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Van de 
locatiemanager
Vakantie.

Heerlijk, altijd heb ik er zin. Gewoon even niets doen, 
alles mag en kan zonder klok. De eisen kunnen dus even 
naar beneden. 

In Joannes Zwijsen is vakantie weer iets anders. Vaak is 
het mooi weer en zit het terras vol met blije gezichten. 
Sommige bewoners zitten echt te ‘bakken’  en genieten 
met volle teugen van alle zonnestralen en andere 
bewoners zitten onder een parasol met een ijsje ter 
afkoeling. En ook hiervoor geldt: alles kan en mag.

Het zonder klok zijn in Joannes Zwijsen, dat is echter 
moeilijk. Voor personeel, maar ook zeker voor u als 
bewoner. Medicatie, eten en drinken, opstaan, naar 
bed gaan zijn zaken wat de meeste bewoners met de 
(biologische) klok doen en willen blijven doen. 

En dan lopen er in de vakantie vaak ook nog andere 
gezichten op de afdelingen rond en dat maakt het 
soms wat lastig. Velen van u gunnen de hardwerkende 
medewerkers ook hun welverdiende vakantie, maar 
het is ook moeilijk om vertrouwde gezichten niet om 
u heen te hebben. Hierdoor lopen zaken soms net iets 
anders dan u gewend bent, maar schroom niet om het 
bespreekbaar te maken. Want dan kunnen we mogelijk 
toch samen tijdig naar (andere) oplossingen zoeken. 

Voor iedereen een mooie zomer toegewenst.

Inge Kemmeren – Kroot 
Locatiemanager

Van de redactie
Heeft u ook zo’n zin om lekker naar buiten te gaan? 
We hebben al heel wat mooie dagen in de aanloop 
naar de zomer gehad en al veel op het terras kunnen 
zitten. De vogels zijn druk bezig om hun ‘kroost’ uit 
te broeden, de dagen worden steeds langer en de stad 
bruist van activiteit. Kortom: de zomer is begonnen!

Een goed moment om onder het genot van een 
heerlijke verfrissing, al dan niet met iets lekkers 
van de Refter, eens gezellig in de tuin te gaan zitten 
en ’t Schrijverke door te lezen. Er staan een aantal 
artikelen in over de activiteiten van de afgelopen 
periode en natuurlijk ook weer een heleboel foto’s. 

Wij wensen u veel leesplezier en een hele mooie 
zomerperiode toe!

De redactie

Toestemming 
gebruik foto’s
Om ons blad te illustreren, maken wij her en der 
gebruik van foto’s die bij diverse gelegenheden zijn 
gemaakt. Het kan dus voorkomen dat u op een foto 
staat. Als u liever niet wilt dat een foto waarop u 
staat gebruikt wordt, dan houden wij hier graag 
rekening mee. Vult u dan onderstaande strook in 
en stuur deze naar ons (postvakje redactie Joannes 
Zwijsenournaal). 

Naam: .......................................................................................................

Afdeling/appartement: ...........................................................................

wil liever niet dat foto’s waar hij/zij op staat gebruikt worden voor publicatie in ‘t Schrijverke
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Als ik zo eens naar buiten kijk en dan de wolken en de 
zon zie vechten om voorrang, dan mijmer ik wel eens 
dat ik op een eilandje ben met mooie witte stranden, 
volop zon en goede temperaturen, zonder al dat be-
nauwde. Daarnaast moet er natuurlijk ook voldoende 
afleiding zijn: natuur en cultuur. En als je dan ook nog 
lekker kunt eten en drinken, dan is het helemaal ‘af ’. Zo 
ziet een droomvakantie er uit voor mijn vrouw en mij. 
Onze kinderen gaan langzamerhand hun eigen weg, en 
dus ook hun eigen vakantieweg. Maar als ze wel mee-
gaan, houden we daar rekening mee. Want we zijn ons 
ervan bewust dat onze droomvakanties geen droomva-
kanties zijn voor de jeugd. 

Wij zijn aan de levensfase gekomen dat we ons afvragen 
wat we ‘de rest van ons leven’ nog willen gaan doen. 
Als je daar tenminste al iets over te zeggen hebt in al je 
kwetsbaarheid. Een van die dingen waar we al een tijdje 
over aan het denken zijn, is een pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella. En dan niet vanaf thuis, maar 
vanaf Zuid-Frankrijk, bijvoorbeeld Lourdes. Ik weet het, 
we maken het onszelf dan niet echt makkelijk, als we 

starten in die grote bergen. Maar ja, ieder weet wel: ‘het 
leven gaat niet alleen over rozen’. En misschien is het wel 
goed om deze hobbels meteen te nemen. Want waarom 
gaat iemand nou vrijwillig 1000 kilometer wandelen… 
Vroeger werd zo’n reis wel eens ondernomen als ‘alter-
natieve straf ’. Mensen worden op zo’n tocht geconfron-
teerd met zichzelf in de hoop dat ze tot inzicht komen 
dat ze hun levensstijl radicaal moeten veranderen om 
iets van hun leven te maken. Nou hoop ik niet dat ons 
dat gaat overkomen, dat we tot de ontdekking komen 
dat we ons leven radicaal willen veranderen, maar een 
stukje zelfreflectie kan nooit kwaad, toch? En wie weet 
met wat voor inspiratie we terug zullen komen. Maar 
kom, dat zullen we later weten… nu blijft het voorlopig 
bij mijmeren. Eerst nog maar eens een paar jaartjes ver-
lofuren sparen. De komende vakantie gaan we genieten 
van natuur, cultuur, de gezelligheid van de jeugd, en 
natuurlijk van lekker eten en drinken. En ook dat is 
‘voedsel voor de ziel’.

Gabriël Roes
Geestelijk verzorger

3

Zomer in je bol hebben

Lieve bewoners en familie, medewerkers en collega’s.Wat hebben 
jullie mij een onvergetelijk afscheid gegeven! Jullie aanwezigheid, 
lieve woorden, prachtige bloemen, mooie cadeaus, alle lekkernijen 
en verwennerijen en een prachtig gezongen lied. En… niet te 
vergeten, ook nog een bezoekje van onze ‘Alexander’! Eigenlijk te 
veel om op te noemen. Daarvoor mijn hartelijke dank. Het cadeau 
dat ik van mijn lieve collega’s mocht ontvangen was een prachtig 
herinneringsboek, met medewerking van jullie allemaal gemaakt. 
Een geweldige verzameling van foto’s, verhalen, gedichten en meer. 
Vol bewondering heb ik dit herinneringsboek bekeken en gelezen. 
Hiervoor wil ik iedereen héél, héél hartelijk danken met speciale 
dank aan Ingrid. Het was een onvergetelijke middag, ik ga hier nog 
heel lang van nagenieten! Ik wens jullie allemaal nog hele fijne en 
gezellige jaren op Zwijsen. 

