
MAAK VAN JE  
OUDE DAG EEN 

NIEUWE DAG



De Wever helpt u bij het kiezen van de onder-

steuning en zorg die het beste bij u past.  

Bij u thuis of  in een van onze gastvrije locaties.  

Er is altijd een oplossing waar u zich goed bij voelt. 

En samen vinden we die! 

DE WEVER THUIS 

Zorg en verpleging

U woont zelfstandig, maar het lukt u niet meer om 

alles alleen te doen. Wel blijft u het liefst thuis  

wonen, in uw vertrouwde omgeving. Bij De Wever 

Thuis begrijpen we dat als geen ander. Daarom 

geeft u aan wat u graag zelf  wilt doen en waarbij  

u wel wat hulp kunt gebruiken. 

U hebt de regie en onze wijkverpleegkundigen en 

zorgmedewerkers regelen de ondersteuning, zorg 

en behandeling vanuit de wijk. Dat doen ze in uw 

nabijheid, in een omgeving waar u zich goed voelt 

en bij voorkeur thuis. Ook wanneer u een indicatie 

hebt voor verblijf  in een verpleeghuis, is het moge-

lijk om thuis te blijven wonen. De intensieve zorg, 

verpleging en behandeling die u nodig hebt,  

krijgt u dan thuis.  

ONDERSTEUNING

Personenalarmering

Met personenalarmering van De Wever Thuis 

kunt u in geval van nood altijd iemand waar-

schuwen. Dat geeft u, uw familie en kennis-

sen een veilig gevoel. Met één druk op de 

knop maakt u contact met de alarmcen-

trale. Deze verbindt u direct door met 

een zorgverlener van De Wever.

Eten bij De Wever

Kunt u zelf  geen boodschappen doen en of  hebt u 

geen zin in koken? Eten in één van de restaurants 

van De Wever is gemakkelijk én gezellig.  

U bent van harte welkom! 

Ontspannen bij De Wever

Bent u toe aan een praatje of  gewoon wat gezellig-

heid, dan is het zeker aan te raden om deel te 

nemen aan een activiteit. Of  loop gewoon eens 

binnen voor een kop koffie of  een bezoek aan het 

internetcafé om te surfen of  uw e-mail te lezen. 

Dagbesteding

Als u vergeetachtig bent of  lijdt aan een vorm van 

dementie, is het fijn om af  en toe ondersteuning te 

krijgen. De kleinschalige dagbesteding van De 

Wever Thuis ondersteunt u bij de invulling van uw 

dag. Dit doen we op maat. Samen met u kijken we 

wat het best bij u past. 

Als u ouder wordt, kunt u vaak wat extra hulp gebruiken. Het is wel zo prettig als u deze ondersteuning krijgt  

van mensen die betrokken zijn. En in een omgeving waar u zich goed voelt. Dan kan een moeilijke verandering  

in uw leven zomaar positief uitpakken. Omdat u zich minder zorgen hoeft te maken. Of weer zin hebt in leuke dingen 

doen en geniet van mooie momenten.   



Dagbehandeling

Dagbehandeling van De Wever geeft u net die extra 

zorg, begeleiding en behandeling die u nodig hebt 

om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

Bijvoorbeeld wanneer u lijdt aan dementie of  de 

ziekte van Parkinson.  

Geheugenwinkel

Iets vergeten is heel normaal. Zeker als u wat ouder 

bent. Maar vergeetachtigheid kan ook te maken 

hebben met beginnende dementie. Of  het gevolg 

zijn van een andere hersenaandoening. Hebt u 

behoefte aan informatie over vergeetachtigheid dan 

kunt u terecht bij de Geheugenwinkel. Zij geven u, 

indien gewenst, ook advies. 

“ERGOTHERAPIE BIEDT 
UITKOMST BIJ KLACHTEN 
ZOALS VALLEN,  
OPSTAAN, DOUCHEN  
EN TRAPLOPEN.”

