – 12.00 uur
13.30 – 16.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Filmmiddag: Swiebertje (zie pagina 25)

Woensdag 8 09.30 – 11.30 uur Opticien aan huis (zie pagina 10)

Donderdag 9 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 10.45 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
15.00 – 16:30 uur 

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage  
Internetcafé, Bibliotheek 1e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Bridgeclub, ontmoetingsruimte Driehoek 
Jubilarissen dag (zie pagina 5) 
Geen kaartclub

Vrijdag 10 14:00 – 16:00 uur Muzikaal danscafé met 11e v/d 11e viering (zie pagina 9)
   

Alle activiteiten zijn in ontmoetingsruimte de Viersprong tenzij anders vermeld.
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Artiestenoverzicht
Entree bewoners zorgpassage is gratis. Bewoners woonpassages, bezoek bewoners Reyshoeve en  
wijkbewoners betalen €2,50 entree per persoon per artiestoptreden. Entreekaarten zijn verkrijgbaar 
bij de receptie. Tijdstip van de artiestoptredens is van 14.30 tot 16.00 uur. 

Donderdag 21 september Koor de Jukebox

Het koor de Jukebox bestaat uit 28 leden. Ze zingen veel populaire liedjes die u allemaal mee kunt zingen. 
Het belangrijkste is dat u het gezellig heeft en natuurlijk kunt u met volle borst meezingen. 

Zondag 1 oktober Rainbow swing 

Rainbow Swing is een heus Waalwijks koor dat al ruim 16 jaar aan de weg timmert en met regelmaat te 
beluisteren is in Waalwijk en omgeving. 

Donderdag 5 oktober Heemkundekoor Waspik 

Gezellige, voornamelijk Brabantse liedjes, brengt dit koor te horen. Ze brengen meezingboekjes mee  
zodat u kunt meezingen.

Donderdag 19 oktober Cantabile

Tilburgse Zangvereniging “Cantabile” is een gezellig en ambitieus gemengd seniorenkoor. “Cantabile” 
heeft ongeveer dertig leden en zingt een gevarieerd repertoire: populair klassiek, musical melodieÎn,  
gospels, herkenbare liederen uit opera en operette.

Dinsdag 24 oktober Klein Amusement Dongen

Klein Amusement is een muziekgezelschap uit Dongen, dat al weer geruime tijd aan de muzikale weg  
timmert. De start van Klein Amusement is gemaakt met het eerste initiatief van de 2 accordeonisten, wat 
dateert van eind 2007. Vanaf die tijd is er hard gewerkt om het instrumentaal basisrepertoire onder de knie 
te krijgen. 

Donderdag 2 november Kazoo harmonie

In Amerika en Japan is het razend populair, maar in Nederland zijn er nog maar een klein aantal orkesten 
die op zelfgemaakte instrumenten een goed stukje muziek weten te brengen. Het twintigkoppig muziekge-
zelschap de Kazoo Harmonie is er daar één van!

Op eigen gemaakte blaasinstrumenten zoals een waterleidingpijp en een pepermolen met ingebouwde  
kazoo brengen zij een gevarieerd programma. 

Dinsdag 14 november Ons Hermenieke 

Vanmiddag treedt voor u op “Ons Hermenieke”. Dit Tilburgse seniorenorkest brengt u een gevarieerd  
programma met gezellige instrumentale muziek.
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I N N K T E L O S O M R O D I W

B C O M H U D E D B W B O T J W

L O V C B E B L F E L S I I V M

N E O D E N N E N A P P E L Q O

E F K M U H H P S R H N S L N O

T E E I K E L D O P J E D R J D

S H R N E O J F H O C A O E R U

P E O S N E N E O P M O P N L T

I K E J N A T S A K H D E P S R

N S H C O G S I O K U R A S O B

N L Y D O D S N E G E R E A R N

E L E O T S N E D D A P E I M V

N K I L J P O M A P T S F R E H

W N N Y E A O L L E A F S N L W

E A C Y D G B X P I S M K P C F

B M S R D O E T G I P K I O L A

BOOM

EIKEL

KASTANJE

PADDENSTOEL

HERFST

PARAPLU

REGEN

BEUKENNOOTJE 

DENNENAPPEL

BLAADJE

EEKHOORN

BLADEREN

SPINNENWEB

EGEL

BOS

POMPOENENSOEP

EIKELDOPJE
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10 November “Dag van de Mantelzorger”
Ook op Reyshoeve staan we hier bij stil. Houd u de affiches / mededelingen  in de gaten.