Liefs Ine Koenraadt, receptie

Een onvergetelijk afscheid
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‘Vrij van verplichtingen! Een periode waarin je je 
dagelijkse activiteiten staakt, zoals school of werk.’ 
Ik heb inderdaad vakantie als ik geen verplichtingen 
heb. Geen telefoon, geen horloge en zeker geen 
wekker. Daarnaast heb ik vakantie als ik samen ben 
met mijn gezin. Zon, zee, heerlijk eten en drinken 
en relaxen. Dat geldt ook voor mijn herinneringen 
aan vakanties van vroeger als kind. Met het gezin 
met de auto naar Spanje, Joegoslavië  of Zwitserland 
(toen ik nog heel erg jong was). Ook hier herinner 
ik me het samen zijn met elkaar, met het gezin en 
met vrienden en niets wat moest, heerlijk relaxen. 
Genieten van de zon, zee en strand. En wat later, vanaf 
ongeveer 18 jaar met vrienden op vakantie naar Italië 
of Turkije, lekker op stap, heerlijk eten en drinken, 
lang uitslapen en verder slapen op het strand, genieten. 
Om daarna, toen ik halverwege de 20 was, toch even 
de prikkels te krijgen om ook wat te willen zien en 
dus een combinatievakantie strand en cultuur met 
zijn tweeën. Mijn vakantie naar Israël in 1995 is het 
benoemen waard. Wat een geweldige vakantie was dat. 
De Olijfberg, Jerusalem de Oude stad, de Tempelberg, 
Bethlehem, de dode zee, noem maar op. Om daar nog 
een weekje strand aan toe te voegen, snorkelend in 
de rode zee. En dan vanaf mijn 28e, samen met mijn 
gezin, op vakantie naar Italië, Spanje, Turkije of Kroatië. 
Even een paar weken er tussenuit en genieten van het 

Het vakantiegevoel van de heer Koudijs

samen zijn, zonder op de klok te hoeven leven, op tijd 
te moeten eten in verband met diverse sporten, werk of 
school. Ja, en dan komen nu bijna de jaren zonder de 
kinderen, dus weer met zijn tweeën, of met vrienden 
en weer een combinatie vinden van relaxen en cultuur. 
Eerst dit jaar nog heerlijk met het gezin en vrienden 
en genieten van de zon, zee, lekker eten en drinken, 
ontspannen aan het water. Ik kan niet wachten tot het 
weer zover is. 

Fijne vakantie voor iedereen die het nog in het 
vooruitzicht heeft!

Vakantieklets
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Het favoriete vakantieland van mevrouw Verhoekx 
is Egypte. Hier kan ze vol vuur over vertellen, ze is 
er dan ook al zes keer geweest. Vakantiereizen ging 
ze pas maken toen haar man al overleden was.                                                                                                                                             
Het was een heel avontuur, mevrouw had zelf 
geboekt en stapte samen met haar dochter voor de 
eerste keer in een vliegtuig. De bestemming was 
Caïro.

Over de geschiedenis van Egypte heeft mevrouw 
Verhoekx veel boeken gelezen. Zo weet ze te ver-
tellen dat slaven uit Afrika werden ingezet om de 
piramides te bouwen. Die enorme piramides maak-
ten veel indruk op haar, tijdens excursies heeft ze die 
bouwwerken ook van binnen gezien. In het museum 
heeft ze de daar gevonden kunstschatten uitgebreid 
bewonderd.

Al pratende komt de heimwee naar vakanties in 
Egypte weer boven. ‘Ik zou er als het ware op han-
den en voeten weer naartoe willen kruipen’ zegt ze. 
Op haar kamer staan vele Egyptische souvenirs te 
pronken, stuk voor stuk herinneringen aan de mooie 
vakantietijd.

Egypte is favoriet

‘Ik zou er als 

het ware op 

handen en 

voeten weer 

naartoe willen 

kruipen’ 

Vakantie is een geliefd gespreksonderwerp deze tijd 
van het jaar. Zo ook in de huiskamer van afdeling 
Wijngaard op een zomerse namiddag. Onder het 
genot van een ijsje worden herinneringen opgehaald.
Mevrouw Hexspoor, net 83 jaar geworden, vertelt 
dat ze een echtgenoot had die altijd op vakantie 
wilde. Maar dan wel naar een luxe hotel zodat zijn 
vrouw ook echt vakantie had en niet hoefde te ko-
ken. Samen gingen ze met het vliegtuig naar lekkere 
zonnige bestemmingen in Portugal, Griekenland en 
Egypte.

Wijngaard 
vakantiepraat

Colette van Poppel geniet ook nog als ze terugdenkt 
aan haar vakanties, het liefst ver weg met het vlieg-
tuig. Ze hield van actieve vakanties en boekte dan 
een georganiseerde reis met excursies. Griekenland, 
Israël, Spanje en Noorwegen waren bestemmingen 
waar ze graag naar toe reisde samen met haar reis-
vriendin Bertie van de Schoot. Mevrouw van Poppel 
had een drukke baan als verpleegkundige en leefde 
in die vakantieweken helemaal op van de zon, de 
boottochten en het lekkere eten.
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De heer Sinot, van beroep leraar klassieke talen, organiseerde 
samen met zijn echtgenote culturele reizen naar Italië. 
Rome, Florence en ook de reis naar Sicilië waren succesvolle 
bestemmingen voor de gasten. Het echtpaar Sinot had een 
heus reisbureau met de naam SINOT TOURS.  

De eerste door hen georganiseerde reizen, altijd in de 
herfstvakantie of in het voorjaar, waren met de bus. Later 
kwam daar de trein bij en de reis naar Sicilië ging rechtstreeks 
met het vliegtuig naar Palermo. Van daaruit over land naar 
de andere kant van het eiland, tot aan de voet van de Etna 
vulkaan. Dat was wel spannend, want die vulkaan werkte 
nog. De reizen van SINOT TOURS hadden altijd een 
voorbereidend programma voor de deelnemers. Het was 
zeer wenselijk daar aan deel te nemen, want tijdens de vijf 
voorbereidende avonden kreeg je veel informatie over de 
te bezoeken plaatsen. Dat de reizigers elkaar van te voren 
leerden kennen, maakte het extra leuk.

‘Tijdens de excursies liep ik altijd voorop’ verteld de 
heer Sinot, ‘en mijn vrouw liep altijd achter de groep als 
bezemwagen’. Reizen organiseren gaat nu niet meer, maar de 
heer Sinot, die verblijft op afdeling Pelgrim, wil informatie 
over Rome en Florence graag delen met geïnteresseerden.

Een bijzonder 
reisbureau

‘Tijdens de excursies liep ik altijd 

voorop en mijn vrouw liep altijd 

achter de groep als bezemwagen’ 
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Zeven jaar geleden kwam ik met het  idee om met de 
bewoners op vakantie te gaan. Ik besprak dit met andere 
collega’s en samen besloten we ervoor te gaan. De men-
sen even uit de dagelijkse sleur halen en nieuwe indruk-
ken op laten doen. Lekker eten en drinken, ontspannen, 
lachen en samen mooie herinneringen maken. Want dat 
is waar een vakantie voor bedoeld is! 