BEHANDELING 

Ergotherapie

Komt u bij uw dagelijkse activiteiten praktische 

problemen tegen? Onze ergotherapeut gaat samen 

met u op zoek naar een oplossing. Ergotherapie 

biedt uitkomst bij klachten zoals vallen, moeite met 

aankleden, opstaan, douchen en traplopen.

Diëtetiek

Een paar kilo eraf  of  juist erbij? Goed eten en 

drinken is belangrijk om gezond te blijven en bij 

ziekte spoedig te herstellen. De diëtist kan u  

voorlichting en advies geven over de invloed van 

voeding op uw gezondheid.

Logopedie

Hebt u problemen met slikken, is communiceren 

lastig of  hebt u moeite met begrijpen en spreken 

door bijvoorbeeld een beroerte? Dan biedt logo- 

pedie uitkomst. De logopedist kan u onderzoeken, 

adviseren en eventueel behandelen.

Fysiotherapie

Hebt u lichamelijke klachten door uw houding, gaat 

bewegen niet zo makkelijk meer of  moet u revalideren 

na een operatie? Onze fysiotherapeut adviseert, 

behandelt en begeleidt u, zodat u zo goed als 

mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten.

Psychologie

Zit u niet lekker in uw vel, voelt u zich eenzaam of  

verdrietig en kunt of  wilt u hiermee niet terecht bij 

uw partner, kinderen of  familie? Een gesprek  

met onze psycholoog kan u dan helpen.  

De psycholoog luistert, biedt steun en zoekt 

samen met u naar een oplossing.

Geestelijke verzorging

Bij levensvragen over bijvoorbeeld  

eenzaamheid en verlies, maar ook als u 

uw dankbaarheid voor het leven wilt 

delen, staan de geestelijk verzorgers 

klaar om met u in gesprek te gaan 

over wat u bezighoudt. 



Wanneer zelfstandig thuis blijven wonen niet meer 

gaat, is het zeker de moeite waard om na te denken 

over wonen in een van onze woonzorgcentra. Zo 

weet u zeker dat u altijd een beroep kunt doen op 

zorgvoorzieningen. Maar bovenal komt u in een 

prettige, sociale omgeving terecht. 

Op basis van uw wensen en de indicatie die u krijgt 

van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijken 

we samen met u en uw familie welke zorg u nodig 

hebt en welke locatie het best aansluit bij uw 

voorkeuren.

ZORG BIJ DEMENTIE 

Als u aan dementie lijdt, kan de dag aanbreken dat 

het thuis echt niet meer gaat. Bijvoorbeeld omdat u 

gaat dwalen, steeds meer vergeet en de belasting 

voor uw naasten te zwaar wordt. U bent dan 

welkom in een van onze woonzorgcentra, waar u 

een eigen appartement hebt en de dag doorbrengt 

in een gezamenlijke huiskamer. U kunt ook kiezen 

voor kleinschalig wonen. Dan hebt u met zes tot 

acht personen een eigen huishouden. Wat uw 

keuze ook is, uw naasten betrekken we altijd bij 

onze zorg voor u.

 

ZORG VOOR JONGE MENSEN MET DEMENTIE

U bent jonger dan 65 en hebt de diagnose 

dementie gekregen. Op onze locatie De Hazelaar is 

de zorg volledig toegespitst op het geven van 

specifieke begeleiding en behandeling voor jonge 

mensen met dementie. Vanzelfsprekend speelt uw 

familie een centrale rol in het proces. Dat vinden wij 

vanzelfsprekend, want dementie heeft veel invloed 

op het gezinsleven. 

ZORG BIJ LICHAMELIJKE BEPERKING

Soms zorgt een lichamelijke beperking ervoor dat 

thuis blijven wonen niet meer kan. Of  mogelijk kunt 

na een revalidatieperiode nog niet direct naar huis. 

Gelukkig kunt u terecht in een omgeving waar 24 

uur per dag ondersteuning, zorg en verpleging 

aanwezig is.