WENS
als de maan komt valt de nacht

ik val nog niet in slaap ik kijk omhoog en ik wacht

als er een ster valt zeg ik wat ik het allerliefste wil
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Vanwege het succes van Schoonheidssalon 
Annelies zijn er nog meer behandelingen bij 
gekomen. En als het nodig is wordt de salon 
al eerder op de dag geopend. Vanaf 11.00 i.p.v. 
13.00 uur. De locatie blijft  op de begane grond 
tegenover de dagbehandeling. De bloedprikdienst 
is naar de kamer ernaast verhuisd, dus nu is de 
ruimte groter voor de salon.

Prijslijst behandelingen Schoonheidsspecialiste 
Annelies:                                         

Complete gezichtsbehandeling: 
reiniging, peeling, wenkbrauwen epileren, masker, 
hand/arm massage, gezichtsmassage € 20,- (45 min)
•   Incl. bovenlip harsen  € 22,- 
•   Incl. bovenlip en kin € 25,-

Losse behandelingen: 
•   bovenlip harsen: € 5,00
•   bovenlip en kin harsen: € 7,50
•   wenkbrauwen epileren € 6,00
•   wenkbrauwen epileren en bovenlip 

harsen € 10,00
•   wenkbrauwen verven: € 7,50 

(tijdens behandeling € 5,-)
•   wenkbrauwen epileren en verven: € 9,00
•   Make-up:  € 4,- tijdens complete 

behandeling € 2,-
•   Manicure  € 7,50,- (incl. gel nagellak € 12,-) 

nieuw
•   Luxe Aloë Vera vliesmasker (tijdens 

behandeling) € 5,-  nieuw
•   Gezicht/schouder/nekmassage 

€ 12,- (tijdens behandeling € 10,-) nieuw

Cadeaubonnen: 
zijn te bestellen via 06-41166969 en op te halen 
via de receptie.

Behandelingen worden gegeven met het 
professionele merk: être belle met Aloë Vera 
Schoonheidssalon Annelies verkoopt de 
producten met Aloë Vera ook voor thuis gebruik. 
De producten hebben een hoge percentage 
Aloë Vera. Dit is geschikt voor ieder huidtype. 
De werkstoff en collageen, Aloë Vera en bijenwas 
voeden de huid op een zeer intensieve wijze en 
verbeteren de natuurlijke vochtigheidsgraad. 
Voor alle vochtarme, vermoeide en droge 
huidtypes.

Graag contante betaling of via overmaking bank:
NL54 INGB 0003 526162 Schoonheidssalon 
Wishes

1e Behandeling op afspraak via receptie Reyshoeve

Evt. meer info: info@salonwishes.nl, 
www.salonwishes.nl 

Schoonheidssalon Annelies
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RUIMTE
RESERVEREN?
Wilt een ruimte reserveren 
om bijvoorbeeld uw
verjaardag te vieren?
Dan kunt u deze bespreken 
bij de cliëntenservice. Deze 
bevindt zich op de eerste 
etage.
T 5691
E d.hesselberth@dewever.nl

Verjaardagskalender
Als u niét op de verjaar-
dagskalender vermeld wilt 
worden of met een foto die 
tijdens een activiteit gemaakt 
is niet in de Reyswijzer wilt 
komen, wilt u dat dan even 
laten weten bij de redactie 
zodat wij er rekening mee 
kunnen houden.

Wij verzoeken u dan uw
gegevens op te schrijven en 
in te leveren bij de redactie.

KLOK VERZETTEN 
NAAR  
WINTERTIJD
In de nacht van zaterdag  
28 oktober op zondag  
29 oktober gaat de klok  
een uur terug. 

Tevens gaat de voordeur  
vanaf zondag 29 oktober 
weer om 17.30 uur dicht 
wegens de wintertijd.