Het organiseren van een vakantie voor ouderen die vaak 
ook beperkt zijn, vraagt meer organisatie dan een regu-
liere vakantie. Denk aan een vakantiehuis dat aangepast 
is aan minder validen, aan rolstoel vervoer, aan vrijwil-
ligers om te begeleiden, aan verzorgend personeel dat 
mee gaat, maar ook wat er achter blijft voor de bewoners 
die niet mee gaan. Uitstapjes moeten aansluiten op de 
wensen en behoeften van de doelgroep. Boodschappen 
worden ingekocht want we koken daar zelf. Bewoners 
genieten van een ouderwets bordje macaroni of een 
biefstukje met sla ‘meej juin, ei en erpel’. We maken een 
draaiboek waarin precies staat wie wat en wanneer doet. 
Maar wat we ook belangrijk vinden is dat het niet als 
thuis is. Dingen hoeven niet precies hetzelfde te gaan 
als wat bewoners gewend zijn. Dat is ook vakantie. Zo 
slapen ze daar in heerlijke boxspring bedden, delen een 
kamer en ontbijten bij mooi weer buiten met croissant-
jes en bolussen met roomboter. Met een bus volgeladen 
met rolstoelen en rollators, zonnebrand, petten, regen-
poncho’s, koeken en fruitdrank  leggen we de reis af naar 
museum, pretpark, kerk of stad. Op het avondprogram-
ma staat een muzikant, een quiz met prijzen en niet te 

vergeten de familie die uitgenodigd wordt om een kijkje 
te komen nemen. Hoogtepunt ieder jaar is de show die 
het personeel van Joannes Zwijsen voordraagt aan de 
bewoners. Verkleed en geschminkt draagt een ieder een 
hilarisch stukje voor.

De vaste structuur van thuis valt weg en er ontstaat een 
familiare band met elkaar. Het is fijn dat dat de organi-
satie, collega’s en familie meedenken en op hun manier 
bijdragen om de vakantie te verwezenlijken. Het enige 
wat we van de bewoners vragen is de koffer te pakken en 
goede zin mee te nemen! 

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidin-
gen van de bewonersvakantie van 2017. We gaan van 3 
juli tot en met 7 juli naar De Bottelroos in Moergestel. 
Een fantastische vakantie boerderij in Moergestel in een 
prachtige landelijke omgeving. Vanuit de boerderij  zien 
we de koeien grazen. Wij hebben er weer enorm veel zin 
in! Na die vijf dagen, moet ik eerlijk bekennen, zijn we 
doodop, maar ontzettend voldaan. Wij zeggen altijd ‘het 
is de kers op de slagroom’. Bewoners laten je nog meer 
nabij komen en dat is heel bijzonder. Om de herinnerin-
gen vast te leggen organiseren we een aantal weken later 
een dia avond. De bewoners en ook hun familie kunnen 
dan de gemaakte foto’s zien. Ook krijgt een ieder een 
fotoalbum om nog eens terug te kijken op hopelijk een 
hele mooie vakantie.

Suze Berkens, Afdeling Kompas

Samen op vakantie

Bewoners van de Vlaspit op vakantie (kijk voor meer foto’s op pagina 13)
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Zin in ’n prijs?

Wie wil er nou geen prijs 
winnen?  U toch ook!  
Die kans heeft u nu. 

Als u de oplossing van de puzzel 
inlevert bij de receptie voor 
10 augustus, dan maakt u kans 
op een cadeaubon van € 10,00. 

Uit de inzendingen wordt door 
de redactie een prijswinnaar 
getrokken. Of u de gelukkige 
bent, leest u in het volgende  
Schrijverke. Veel succes!

HORIZONTAAL
2.ik 5 soort schepnet, 9 opening, 13 vogelverblijf, 15 plaats in Brazilië, 
16 besteedbaar inkomen, 17 deel van een bepaalde boom, 
20 boekformaat, 22 laatste proef op school, 25 zeevis, 26 voorteken, 
29 citrusvrucht. 31 rivier in Italië, 32 automerk, 34 genodigde, 
36 afstandsmaat, 37 skelter, 38 zangvogeltje, 39 babysit, 42 herintrede, 
45 lidstaat van de Europese Unie, 48 plaats in Algarije, 49 verhevenheid, 
50  term bij basketbal, 52 zware harde houtsoort, 53 voelspriet, 
55voetbalploeg, 56 vol, 61 land in Afrika, 63 mep, 64 juweel, 66 kruik, 
67 tehuis, 68 grove, wollen stof

VERTICAAL
1 Spaanse peper, 2 ovaal, 3 symbool germanium, 4 tuinkruid, 6 roem, 
7 knul, 8 soort slee, 9 draagstuk, 10 verouderde maat, 11 vechtsport, 
12 narigheid, 14 etenswaar, 16 vaartuig (afk), 18 gierig, 19 ongeschikt 
bevonden, 20 boksterm, 21 snelle loop, 23 hoofddeksel, 24 gewoon, 
27 soort gomhars, 28 ondernemingsvorm, 29 universal time, 30 tijdelijk 
afstaan, 33 hakwerktuig, 35 hoeveelheid, 36 ogenblikje, 40 babbelen, 
41 oude kunstvoorwerpen, 43 niet parkeren, 44 eerwaarde heer, 
46 Griekse of Romeinse kruik, 47 deel van een trapper, 49 druppel 
oogvocht, 51 land in Afrika, 54 zoetwatervis, 57 fles (afk.) 58 boom, 
59 drank, 60 verlaagde toon, 62 gewijzigde aansprakelijkheid, 
65 waterstand

Kruiswoordpuzzel
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Waardigheid en trots
Mogelijk heeft u er al van gehoord: 
het plan ‘Waardigheid en trots’ 
van Staatssecretaris Van Rijn. Een 
breed plan om de kwaliteit van de 
verpleeghuiszorg in Nederland te 
verbeteren. In het plan is een aantal 
speerpunten geformuleerd en er 
is geld beschikbaar gesteld om het 
plan uit te voeren. In dit artikel 
besteden we aandacht aan het geld 
dat ter beschikking is gekomen 
voor het welzijn van mensen in 
verpleeghuizen en hoe wij dit bij 
Joannes Zwijsen (willen) besteden. 
De plannen die we maken, moeten 
allemaal goedgekeurd worden 
door de cliëntenraad en vervolgens 
worden doorgestuurd naar het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Wetenschap en Sport ter controle.

Vorig jaar
Omdat we gedurende het jaar pas 
precies te horen kregen hoeveel 
geld we zouden krijgen en hoe we 
de plannen moesten aanleveren, 
hebben we snel moeten handelen 
om alles op te pakken. Uiteindelijk 
hebben we vorig jaar een plan 
gemaakt met wensen die we al 
langer op de plank hadden liggen. 
Dit waren vragen en behoeftes die 
we al diverse keren van bewoners 

hadden gehoord. Ook hebben we 
gekeken of we individuele wensen 
van bewoners in vervulling konden 
laten gaan. Zo hebben we in de 
tuin en op het balkon een houten 
chalet(je) gerealiseerd en zijn er 
op diverse afdelingen spel- en 
beweegmaterialen en inrichtingen 
aangeschaft.