WONEN BIJ 
DE WEVER



Palliatieve zorg

Als genezing niet meer mogelijk is, kunt u terecht  

bij hospice De Sporen waar terminaal zieken zich 

met hun naasten kunnen voorbereiden op het 

levenseinde. U krijgt  hier uitgebreide begeleiding 

en verzachtende zorg. Ons hospice is een veilige, 

rustige en gastvrije plek om waardig afscheid te 

nemen. Blijft u liever thuis? Ook in uw eigen 

omgeving komen wij u in uw laatste levensfase 

begeleiden en verzorgen.  

 

U bent altijd welkom! 

Bewoners, bezoekers, familieleden en vrienden. 

Iedereen is welkom op de locaties van De Wever. 

Dus hebt u een vraag, wilt u zich oriënteren of  bent 

u toe aan een praatje of  gezelligheid? Kom eens 

kijken, onze deuren staan altijd voor u open! 

GEZELLIG EN SAMEN BEZIG ZIJN 

Elk van onze locaties heeft een restaurant. En elke 

dag organiseren we activiteiten. Ook uw familie is 

welkom als u dat gezellig vindt. 

“BEZOEK EEN VAN ONZE 
SCHOONHEIDSSALONS 
VOOR EEN GEZICHTS- 
BEHANDELING OF EEN 
MANICURE.”

WIE ER GOED UITZIET, VOELT ZICH BETER

Op al onze locaties is een kapsalon aanwezig. Ook 

voor voetverzorging is op de meeste locaties een 

ervaren pedicure gevestigd. Niet alleen zien uw 

voeten er na een behandeling weer netjes uit,  

het helpt u ook om langer op de been te blijven.  

Wilt u zich echt in de watten laten leggen?  

Bezoek dan een van onze schoonheidssalons  

voor een gezichtsbehandeling of  een manicure. 

TIJDELIJK VERBLIJF

Revalidatiezorg

Hebt u na een operatie, een beroerte 

of  om een andere reden revalidatie 

nodig? Bij De Hazelaar en Damast 

bieden wij revalidatiezorg voor 

ouderen. We bekijken uw 

situatie en maken we een plan 

dat gericht is op herstel. Ook 

zorgen we er samen voor 

dat terugkeer naar uw 

thuissituatie zo soepel 

mogelijk verloopt. 

Bijvoorbeeld als er 

aanpassingen aan 

uw woning nodig 

zijn of  als u ook 

thuis nog wat 

hulp kunt 

gebruiken.



ONZE LOCATIES

DE BIJSTERSTEDE

Op een steenworp afstand van het centrum, in het 

hart van de wijk Den Besterd, ligt De Bijsterstede. 

Op deze plek ontmoeten wijkgenoten, jong en oud 

elkaar in één gebouw. U vindt er namelijk naast ons 

woonzorgcentrum ook het wijkgebouw, de 

basisschool, het kinderdagverblijf, de huisarts en 

apotheek. Er is altijd veel bedrijvigheid. 

“WE ONTMOETEN  
U GRAAG. HIER BENT  
U THUIS.”

DE HEIKANT

Uitzicht op een splinternieuw winkelcentrum met 

veel faciliteiten en tegenover een groen park.De 

Heikant aan de Schuberstraat is hét 

woonzorgcentrum van Tilburg-Noord. In restaurant 

De Harmonie is het altijd gezellig druk met 

bewoners en wijkgenoten. En verder is deze locatie 

van alle gemakken voorzien en hebben we  een 

antwoord op al uw zorgvragen.  

DEN HERDGANG

Midden in de wijk Het Goirke ligt Den Herdgang. 

Het is een ontmoetingspunt voor onze eigen 

bewoners en de bewoners uit de wijk. U ziet elke 

dag vertrouwde gezichten bij Den Herdgang.   

Als u bij ons komt wonen willen wij u leren kennen, 

horen wat u belangrijk vindt, zien wat u hebt 

beleefd. We ontmoeten u graag. Hier bent u thuis.  

