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De Wereld Rond!
Maak u klaar voor een wereldreis!
Met alle aanwezigen van die avond stappen we in het vliegtuig, 

speciaal gereserveerd voor De Heikant, en vertrekken naar verre 

landen. Een heerlijk reisje in het naseizoen. 

  Lees verder op pag. 8
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Nieuwsbrief van de Commissie van Huurders

“de Nieuwe Heikant”.
Beste mede buurtbewoners,

Nog even terug kijken op een mooie zomer met een goed geslaagde BBQ op 

het dakterras. Heel even zag het er naar uit dat het niet door zou kunnen 

gaan, maar de weergoden waren ons goed gezind. Met de komst van de eerste 

gasten, kwam ook het zonnetje door.

Het aantal deelnemers is uiteindelijk opgelopen tot boven de 60 personen. 

Hieruit kunnen we concluderen dat punt een: onze buurt wel van een feestje 

houdt, en punt twee: er veel belangstelling is voor het wel en wee onder 

elkaar. Zeker voor herhaling vatbaar ,mocht u ideeën, op- of aanmerkingen 

hebben, laat het ons weten. Evenals u zaken hebt voor de commissie, 

want het “vergaderseizoen” gaat weer beginnen. Ons eerste overleg is 

op 11 september. Op de agenda staat o.a. een kascontrolecommissie 

benoemen, kerstattentie bedenken, jaarvergadering voorbereiden 

en een nieuwjaarsreceptie plannen. Op 10 oktober is er overleg met 

WonenBreburg(Jeun Bronneberg en Franklou van de Klundert.)Daar gaan 

alle zaken aangaande de woningen en omgeving weer aan de orde komen, 

denk aan onderhoud, servicekosten, grote en of kleine ergernissen waar de 

commissie samen met WBB iets aan kan doen.

Tot ziens, en tot de volgende keer.

Joke van Wensveen, secretaris.

Zorgcentrum De Heikant 

Marja Heusschen, productmanager digitale bibliotheek komt een 
presentatie geven over allerlei ideeën en slimmigheden.

Datum:  Woensdag 25 oktober 2017
Tijd:   10.00 – 11.00 uur in de Harmonie

Mensen kunnen, ongeacht hun leeftijd, tegen problemen aanlopen, waarvoor ze allerlei slimme oplossingen 

bedenken: slimmigheden. De grootste groep hierbij is ongetwijfeld de ouderen. Het gaat om oplossingen / 

handigheidjes die mensen zelf verzinnen en die makkelijk door anderen zijn over te nemen. Bijvoorbeeld een 

alleenstaande vrouw die elke ochtend een blaadje van de scheurkalender trekt die via het raam zichtbaar is, zodat 

de buurvrouw die naar haar werk gaat, kan zien dat ze gezond is opgestaan. De Bibliotheek Midden-Brabant wil de 

ideeën ophalen, verzamelen en ontsluiten. Hiervoor is o.a. de website www.slimmigheden.nl gelanceerd. Momenteel 

staan er 80 ideeën op, onderverdeeld op thema, zoals gezondheid, geldzaken, eten en drinken, enz.

Bibliotheek Midden – Brabant
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Op het moment dat ik het schrijf, zijn er 16 vrijwilligers  

verbonden aan Draaiorgel. De één komt helpen bij de 

maaltijd en maakt het samen met de gastvrouw (of 

–heer) gezellig in de huiskamer. De medewerkers in 

de huiskamer hebben het beslist heel druk. Komt een 

vrijwilliger een handje helpen, dan is dat voor iedereen 

fijn; het geeft meer rust en er is meer aandacht voor de 

bewoners mogelijk. Vooral rondom de maaltijd is het 

pieken en wat is het fijn om dat niet alleen te hoeven 

doen. En wat geeft dat de vrijwilliger een voldoening; je 

voelt dat je er toe doet!