Dit jaar
Dit jaar hadden we wat meer tijd 
en hebben we een inventarisatie 
gemaakt samen met de leden van 
de cliëntenraad en de medewerkers. 
Deze medewerkers hadden 
natuurlijk vooraf wel gesproken 
met diverse bewoners om zo 
goed mogelijk iedereen te kunnen 
vertegenwoordigen. Ondertussen 
zijn we al in volle gang om zaken 
te realiseren. U zult mogelijk 
de belevenistafel al gezien en 
geprobeerd hebben. Ook hebben 
we op veler verzoek ramen in het 
tuinhuis gezet. Verder wordt de 
tuin geoptimaliseerd, de inrichting 
op de afdelingen wordt verder 
aangepakt, er zijn smart TV’s voor 
diverse huiskamers aangeschaft, 
we hebben weer extra uren inzet 
voor medewerkers zodat ze tijd 
hebben voor activiteiten op de 

afdeling of daar buiten, wordt 
de snoezelbadruimte opnieuw 
ingericht, wordt de Refter optimaal 
ingericht ten behoeve van 
activiteiten (denk aan belichting, 
een podium) en gaan we een 
aantal grote activiteiten (gratis) 
organiseren van. We hebben een 
groot deel van 2017 nog om alles te 
realiseren en we gaan dan ook vol 
goede moed verder en hopen dat 
iedereen uiteindelijk iets heeft om 
van te genieten!

Inge Kemmeren- Kroot   
Locatiemanager 

Heeft u vragen hierover of 
mogelijk nog ideeën? Laat 
het dan weten aan Margreet 
de Jong of Inge Kemmeren. 

Heeft u ideeën voor de 
inrichting op een bepaalde 
afdeling? Geef het gerust door 
aan de (welzijn)medewerkers, 
zij maken de plannen voor de 
afdelingen. 
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Ondanks het prachtige weer in de 
afgelopen weken, zat deze juist tijdens 
de Wandel3Daagse van Joannes Zwijsen 
niet mee. Zowel dinsdag als woensdag 
viel het wandelen letterlijk in het 
water, maar aan het alternatief, een 
spellenparcours door het huis, werd 
enthousiast deelgenomen. De derde dag 
konden we gelukkig toch nog afsluiten 
met een wandeling in mooi weer.  Bij 
terugkomst op Joannes Zwijsen werden 
we voorzien van een drankje naar keuze 
en werden de deelnemers met een 
exclusief gehaakte corsage gehuldigd. 
De stemming van bewoners en 
begeleiders heeft er niet onder geleden, 
getuige de fotoreportage gemaakt door 
Elena Malagrida van Creativesolver.nl 
(kleindochter van bewoonster Ans van 
den Boer).

Wandel3daagse

Kijk voor meer foto’s op pagina 12

In het vorige Schrijverke kon u er al 
over lezen: verzorgend wassen. Een 
manier van verzorgen die meer comfort 
biedt voor bewoners en daarnaast 
minder belastend is voor medewerkers. 
Bewoners worden normaal gesproken 
namelijk verzorgd met water en zeep. 
Deze manier van wassen droogt de 
huid echter nogal uit, wat huidletsel 
in de hand werkt. Ook moeten er veel 
handelingen worden uitgevoerd wat 
oncomfortabel of zelfs pijnlijk kan zijn 
voor de bewoner. Daarnaast is bij deze 
manier van wassen de belasting van de 
schouders van de medewerkers hoog, 
met als gevolg dat veel medewerkers 
schouderklachten hebben en bovendien 
kost wassen met water en zeep veel tijd

Wat is ‘verzorgend wassen’
Verzorgend wassen is een andere 
manier van wassen. In plaats van water 
in waskommen, zeep, washandjes, 
handdoeken en een huidverzorgende 
lotion te gebruiken, wordt het lichaam 
geheel gewassen met speciaal daarvoor 
bestemde vochtige wegwerpwashandjes. 
Deze wegwerpwashandjes zijn pH-
neutraal en bevatten een reinigende 
en huidverzorgende lotion. Als een 
bewoner naar de badkamer kan om 
(zichzelf) te wassen of te douchen, 
heeft dit natuurlijk de voorkeur boven 
het verzorgend wassen. Ook is het 
verzorgend wassen natuurlijk niet in 
plaats van het douchen.

Lees verder op pagina 11

Verzorgend wassen
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Voordelen van verzorgend wassen
In maart is er een pilot gestart bij bewoners van de 
Hazelaar. Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners over 
het algemeen erg enthousiast zijn over het verzorgend 
wassen. Op basis van deze pilot zien we een aantal 
voordelen van verzorgend wassen. Het droogt de huid 
minder uit, waardoor de kans op huidletsel kleiner is. 
Er is meer comfort en minder pijn bij bewoners en ook 
neemt het aantal schouderklachten bij medewerkers af. 
Bovendien is er sprake van van een tijdswinst omdat 
verzorgend wassen sneller is. Uit de pilot bleek ook 
dat de kosten neutraal zijn: verzorgend wassen is niet 
goedkoper, maar ook niet duurder dan wassen met 
water en zeep.

Verzorgend wassen bij Joannes Zwijsen
We kunnen concluderen dat de pilot geslaagd is en 
de somatische verpleegafdelingen gaan dan ook door 
met deze methode. Natuurlijk zijn de bewoners in de 
gelegenheid om aan te geven op wat voor manier zij 
verzorgd willen worden. Als een bewoner de voorkeur 
heeft voor wassen met water en zeep, dan is dat geen 
enkel probleem. De PG afdelingen zijn ook gestart met 
een pilot voor deze methode. Deze ging van start op 3 
juli.

Monique Verbakel
Teammanager zorg en welzijn

Het is weer zover! Van vrijdag 21 
juli tot en met zondag 30 juli is het 
weer tijd voor de Tilburgse Kermis. 
Maar hoe is de kermis eigenlijk 
ontstaan? We doken voor u in de 
geschiedenisboeken.

Een stukje geschiedenis
In 2010 bestond de Tilburgse 
Kermis 440 jaar, eigenlijk bleek dit 
later al 443 jaar te zijn. De oudste 
vermelding van de Tilburgse 
kermis komt uit 1567. In 2016 
stuitte vrijwilliger Ad Pijnenburg 
bij een onderzoek in Regionaal 
Archief Tilburg op dit jaartal. 
Tijdens het transcriberen van een 
akte las hij in een tekst over een 
betaling die gedaan moest worden 
vóór ‘Tilborchse kermisse’. Het gaat 
in deze akte om een gedwongen 
verkoop van onroerende goederen 
omdat de eigenaar een schuld 
niet kon voldoen. Uit het gebruik 
om met de kermis betalingen te 
doen, blijkt dat het feest al langer 
moet hebben bestaan. Tilburg 
kreeg pas in 1575 jaarmarkten. 
De Tilburgse kermis kan dus niet 
zijn ontstaan uit een jaarmarkt en 

wijkt daarmee af van de meeste 
andere kermissen. Een tweede 
algemeen voorkomende reden 
van het ontstaan van kermissen 
is de relatie tot de wijding van 
een kerk. Daar komt het woord 
kermis (kerk-mis) uit voort. Op 
de feestdag van Sint Dionysius (9 
oktober) werd in 1483 in Tilburg 
een nieuwe kerk ingewijd. De 
kermis in Tilburg werd vanouds 
echter in de oogstmaand en wel 
óp en vanaf de laatste zondag van 
augustus gevierd. Het is daarom 
vrijwel zeker dat de Tilburgse 
kermis geen kerkelijke oorsprong 
heeft. De meest aannemelijke 
verklaring is dat het een 
boerenkermis was, oorspronkelijk 
een oogstfeest. In het begin van 
de twintigste eeuw zijn pogingen 
gedaan om de kermis af te schaffen 
of in te korten. De ‘kermiszin 
der Tilburgers’ wist afschaffen 
te voorkomen en vormde de 
basis voor de ontwikkeling tot de 
grootste kermis van de Benelux. 
De Tilburgse kermis trekt jaarlijks 
ruim een miljoen bezoekers en 
bestaat uit een aaneengesloten 

De Tilburgse Kermis

lint van zo’n 250 attracties vanaf 
het Besterdplein tot aan het 
Willemsplein. 