V E R J A A R D A G E N
September 
11 Mw van Assouw   Heerevelden
 Dhr van Groesen   Campenhoef
17 Mw Donders    Heerevelden
20 Dhr Glas    Heerevelden
22 Mw Coenders    Huibeven
 Mw Goossens    Dalem
26 Mw van Rijswijk   Heerevelden
29 Mw Diepstraten   Witbrant
 Mw Huijsmans   Bijstervelden
 Mw Peters    Koolhoven

Oktober 
1 Dhr Donders    Campenhoef
6 Dhr van de Ven   Dalem
9 Dhr Jansen    Koolhoven
12 Dhr Brabers    Dalem
13 Mw Schepens    Koolhoven
15 Mw Fonken    Witbrant
16 Dhr Mutsaers    Campenhoef
18 Mw Jansen    Koolhoven
20 Mw van Pelt    Heerevelden
24 Mw Hutten    Koolhoven
25 Mw Robben    Huibeven
27 Dhr Elissen    Dalem
 Dhr Morre    Campenhoef
28 Mw Ooms    Koolhoven

November
6 Mw Andriesse    Heerevelden
8 Dhr van den Boom   Witbrant
 Mw Haans    Koolhoven
 Mw Wils    Witbrant
10 Mw van Doorn   Huibeven
11 Mw van Anholt   Koolhoven
 Dhr Smulders    Dalem

WIJ VERWELKOMEN
Dhr van Hest  Huibeven
Mw Pankow  Bijstervelden
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FILMMIDDAGEN

De Reyswijzer digitaal
Het is ook mogelijk de Reyswijzer digitaal te ontvangen! Indien u als bewoner,  
bezoeker, familielid, medewerker of vrijwilliger dit wenst, dan kunt u  
een mailtje sturen naar d.ververs@dewever.nl

Volg Reyshoeve ook via Facebook en blijf op de hoogte  
en geniet van leuke sfeerfoto’s die zijn gemaakt  
tijdens activiteiten. 

De filmmiddag is even van het programma geweest, 
maar na verzoek komt deze weer terug met voor de 
komende periode de volgende films.

Entree bewoners zorgpassage is gratis. Bewoners 
woonpassages, bezoek bewoners Reyshoeve en 
wijkbewoners betalen €1,00 entree per persoon per 
filmmiddag. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. Tijdstip van de filmmiddagen  is van 14.30 
tot 16.00 uur. 

Dinsdag 19 september Spraakmakende momen-
ten uit de politiek 
Jaar in, jaar uit horen we dagelijks over de Haagse 
politiek. In deze film wordt teruggeblikt op spraakma-
kende momenten. De Nacht van Schmelzer, de moord 
op Pim Fortuyn, autoloze zondagen en het rookver-
bod in de horeca; zaken uit bijna 50 jaar Nederlandse 
politiek die het gesprek van de dag vormden. 

Dinsdag 3 oktober Muziekconcert André Rieu 
under the Stars, live in Maastricht 
‘Under The Stars’ is de registratie van de  
spectaculaire concerten die André Rieu en zijn  
Johann Strauss Orchestra in juli 2011 voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar op het Maastrichtse 
Vrijthof gaven. 

Dinsdag 7 november Swiebertje 
Het beste TV programma uit vijftig jaar televisie. 
Met Joop Doderer als Swiebertje en Piet Ekel, Bert 
Dijkstra, Riek Schagen en Lou Geels. 

Twintig jaar lang wist de vrolijke zwerver Swieber-
tje, samen met zijn trouwe metgezellen Malle Pietje, 
Saartje, de Burgemeester en Bromsnor, Nederland 
voor de buis te kluisteren. Een legendarische se-
rie. Kijk en geniet nogmaals van de onvergetelijke 
avonturen van Swiebertje.
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Algemene informatie
Bloedprikdienst
Van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 10.00 uur, donderdag 
van 18.15 tot 19.15 uur op zorg-
passage Huibeven. Uitgezonderd 
feestdagen.

Coupeuse
Zoekt u iemand die uw kleding 
kan her- en/of verstellen? 
Alle informatie over coupeuse 
Barbara van Peer vindt u bij de 
receptie.

Diëtist
U kunt, als u bent doorverwezen 
door uw arts (huisarts of medisch 
specialist), contact opnemen met 
de diëtist van De Wever. Zij is 
wekelijks aanwezig in Reyshoeve 
voor alle bewoners van Reyshoeve 
en cliënten uit aanleunwoningen 
of uit de wijk. De diëtist zal samen 
met u kijken op welk moment zij 
met u een afspraak kan plannen 
om bij u langs te komen.
Diëtist Reyshoeve is Sanne 
Govers, bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en vrijdagmiddag via 
T 06 13 48 46 27.