JOANNES ZWIJSEN

In de levendige omgeving van de Spoorzone ligt 

Joannes Zwijsen. Op een traditionele manier geven 

we ruimte aan het gemeenschapsleven en 

spiritualiteit. Absoluut een verrijking als u houdt van 

kunst, cultuur en de levendigheid van de stad. 

BijJoannes Zwijsen voelen zowel fraters, zusters als 

reguliere bewoners zich uitstekend thuis. voelen. 

REYSHOEVE

Reyshoeve is een woonzorgcentrum in de Reeshof. 

Het ligt op loopafstand van winkelcentrum Heyhoef  

en is omgeven door een mooie tuin. Er is volop 



DE KIEVITSHORST

De Kievitshorst staat al sinds 1963 op de hoek van 

de Beneluxlaan en de Baden Powelllaan, op de kop 

van het Westerpark. Dicht bij winkelcentrum 

Westermarkt en met het Wandelbos op loopafstand. 

Nagenoeg alle bewoners het woonzorgcentrum komen  

uit de directe omgeving. Daarom hecht De Kievitshorst  

veel belang aan zijn verbintenis met de wijk. Gezelligheid  

en geborgenheid zijn de sleutelwoorden.

DE HAZELAAR

De Hazelaar, gevestigd tegenover het ETZ Twee Steden,

is al meer dan veertig jaar een begrip in Tilburg en omgeving. 

Tegenwoordig is een verblijf  in De Hazelaar altijd tijdelijk. U komt er 

voor een behandeling en samen met u en uw  familie maakt een team 

van verzorgenden, verplegenden en behandelaren een behandelplan 

op maat. En u kunt rekenen op advies en begeleiding naar eventuele 

vervolgzorg, vaak bij u thuis. In het restaurant bent u altijd welkom voor  

een praatje of  het ontvangen van bezoek. 

    

parkeergelegenheid in de buurt. Gastvrijheid 

vinden we erg belangrijk, ook voor bewoners van 

de inleunwoningen. Bovendien krijgt u bij ons de 

ruimte om zorg op maat te ontvangen, helemaal 

afgestemd op uw persoonlijke wensen.  

NOTRE DAME

Aan de Sint Oloflaan, niet ver van de binnenstad ligt, 

in een verrassend rustige oase, Notre Dame.  

Het (deels witte) gebouw is al bijna een eeuw het 

moederhuis van religieuzen. Notre Dame heeft een 

rustige, ingetogen sfeer en is omgeven door een 

prachtige tuin. Ook niet-religieuze bewoners 

verwelkomen wij met open armen. Zeker wanneer u 

waarde hecht aan verbinding met de natuur, 

spiritualiteit en rust, zult u zich hier direct thuis voelen. 

 

DAMAST 

Behandelcentrum Damast is letterlijk verbonden 

aan het ETZ Elisabeth. Het behandelcentrum richt 

zich voornamelijk op revalidatie van ouderen. U 

kunt in Damast terecht om te revalideren na een 

ongeval, letsel of  aandoening van de hersenen.  

U krijgt ondersteuning van een zorgadviseur en de 

beste behandelaars, zodat u snel herstelt en weer 

zelfstandig kunt zijn. 

“IN ONS BRUIN CAFÉ BENT 
U ALTIJD WELKOM VOOR 
EEN KOP KOFFIE OF EEN 
DRANKJE. ”

PADUA

Padua is gelegen op de hoek van de Hoefstraat 

en de Paus Adriaanstraat. Hier is altijd volop 

leven in de brouwerij. Niet alleen voor de 

ouderen die er wonen, maar ook voor 

familie en bewoners uit de wijk. In ons 

Bruin Café bent u altijd welkom voor een 

kop koffie of  een drankje. Het is dé plek 

om uw buurtgenoten te ontmoeten. 

‘Leef  uw leven’ is het motto van 

Padua, waarbij we voor iedereen 

een warm thuis willen zijn. 