Lees verder op pagina 20
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Beautydag

13

Vakantie 
bewoners Vlaspit

Mevrouw De Witte gaf de 500e 

like op Facebook

Koningsdag op 
Joannes Zwijsen

Bezoekje aan de Hasseltse Kapel

Open dag

Vrijwilligers in 
de Keukenhof

Pubquiz

lachen 
naar het 
vogeltje
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Mijn naam is Diana van Manen. Een 
creatieve bezige bij. Ik heb altijd 

graag getekend, als kind al. Enige tijd 
terug was er voldoende ruimte en tijd 
om weer te gaan tekenen. Ik liep tegen 
pastelkrijt en -potloden aan en daar was 
mijn grote passie geboren, een passie die 
ik graag met anderen deel. 

Het is zo geweldig om met dit materiaal 
te werken en bezig te zijn met het creëren 
van een mooi kunstwerk. Ik teken meestal 
mensen en dieren, maar uiteraard kan ik 
ook andere dingen tekenen. 

Mijn werk was tot voor kort te zien in het 
museum van woonzorgcentrum Joannes 
Zwijsen. Wilt u meer weten over mijn 
werk? Neem dan gerust contact op!

Expositie 
Diana van 
Manen

Het werk van Diana van Manen was 
tot vrijdag 14 juli te zien bij Joannes 
Zwijsen.
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De kosten van lekkere kost

We krijgen regelmatig  vragen van bewoners over 
eten en drinken. Over de kwaliteit, de kosten, de 

service op de afdeling, maar ook vragen over brasserie 
de Refter. Daarnaast hebben we geconstateerd dat we bij 
Joannes Zwijsen meer aan eten en drinken uitgeven dan 
dat er aan geld binnenkomt en we zullen dus een goede 
afweging moeten maken tussen wat we wel aanbieden 
en wat niet.

Tijd voor een bijeenkomst die ons meer inzicht geeft 
over het eten en drinken in relatie tot de kosten. Op 
12 april zaten verschillende betrokkenen bij elkaar. 
Bewoners en medewerkers  van De Wever kregen de 
gelegenheid om hun mening te uiten. Heel belangrijk, 
want deze meningen kunnen worden meegenomen bij 
het maken van keuzes en beslissingen. Daarnaast waren 
deze middag ook een aantal mensen van buiten De 
Wever uitgenodigd.

Wat is er bespoken?
Dhr. Rombouts, accountmanager van leverancier Van 
Hoeckel, geeft uitleg over de firma Van Hoeckel. De 
Wever koopt nagenoeg al het eten en drinken in bij 
van Hoeckel sinds 1 februari 2017. Van Hoeckel is een 
organisatie waar onder andere ook de supermarktketens 
Emté en Sligro onder vallen. Sinds februari 2017 kunnen 
de afdelingen op Joannes Zwijsen voor de eigen afdeling 
rechtstreeks alle producten voor het eten en drinken 
bestellen. Dit is hetzelfde assortiment als wat de Emté in 
haar winkels verkoopt. Natuurlijk hebben de afdelingen, 
net als alle huishoudens, een budget waar ze zich aan 
moeten houden. Het budget van dit jaar is gebaseerd 
op vorig jaar maar we zullen hier steeds kritischer naar 
moeten kijken. 

Dhr. Mutsaers is consultant van inkooporganisatie 
Intrakoop en geeft uitleg over hoe De Wever gezocht 
heeft naar een (nieuwe) leverancier van eten en drinken. 
Het is een proces van ongeveer een jaar geweest. Hier 
zijn medewerkers vanuit alle locaties bij betrokken 
geweest, alsook leden van de Centrale Cliëntenraad, 
leden van de lokale cliëntenraden en cliënten zelf. Ook 
geeft de heer Mutsaers uitleg over de financiën van eten 
en drinken binnen de budgetten van de zorg. Voor eten 
en drinken krijgt de locatie € 11,90, per bewoner, per 
dag. Dit bedrag is voor alle maaltijden, dieetvoedingen, 
speciale menu’s tijdens feestdagen, extra hapjes, kosten 
t.b.v. personeel om alles te bestellen, personeel om 
het eten te bereiden en uit te serveren, kosten t.b.v. de 
inventaris in de keuke, enzovoort. Werkelijk alle kosten 
zijn in het bedrag van € 11,90 opgenomen en dan is het 
budget van € 11,90 ineens niet zoveel meer. 

Ben van den Brandt is teammanager dienstverlening van 
Joannes Zwijsen en vertelt waar we met Joannes Zwijsen 
op dit moment aangaande de voeding mee bezig zijn en 
waar we soms tegenaan lopen. De inkomsten voor eten 
en drinken halen we uit:

• De zorggelden (dat is  € 6,50 per bewoner per dag)
• Dienstverleningsovereenkomsten 
• Inkomsten uit brasserie de Refter

Lees verder op pagina 14
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Van de € 6,50 per dag verstrekken we de 
2 broodmaaltijden, 2 extra hapjes per 
week, 1 warme maaltijd, koffie en thee,  
tussentijdse verstrekkingen  en feestdiners 
voor de bewoners.  Hoe meer omzet 
we dus maken in de Refter, des te meer 
service we kunnen bieden in de Refter. Iets 
waar iedereen profijt van heeft. Als we dus 
teveel opmaken aan eten en drinken, gaat 
dat altijd ten koste van andere zaken in 
de zorg, andere diensten etc. We moeten 
dus als organisatie altijd keuzes maken 
in wat we aanbieden, hoeveel keuzes we 
aanbieden en waar we het aanbieden. Dit 
alles heeft allemaal invloed op de kosten 
die we maken. 

Na bovenstaande uitleg zijn we in diverse 
groepen gaan praten over een aantal 
punten. De groepen gingen aan de slag 
met vier vragen:

1 Zijn er teveel keuzemogelijkheden tijdens brood- en 
warme maaltijden? Iedere groep geeft aan dat er heel veel 

keuzemogelijkheden zijn tijdens brood- en warme maaltijden. 
Iedereen vind ook dat minder keuze geen probleem zou zijn. 
Dit geldt voor de broodmaaltijden maar ook voor de warme 
maaltijden. Uiteraard dient er dan wel rekening gehouden te 
worden met diëten. 
Gemaakte opmerkingen hierbij zijn ‘zoveel keuze hebben we thuis 
ook nooit gehad’,  ‘dan hoeft er ook minder eten weggegooid te 
worden’ en ‘mensen met een dieet op doktersvoorschrift moeten 
natuurlijk niets tekort komen’ .