Fysiotherapie 
U kunt, als u een verwijzing hebt 
voor fysiotherapie, terecht bij de 
fysiotherapeuten van Reyshoeve.

Wij behandelen cliënten uit het 
verpleeghuis, het verzorgingshuis 
en de woningen.
De fysiotherapeuten van 
De Wever op Reyshoeve zijn:
- Anske van Densen
- May Versteynen
Geriatrie fysiotherapie: 
- Odette Voesenek 
De oefenzaal is op de derde verdie-
ping, waar u meestal één van ons 
zult treffen.Het telefoonnummer 
is T 5815. De fysiotherapeut zal 
met u een afspraak maken voor de 
behandeling.

Gesproken Reyswijzer
Als u slecht ziet en/of moeite 
heeft met lezen bestaat er de mo-
gelijkheid om de Reyswijzer op 
cd te ontvangen. Geef u naam op 
bij de receptie.

Hairstudio M & A
Behandeling op afspraak. Open 
op woensdag, donderdag, vrijdag 
8.30 tot 16.30 uur. 
De kapsalon bevindt zich op de 
begane grond van de Reyshoeve-
passage. U kunt een afspraak ma-
ken in de kapsalon of telefonisch
T 571 49 01. Als u vanuit 
Reyshoeve belt moet u eerst een 
0 intoetsen.

Linnenkamer
De linnenkamer is open op maan-
dag, woensdag en donderdag van 
8.00 tot 12.00 uur. 
U kunt er terecht voor informatie 
over wassen, stomen en numme-
ren van uw kleding. 

Pedicure
Afspraken via de verzorging.

Wasserette 
U kunt binnen Reyshoeve uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staat een 
wasmachine en een droger. Was- 
en droogmunten zijn verkrijg-
baar bij de receptie.
 
Schoonheidssalon
U kunt er terecht voor losse 
behandelingen zoals bovenlip 
harsen. Maar het is ook fijn om 
u eens lekker te laten verwennen 
met een complete gezichtsbe-
handeling met onder meer een 
maskertje en een heerlijke hand/
armmassage. 

De schoonheidssalon is op even 
weken woensdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur open.
U kunt uw eerste afspraak boeken 
via de receptie. 
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De Reyswijzer is een 
informatieblad voor 
cliënten van Reyshoeve 
hun relaties. 
Het blad  verschijnt 6 x 
per jaar in een oplage 
van 375 exemplaren.

REDACTIE
D. Hesselberth
D. Ververs

REDACTIESECRETARIAAT
Reyshoeve
Gendringenlaan 15
5043 LW Tilburg
T 013 578 57 90
E d.ververs@dewever.nl

OPMAAK
afdeling Communicatie 
De Wever

DRUKWERK
Diamantgroep  
Drukkerij

Kopij dient duidelijk 
geschreven of per mail 
aangeleverd te worden 
bij het redactiesecretari-
aat. De redactie behoudt 
zich het recht stukken te 
weigeren, in te korten of 
te wijzigen.

SLUITINGSDATUM KOPIJ 
13 oktober 2017

Bewoners van de zorgpassages kunnen technische  
problemen doorgeven aan de verzorgende van de 
afdeling of dit melden bij de receptie. Deze nemen 
contact op met onze huismeester Wil Bastiaansen.

Bewoners van de aanleunwoningen kunnen bij technische 
problemen contact opnemen met WonenBreburg.
0900 0209

Technische problemen?

LET OP NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur

WINKEL REYSHOEVE

S C H RO B B E R
A DVO CA AT: 

Cadeautip! U kunt bij de receptie van Reyshoeve
waardebonnen kopen voor onder meer bingo, nagelstudio en 
winkeltje. Betaalkaarten voor De Viersprong zijn te koop bij 
de receptie en De Viersprong voor € 5,-, € 10,-. en  € 15,-.
Leuk om cadeau te geven!
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Te koop in restaurant 
De Viersprong,
Schrobber advocaat: 

Per (port) glas  2,50 euro 
Per fles  10,00 euro



Vrij dag 25 augustus tij dens Kinder Vakantie Werk in de Reeshof.

Kindervakantiewerk