Andere vrijwilligers komen juíst tussen de maaltijden 

in. Komen een leuke activiteit in de huiskamer doen, 

brengen op die manier leven in de brouwerij, of nemen 

iemand een keer uit de huiskamer naar De Harmonie  

mee of naar De Fanfare. In een andere omgeving smaakt 

een kopje koffie toch altijd anders, en hoe makkelijk kan 

het eigenlijk zijn? We hebben we nu ook een primeur op 

afdeling Draaiorgel.

Voorheen werden bepaalde taken strikt gescheiden 

tussen betaalde en onbetaalde medewerkers. Dat blijft 

zo, maar…  het nieuwe beleid, dat zeer binnenkort 

goedgekeurd gaat worden, legt nog sterker de nadruk 

op het inzetten van de talenten van de vrijwilligers. 

Onder strikte voorwaarden mogen vrijwilligers dan bv. 

medicijnen verstrekken of bewoners op het toilet helpen. 

Zij zijn in dat geval daarvoor niet enkel geschoold middels 

opleiding, maar moeten aantoonbaar hun skills blijven 

onderhouden. Met name vrijwilligers die in de zorg 

werkzaam zijn geweest, kunnen zo een extra steentje 

bijdragen.

Dit is niet om collega ’s te vervangen, maar om bewoners 

meer mogelijkheden te kunnen bieden. Zo kan een 

bewoner nu een dag mee op uitstapje, waar het voorheen 

niet mogelijk was omdat een verzorgende niet gemist 

kon worden op de afdeling.

Bijzonder en fijn dat deze mogelijkheid er is. Op afdeling 

Draaiorgel starten we hier mee. Geweldig!

In de schijnwerpers
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Kwaliteitskader  
Verpleeghuiszorg herzien

Verschillende partijen die in Nederland met de 

ouderenzorg te maken hebben, hebben in januari 2017 

samen afspraken gemaakt over hoe goede ouderenzorg er 

uit ziet. Zij hebben acht belangrijke thema’s vastgesteld 

en werkafspraken gemaakt voor elk thema. Denk hierbij 

onder andere aan persoonsgerichte zorg, wonen en 

welzijn, maar ook hoe we binnen de ouderenzorg blijven 

leren en verbeteren. Dit staat beschreven in het herziene 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Dit kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg. Het vormt tevens de 

wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

 

Het kwaliteitskader ondersteunt en prikkelt ons in het 

blijven waarborgen van goede ouderenzorg. Binnen De 

Wever is er naar aanleiding hiervan een project gestart 

dat de volgende vragen stelt: Wat doen we al? Hebben 

we over wat we doen bewust nagedacht en een keuze 

gemaakt? Biedt het kader nog mooie aanvullingen op 

de zorg die we al bieden? Wanneer we iets doen binnen 

De Wever dat niet specifiek genoemd wordt in het kader 

kunnen wij onze insteek nog steeds aanhouden. Immers 

het gaat er om dat we laten zien dat we bewust bezig zijn 

met de kwaliteit van onze zorg en er alles aan doen om de 

kwaliteit te blijven waarborgen. 

Uitgangspunt van het kader is dat kwaliteit van 

verpleeghuiszorg iets is van en voor de mensen die zelf 

werkzaam zijn in de zorg. Daarom bestaat de stuurgroep 

uit zorgmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging.

Stuurgroep project Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

• Arianne van den Berg: Manager Expertise en voorzitter 

stuurgroep

• Anja Meeuwesen: Locatiemanager Padua

• Jan Wevers: voorzitter Centrale Cliënten Raad

• Marianne van Drunen: OR lid en verpleegkundige bij 

De Wever Thuis

• Mary Timmermans: Specialist Ouderengeneeskunde

• Claudia van Erven: Manager Kwaliteit en Innovatie

De stuurgroep wordt ondersteund door projectleider 

Monique Hameetman, Kwaliteitsfunctionaris 

Graag hadden we ook een vertegenwoordiging van 

verpleging en verzorging en de behandelaren in de 

stuurgroep betrokken, echter op dit moment zijn deze 

binnen De Wever nog niet centraal vertegenwoordigd. Zij 

nemen natuurlijk deel aan de diverse werkgroepen binnen 

het project. Echter binnen het kwaliteitskader vormt juist 

een formele centrale vertegenwoordiging een belangrijke 

rol. Waar staat De Wever voor op het gebied van thema’s 

als familiezorg? Wat vinden we belangrijk dat aan bod 

komt op alle locaties? De komende maanden wordt er dan 

ook een werkgroep ingericht die vorm gaat geven aan een 

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad of aan een 

Professionele Advies Raad.