2 Wat vindt u ervan dat er ook andere gasten in het restaurant 
zijn (zoals van de gemeente of het UWV)? De aanwezigen 

vinden dit een meerwaarde en geen probleem. Gemaakte 
opmerkingen hierbij zijn ‘dat geeft extra inkomsten en variatie bij 
de broodjes’ en ‘ het is wel gezellig al die mensen’ .

3Zijn de prijzen in het restaurant oké? De prijzen zijn precies 
goed zoals ze nu zijn. Het is betaalbaar voor de bewoners maar 

vooral ook voor de bezoekers die dagelijks komen. Gemaakte 
opmerkingen hierbij zijn: ‘inflatie doorberekenen is geen probleem’ 
en  ‘meer omzet betekent ook een ruimer aanbod’.

4De keuze die bewoners van Joannes Zwijsen kunnen maken 
onder diverse koffievariaties is zeer groot, deze bieden we 

nu ook allemaal gratis aan ze aan, de vraag is, moet dit zo wel zo 
blijven?
De aanwezigen geven aan dat sommige bewoners een cappuccino 
echt heel lekker vinden. De koffievariatie is dus wenselijk. 
Mogelijk zou er een kleine toeslag kunnen komen op de diverse 
koffievariaties.

Vervolg van pagina 13
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Van de Cliëntenraadstafel...
Tijdens de vergaderingen van maart, mei en juni zijn 
onder andere de volgende onderwerpen besproken:

1. Het projectplan ‘Trots en Waardigheid’ is opgezet door 
twee leden van de Cliëntenraad, de afdeling Welzijn 
en het Managementteam. Enkele deelprojecten hieruit 
zijn: het realiseren van een tuinhuis, aanschaf van zeven 
Smart TV’s (voor alle afdelingen), een verhoogd podium 
in de Refter en beleefhoeken op de PG afdelingen. De 
Cliëntenraad was erg tevreden over dit concrete project en 
heeft een positief advies afgegeven. 

2. Het nieuwe motto ‘Bij Wijze van Zwijsen’ is besproken. 
Iedereen moet zich welkom voelen in het huis. De 
Cliëntenraad vindt het een goed en gepast motto. Het zal 
als folder overal in huis verspreid worden.

3. Met de locatiemanager wordt steeds de 
maandrapportage besproken. Belangrijk onderdeel 
hiervan (in het kader van de exploitatie) zijn de 
zorgprofielen en de zorgzwaarte (ZZP) die hieraan 
gekoppeld is. De gang van de receptie naar De Refter is 
de ‘hoofdstraat’ van ons huis en zou daarom een goede 
uitstraling moeten hebben. Het is er vaak wat rommelig. 
Daar wordt aan gewerkt.

4. De Cliëntenraad heeft een positief advies gegeven 
voor de benoeming van Brigitta Wolvers als nieuwe 
teammanager van de afdeling Kompas/Fraters CMM.

5. De Commissie Levensvragen heeft wat stil gelegen, 
maar leeft nu weer op.

6. We hebben uitgebreid stilgestaan bij het verslag van 
het Buurtcafe dd. 17 mei, dat overigens in WZC JZ 
heeft plaatsgevonden, zodat de bewoners makkelijker 
konden deelnemen. Duidelijk werd dat knelpunten in 
de omgeving nog niet opgelost zijn. Onder andere de 
toegankelijkheid van het station, bereikbaarheid van de 
bushaltes, voetgangersoversteken, et cetera.

7. Verder zijn aan de orde geweest: afdeling Kompas, 
gewenste verbeteringen in de zorg, Radicale 
Verpleeghuiszorg, de samenwerking van de afdeling 
Kompas met de huisarts, de veiligheid in huis, meer 
zichtbaarheid van de managers voor de bewoners, de 
distributie van de Cliëntenraad folder, extra middelen 
voor de verpleeghuiszorg en de vervuiling van de garage 
(taak voor TBV Wonen). 

Tot slot
Het zal zeker weer een druk najaar worden. We willen 
goede en stabiele zorg voor onze bewoners. Maar we 
willen als Cliëntenraad ook een nieuw vooruitzicht 
hebben. Er komt een nieuw kabinet en er komen ook 
structureel meer middelen voor de verpleeghuiszorg. 
Met het manifest in de hand en door de radicale 
verpleeghuismaatregelen, zullen er in het najaar zeker 
verbeteringen komen, ook voor ons huis. Wij wensen 
iedereen en in het bijzonder de verpleeghuisbewoners, een 
hele mooie en zonnige vakantietijd toe! 

Met het artikel ‘Van de cliëntenraadstafel...’, hopen wij dat we u 
goed op de hoogte te houden van het werk van de Cliëntenraad. 
Met dat werk proberen de leden uw belangen zo goed mogelijk 
te behartigen, iets dat wij in 2017 blijven nastreven. Als nieuwe 
Cliëntenraad zullen we ons voluit blijven inzetten en ook 
proberen goed te luisteren naar wat u belangrijke zaken vindt 
die aandacht behoeven. U kunt altijd uw ideeën, suggesties en 
vragen op het terrein van zorg, welzijn, wonen en leefsfeer in de 
ideeënbus (in de hal bij de receptie) van de Cliëntenraad doen of 
e-mailen naar het secretariaat via mail@petervermijs.nl. 

De cliëntenraad bestaat uit:
• Fr. Harrie van Geene (voorzitter),
• Mevrouw L. Vermee
• Mevrouw T. Mutsaers
• Mevrouw A. van Gorp
• Mevrouw A. Pijnenburg 
• Zr. Ch. Verhoeven
• De heer Henk van de Wal
• De heer P. Vermijs  

(secretaris/ondersteuner)
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In de kapel
Dagelijks
Elke morgen om 08:00 uur bidden we 
het kerkelijk morgengebed.  ’s Avonds 
om 17:30 uur bidden we de vespers en 
de dagsluiting. Iedereen mag zich daarbij 
aansluiten!

Elke dag is er om 10:00 uur een Eucharis-
tieviering. Op zondag is dit een gezongen 
Heilige mis met orgelbegeleiding. Ook 
hier is iedereen welkom. Alle diensten 
zijn ook te volgen op uw kamer via de 
kabeltelevisie van het huis.

De komende tijd
De komende tijd is het kerkelijk een 
rustige tijd. Er zijn geen grote speciale 
feesten: Pinksteren is achter de rug en 
daarmee is de paastijd afgesloten. We 
zitten nu in de zogenaamde ‘Tijd door 
het jaar’. Deze duurt tot eind november, 
waarna we met de Advent beginnen aan 
een nieuw kerkelijk jaar. Voor die tijd zijn 
er nog wel een paar feestelijke dagen. Zo 
wordt op dinsdag 15 augustus het feest 
van Maria Tenhemelopneming gevierd. 
Op woensdag 27 september herdenken 
we het leven van Vincent de Paul, patroon 
van de Fraters CMM. Op woensdag 4 
oktober is het de dag van de H. Francis-
cus van Assisi, het grote voorbeeld van de 
zusters FMM.