“EEN  
AANGENAAM 

DAGELIJKS  
LEVEN IS HET  

UITGANGSPUNT.”

DE VLEUGEL

De Vleugel staat midden in de wijk Oerle.

Het gebouw is opgenomen in het

straatbeeld van de Oerlesestraat en het

carrévormige gebouw biedt onderdak aan

24 ouderen met dementie. U woont in een  

leefgroep samen met vijf  andere ouderen in  

een veilige en stimulerende omgeving. De sfeer 

is huiselijk en rustig, de verzorgenden vertrouwd. 

We vinden het fijn als uw familie een actieve rol  

blijft spelen in uw ‘nieuwe huishouden’. We onder-

steunen en begeleiden u en uw familie bij het  

behouden of  het hervinden van de betrokkenheid 

bij elkaar.  

DE SPOREN

In hospice De Sporen kunnen terminaal 

zieken zich met hun naasten voorbereiden 

op het levenseinde. De aandacht en zorg 

is gericht op de laatste levensfase.  

Begeleidende en verzachtende zorg 

staan centraal. Uw wensen zijn daarbij 

het uitgangspunt zodat De Sporen 

een veilige plek is waar u waardig 

afscheid kunt nemen van het 

leven. Ook voor uw familie,  

vrienden en anderen die bij het 

stervensproces betrokken zijn, 

is De Sporen een zorgzame 

en gastvrije plek, waar een 

team van medewerkers en 

vrijwilligers zorgen voor 

een huislijke sfeer. In 

ons hospice kunt u 

ook altijd een  

beroep doen op 

pastorale zorg.

KONINGSVOORDE

Koningsvoorde is gevestigd aan de Ringbaan Zuid,

nabij het zwembad, de ijsbaan en het Koning

Willem II stadion. Bij ons mogen mensen  

verschillend zijn en krijgt u de ruimte om te leven 

zoals u dat gewend bent. Het nieuwe gedeelte van 

Koningsvoorde is zo ingericht dat u, ook als u op een 

gegeven moment meer zorg nodig hebt, gewoon  

in uw appartement kunt blijven wonen. 

Bewoners met en zonder zorgbehoefte wonen dus

gezellig naast elkaar, in mooie appartementen in 

een ruim opgezet gebouw. Op de begane grond

vindt u een restaurant en het Sportpaleis. Ook is

er een beschutte woonvorm, de verpleeggalerij.

 

“BIJ ONS MOGEN MENSEN 
VERSCHILLEND ZIJN EN 
KRIJGT U DE RUIMTE OM 
TE LEVEN ZOALS U DAT 
GEWEND BENT.”

SATIJNHOF

Satijnhof  biedt sinds 2013 een warm thuis aan 

ouderen die zorg nodig hebben, midden in de 

wijk Fatima. Op steenworp afstand vindt u er het 

nieuwe winkelcentrum AaBe Fabriek en het 

prachtige Leypark. Het vernieuwde 

Piushavengebied is niet ver weg. Een 

toplocatie dus. Meteen bij binnenkomst 

treft u het gastvrije eetcafé De Patroon 

waar iedereen van harte welkom is voor 

een kop koffie, een lunch, warme 

maaltijd of  een borrel. Heel vaak is er 

iets leuks te doen. In Satijnhof  mag

iedereen meedoen. Bewoners, 

familie en wijkbewoners.

Meedoen in wat u kunt of

wilt, samen is eigenlijk

alles mogelijk!



Dr. Deelenlaan 6 | 5042 AD Tilburg
Postbus 1173 | 5004 BD Tilburg

T 013 464 45 32 | F 013 464 41 54
info@dewever.nl
www.dewever.nl

HEBT U EEN VRAAG OF WILT U ZORGADVIES 
BEL DAN GRATIS MET 0800 3 39 38 37. 

U KUNT OOK ALTIJD BINNENLOPEN BIJ EEN VAN ONZE LOCATIES. 
ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG.