Via intranet houden we jullie op de hoogte van de 

vorderingen. Voor vragen of opmerkingen kun je contact 

opnemen met projectleider. 

Monique Hameetman. 
m.hameetman@dewever.nl, tel. Nr. 06 53 81 83 49
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Voorstellen bij de heikant
Hallo bewoners en medewerkers van De Heikant,

Hierbij wil ik mij even voorstellen,

Mijn naam is Herwin Jonkers ben 46 jaar, nu 22 jaar getrouwd met 

Patricia en heb een zoon van 12 jaar die Bjorn heet.

Ik ben geboren in Leeuwarden maar ben via noordoost Groningen op 13 

jarige leeftijd met mijn ouders in Poppel (België) terecht gekomen.

Hier heb ik een landbouw- en chauffeursopleiding gevolgd, en heb dan 

ook 24 jaar als chauffeur gewerkt. 

Maar helaas door omstandigheden lukte dit werk fysiek niet meer, 

daardoor ben ik als vrijwilliger begonnen bij kinderboerderij `t Valleike in 

de Reeshof in Tilburg.

Echter mijn hart lag toch meer bij het zorgen voor mensen en ben dan ook 

begonnen bij behandelcentrum Damast als vrijwilliger. Hier viel mijn oog 

op een advertentie voor huismeester.

Omdat ik het leuk vind om lekker bezig te zijn en om kleine klusjes op te 

knappen, heb ik gesolliciteerd. Per 1 september ben ik dan ook begonnen 

als huismeester, ter vervanging van Rob Meeder, die na jaren trouwe 

dienst met pensioen gaat.

Ik hoop jullie vertrouwen te winnen om op den duur net zo`n goede 

huismeester te worden.

Groeten Herwin Jonkers

Rikconcours
26 oktober

2 november

9 november

16 november

23 november

Van/tot   19.00 – 22.30 uur

Voor:   Bewoners van het huis  

   en overige gasten

Overige informatie:  zie affiches
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Wat is het toch, dat Maria ontelbare vrome volkszielen 

meer aangesproken heeft dan wie of wat ook?

De geschiedenis -en met name de grenzeloze fantasie 

van de beeldende kunstenaars- heeft van Maria een 

onaantast¬bare vrouw gemaakt.

Een schone, jonge maagd, blauw en wit gesluierd, knielend 

op een bidstoel en omkranst met een diadeem van 

stralend licht. Van Maria’s leven weten we vrijwel niets. 

Had ze veel geld? Was ze rijk? De ontelbare legenden die 

er over Maria bestaan, doen ons het tegendeel geloven. 

Volksver¬halen vertellen ons over haar zalig afsterven 

en haar opna¬me in de hemel. In de eerste eeuw is er 

zelfs een heel evangelie aan haar gewijd. Maar wie zij 

was en hoe zij geleefd heeft? Wij weten het niet. Het lijkt 

wel alsof we eigenlijk niet mogen weten dat Maria een 

vrouw is ge¬weest als alle andere. Steeds weer opnieuw 

moet Maria boven de alledaagsheid worden uitgetild: 

we worden gedwongen haar te zien als een vrome, kuise 

maagd die God zó behaagd heeft dat zij de moeder kon 

worden van zijn eniggeboren Zoon, onze Heer.

Maar hoe zouden wij Maria kunnen herkennen als één 

van ons? Wat heeft Lucas in haar gezien dat hij als enige 

evan-gelieschrijver maar liefst twee hoofdstukken aan 

haar wijdt?