Toen u hier kwam wonen bent u geïnformeerd over 
de klachtenregeling die bij De Wever wordt gevolgd. 
Deze regeling is gewijzigd, omdat de Regionale 
Klachtencommissie niet meer bestaat. Als het niet 
is gelukt om een oplossing voor uw klacht te vinden 
met direct betrokkene of de klachtenfunctionaris 
van De Wever, dan is er de mogelijkheid om een 
oordeel te vragen aan de Raad van Bestuur. De nieuwe 
regeling is te vinden op de website van De Wever bij 
cliëntinformatie.

Nieuwe 
klachtenregeling

Prezo gouden 
keurmerk verlengd

Wijziging secretariaat
Per 1 augustus gaat Inga de Bruijn, huidige 
secretaresse van Joannes Zwijsen, met pensioen. 
Wij willen Inga heel erg bedanken voor haar inzet 
en wensen haar alle goeds voor de toekomst toe. 

Marcella Adriaansen die haar opvolgt wensen wij 
vanaf deze plaats veel succes!

Dinsdag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming

Woensdag 27 september
Herdenking leven Vincent de Paul, 
patroon Fraters CMM

Woensdag 4 oktober
Dag van de H. Franciscus van Assisi

OM TE ONTHOUDEN

We zijn trots 
te mogen 
vermelden dat 
het Prezo gouden 
keurmerk weer 
voor een jaar 
is verlengd! 
Hartelijk dank 
aan ieder die zich 
hiervoor heeft 
inzet. 
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Een tijdje geleden deed Joannes Zwijsen mee aan 
een wedstrijd voor de ‘Zorg voor Beleving Award’. 

Dit betekent dat degene die de award wint, de meest 
belevingsgerichte zorginstelling van Nederland is. 
Nadat we een filmpje hadden ingestuurd werden we 
uitgenodigd op de Zorg voor de Beleving bijeenkomst 
in de Efteling. We stonden namelijk in de top 3!

Een hele beleving
Daar gingen we dan, Margreet, Inge, Daan en Sam. 
Op naar de Efteling. Voor ons erg dichtbij en bekend, 
maar de rest kwam vanuit het hele land naar het 
meest magische park van Nederland. Daar eenmaal 
aangekomen mochten we het prachtige Eftelingtheater 
betreden waar binnen allerlei bedrijven klaar 
stonden om iets te laten zien over hun ideeën om 
meer beleving in de zorg te krijgen. We kregen een 
‘behandelplan’ waarop stond welke workshops we 
gingen doen, hoe laat de pauzes waren en wanneer 

Zorg voor Beleving in de Efteling
voor ons het spannendste gedeelte van de dag begon: 
de uitreiking van de Zorg voor Beleving Award. Na 

Sporten, blind zijn en slappe koffie
Na een uitleg over wat ons die dag allemaal te wachten 
stond, gingen we sporten met Olga Commandeur en 
hebben we ervaren hoe het is om blind te zijn. We 
kregen een half uur lang een blinddoek om en werden 
door de wereld van een blinde man geleid. Na een 
indrukwekkende ochtend was het tijd voor een lunch. 
En niet zomaar een lunch. Helemaal in de stijl van een 
woonzorgcentrum hadden we geen keus in wat we te 
eten kregen maar stond ons eten voor onze neus klaar. 
Slappe koffie, harde boterhammen en slabbetjes. Tien 
minuten later en een ervaring rijker kregen we een 
heerlijke Eftelinglunch met alles erop en eraan. Én een 
eigen keus in wat we aten. 

Lees verder op pagina 21

Het Belevingsteam voor de Eftelingentree

Een heus behandelplan Een woonzorgcentrumlunch zonder keuze
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Sneller, hoger, harder, luider
Eeuwenlang lag de nadruk van de Tilburgse 
boerenkermis op de activiteit van de kermisvierder 
zelf: volksspelen voor jong en oud, eten, drinken en 
dansen. Aan het einde van de negentiende eeuw zijn 
de attracties bepalend geworden. In 1879 maakten 
de Tilburgers kennis met de fiets door middel van 
de attractie Dubbel Cirque Vélocipède. In 1890 dreef 
een stoommachine voor het eerst een attractie aan. 
In 1896 vermaakten de Tilburgers zich met de eerste 
stoomcarrousel. Tussen 1910 en 1920 werd voor de 
aandrijving overgestapt van paarden-, stoom- en 
menskracht naar elektro- en brandstofmotoren. De 
snelheden werden steeds hoger, de sensaties groter. 
De cakewalk deed in 1910 haar intrede in Tilburg. 
Aan een zweefmolen uit 1912 hingen vliegtuigjes. 
Ook de auto was al snel op de kermis te vinden, want 
in 1920 stond op de Heuvel een Auto Carrousel. In 
1924 kon voor het eerst de sensatie van een achtbaan 
worden beleefd. Snelheid ging een steeds grotere rol 
spelen. Eén van de eerste attracties van na de Tweede 
Wereldoorlog waaruit dat bleek, was de Raketbaan. 
De technische ontwikkeling ging in de loop der tijd 
letterlijk en figuurlijk alsmaar sneller, waardoor de oude 
voorgangers nu behoren tot het ‘nostalgische’ vermaak.

Drooglegging tijdens de kermis
Was in 1921 het gemiddelde gebruik van alcohol 
landelijk vijf liter per persoon per jaar, in Tilburg lag 
dat op zeven liter. De Tilburgse politiek greep onder 
andere dit gegeven aan om een verbod uit te vaardigen 
voor de verkoop van sterke drank tijdens de kermis. In 
1920 was de drooglegging een feit en deze duurde tot 
en met 1935. Het drinken van bier was wel toegestaan. 
Hieraan lagen economische argumenten ten grondslag, 
want vóór de Tweede Wereldoorlog werd veel meer 
jenever dan bier gedronken. De Tilburgse horeca had 
zwaar te lijden onder de drooglegging, en werd hiervoor 
financieel ondersteund door de gemeente.

Vervolg pagina 11

Seniorenmiddag
Donderdagmiddag 27 juli vindt voor de derde keer de 
kermisbingo voor de Tilburgse senioren in de Amstel 
Bierhal op het Willemsplein plaats. Om 14.00 uur gaan 
de ballen rollen. De middag is voor iedereen toegan-
kelijk, maar 65-plussers krijgen zoals ieder jaar weer 
een gratis bingokaart om mee te spelen. Halverwege de 
middag is er nog een fantastisch en oergezellig live-
optreden. Kortom een middag vol vertier en plezier.

• De Tilburgse kermis al uit de 16e eeuw 
stamt?

• De Tilburgse Kermis de grootste kermis in 
de Benelux is?

• De kermis zo’n 4,5 kilometer lang is?
• Er jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties 

uit binnen- en buitenland staan?
• De kermis jaarlijks meer dan een miljoen 

bezoekers trekt?
• En daarmee een van de best bezochte 

evenementen van Nederland is?

Wist u dat...
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Clubactiviteiten 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Rolstoeldansen 18.30 uur
om de veertien dagen

Klassieke muziek 10.30 uur

Bloemschikken 14.30 uur
om de veertien dagen
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Bekende Nederlanders
De eerste workshop begon. Wij waren ingedeeld 
bij de workshop Communicatie en Beleving. Hier 
werd verteld wat je allemaal met communicatie 
kan doen om de Beleving van de bewoners zo 
optimaal mogelijk te maken. De tweede workshop 
was van een echte bekende Nederlander. Heleen 
van Royen (die onder andere het boek ‘De 
gelukkige huisvrouw’ schreef) kwam ons iets 
vertellen over de film die zij maakte van haar 
dementerende moeder. Met mooie verhalen en 
indrukwekkende fragmenten uit die film, nam 
zij ons mee in haar beleving van de tijd met haar 
moeder. 

En de winnaar is...
En toen was het tijd voor de uitreiking van de 
Zorg voor Beleving Award! Met spanning liepen 
Inge en Margreet naar het podium waar ze drie 
vragen kregen. Deze vragen moesten ze in drie 
minuten zo goed mogelijk beantwoorden. En 
wat deden ze het fantastisch! Nadat alle drie de 
deelnemers aan de beurt waren geweest, wachtten 
we met veel spanning op de uitslag. 

Tromgeroffel…

Helaas, we waren het niet geworden. Maar niet 
getreurd, want van de jury kregen we een 4.2 
op een schaal van 1 tot 5. En daar kunnen we 
enorm trots op zijn! Al met al was het een enorm 
geslaagde dag en hebben we weer veel bijgeleerd. 
Dingen die we in ons prachtige Joannes Zwijsen 
kunnen gaan toepassen! 

Pitchen over beleving bij Joannes Zwijsen

Een prachtige plaats in de top 3!
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‘t Schrijverke is een 
informatieblad voor de 
bewoners van Joannes 
Zwijsen en hun relaties. 
Het blad verschijnt 6 x per 
jaar en heeft een oplage 
van 250 exemplaren.

Redactie
Marcella Adriaansen
Jos Donders
Marianne Bertens
Henk van de Wal

Foto’s
Henk van de Wal
Marianne Bertens
Margreet de Jong

Redactiesecretariaat
Burg. Brokxlaan 1407
5041 RR Tilburg
T 013 549 26 00
E i.d.bruijn@dewever.nl

Drukwerk
Diamantgroep Drukkerij

Opmaak
afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient duidelijk 
geschreven of getypt aan-
geleverd te worden bij het 
redeactiesecretariaat of 
via mail naar schrijverke@
dewever.nl

De redactie behoudt zich 
het recht voor om stukken 
te weigeren, in te korten 
of te wijzigen.

Colofon

Toen het busje was gekomen,  
vakantiebus, voor gein en rust
en met kersverse dromen, 
Waar de zon de bloemen kust.
Harba! nu vooruit naar de tuinen!
Harba! naar het groene land!
waar bloemen, struiken, bomen
Staan te stralen in hun rust. 

Heel vaak lachtende gezichten
in ’t vakantiehuis - ieder voelt zich thuis 
- 
alles ademt rust in huis.
Harba! ook het eten was feesten.
Harba! bier en wijnen fijn.
Steeds prima weerberichten
voor ver weg en dicht bij huis.

Schone kunst werd ook bedreven,
Met verf en kwast, heel aangepast;
haalt men alles uit de kast. 
Harba! olifanten en poezen
Harba! huisje aan de zee. 
Het was een warm beleven, 
schoonheid die altijd verrast. 

Bij ‘De Bottelroos’ zij kwamen, 
- o wat een pracht - wie had gedacht
om hier te vieren samen
vakantie dag en nacht.
Harba! koffie, thee en een glaasje.
Harba! leuke spelletjes.
Nooit regen op de ramen, 
altijd zon ie leven bracht. 

O, die vlotte vogelvluchten
Met schone sier en blij plezier, 
door wolken loze luchten:
Wat een ruimte vol vertier. 
Harba! wat een cool Avifauna!
Harba! kleurrijk paradijs!
Vogels  hebben niets te duchten. 
met hun ruim en scherp vizier.

Begeleid door lieve mensen;
Verzorgingsdroom, gezellig home;
blijft weinig nog te wensen
in zo’n warme – mantel – stroom. 
Harba! voor Charlotte, Suz’en Sandra!
Harba! Maartgen, Rachel, Rens!
Veel meer dan medemensen
werden vrienden zij. Sjaloom!

Vakantielied 
bewoners 
Kompas

Joannes Zwijsen heeft de 1e prijs 
gewonnen met de energiebattle. Op 12 
mei hebben we iedereen verzocht om 
een idee in tel leveren, hoe deze prijs 
te verzilveren. Zeven leuke ideeën 
zijn hiervoor aangedragen. De meeste 
stemmen zijn uiteindelijk gevallen 
op ‘Een dagje met de bewoners naar 
de Beekse Bergen.’ We zullen dit 
natuurlijk verder gaan oppakken.

Op de melodie van ‘Toen de Hertog-Jan’
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Jarige Bewoners

Juli

01 Mw. Diriye
01 Dhr. Woestenberg

03 Dhr. Ansems
07 Mw. van der Schoot
19 Mw. Krijnen 
20 Dhr. Sterenborg
21 Mw. Vriens
23 Dhr. G. Remeijsen
25 Fr. Louis de Visser
25 Dhr. van der Meijden

Augustus

02 Mevr. Van Rijswijk
03 Mw. Schepens
03 Dhr. Maton
07 Mw. Smulders-van Poll
07 Mw. Cuijpers
10 Mw. Leenaerts 
16 Fr. Jan Heerkens
16 Dhr. Roozen
17 Mw. Gagliardi
18 Mw. Baans
19 Dhr. Cuijpers
20 Mw. Ghering
27 Mw. van Leeuwen 
29 Dhr. Doreleijers
30 Mw. van Loon

Jarig personeel

Juli

02 Pia van Loon
03 Hanneke van  Doormaal
05 Meike van Laarhoven
06 Annalies van Ballegooij
07 Brigitta Wolvers
09 Petra de Werd
14 Elly Elisen
21 Charlotte Hoeze

Augustus

03 Denise Peijen
04 Gerrie van Diessen
11 Charline Crichlow
11 Inge Elesen
14  Juliette  van Breugel
16 Kim van de Louw
16 Marjo Segers
18 Marian van de Corput
21 Marina Klomp
22 Annemarie van de Put
28 Priscilla Makdonald

Jarige vrijwilligers

Juli

01 Salado Hussein
04 Angela Methorst
08 Joop van Kollenburg
10 Chris van Ingen
11 Tonny Jansen
13 Riet Dumoulin
23 Ad Maes
23 Paul Koolen
25 Amber Schaperkotter
31 Marcella Nieuwenhuisen

Augustus

03 Nancy  Norbart
05 Sonja Verboom
12 Cis  Veraert
21 Berry van de Brink
30 Monique van Weert

Lieve bewoners, collega's en vrijwilligers allemaal ...

Van Harte Gefeliciteerd!
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Dag van de zorg

NL doet

samen koken samen koken

studenten koken 
voor bewoners

oorlogsmuseum

bevrijdingsconcert