Gemakkelijk had ze het in ieder geval niet, als je leest over 

haar verlovingstijd met Jozef en de gebeurtenissen die zij 

met haar zoon heeft doorgemaakt. Wat haar misschien 

het beste typeert, is haar ontvankelijkheid. Wat er ook 

gebeurd mag zijn, Maria is het in ieder geval niet uit de 

weg ge¬gaan.

Haar grote kracht lag misschien wel in het feit dat zij met 

beide handen open in het leven kon staan. Dat ze kon 

leven met hart en ziel. En de evangelies vertellen ons dat 

ze alles bewaarde in haar hart. Maria was bereid om zich 

met hart en ziel te laten raken door alles wat er om haar 

heen gebeurde. En omdat zij haar hart open kon stellen, 

kon God haar ontmoeten -want waar kan God jou anders 

ten diepste vinden dan in je hart. Daarom kon Maria zich 

in bezit laten nemen door Hem die haar de belofte had 

ge¬daan dat zij het zou zijn die de moeder zou worden van 

de langverwachte.

God heeft Maria gezocht, misschien meer dan Maria God 

heeft gezocht. Het was God die het leven van Maria op het 

beslissende moment bepaalde. En toch blijf je je afvragen, 

waarom Maria zo vanzelfsprekend de weg opgaat waarvan 

zij het einde lang niet in zicht heeft.

Wij zouden wel uitkijken! Wij zouden ons eerst eens 

rustig afvragen wie die God nou eigenlijk is. Wij zouden 

uit alle macht proberen God te vinden, maar de vraag 

zou wel eens heel anders kunnen liggen, omgekeerd: je 

zou jezelf moeten afvragen wanneer je jezelf durft te 

laten vinden door een ander, en ten diepste door God. En 

welke gevol¬gen dat voor je heeft; heeft Maria soms iets 

anders ge¬daan? Is dat niet het diepe verlangen wat in ons 

mensen leeft, dat we op zoek zijn naar de ander en is het 

grootste geluk dat ons mensen kan overkomen, niet de 

ervaring dat er iemand is, waar ook, die op zoek is naar jou 

en die jou vindt?

Eigenlijk is dat het geloof dat je telkens weer in de psalmen 

tegenkomt: het is God die naar ons zoekt, meer dan wij 

naar Hem zoeken. Hij kent ons bij onze naam en Hij is 

vertrouwd met alles wat wij doen.

Pastor Ben Jansen.o.praem.

Oktobermaand

Mariamaand
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Overleden bewoners  
Dhr Stovers 
Mw De Bont - Smulders

Interne verhuizing 
Mw De Leeuw - Beekmans

Vertrokken bewoners 
Mw Tuerlings – Janssen Groesbeek

HEBT U TIPS OF LEUKE 
IDEEËN VOOR

DE TOONLADDER?
GEEF ZE DOOR AAN LISETTE BERGMANS

OF ASTRID MEERMAN

Nieuwe bewoners 
Mw Konings – van Gorp 

Mw Ligtvoet – de Bresser 

Dhr en mw Donders – van Berkel 

Dhr Jansen 

Mw Hamer – van Bienen
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NIEUWS UIT DE
“MUZIEKBOX” 

DEEL 49

ROZE DINSDAG 25 JULI 2017 

Bekend onderdeel bij de Tilburgse kermis is de ROZE 

MAANDAG, dat weet iedereen. Maar bij De Heikant 

doen ze het al jaren net even iets anders, daar 

hebben ze de ROZE DINSDAG! 

De kermismiddag is ontstaan omdat er veel 

bewoners van De Heikant niet in de gelegenheid 

waren om naar de kermis te gaan en op deze manier 

krijgen ze die gelegenheid wel. Het restaurant wordt 

helemaal roze gekleurd en de vrijwilligers dragen 

allemaal een roze shirt, het zag er heel leuk uit . De 

dag begon dan ook met koffie met ……………ROZE 

GEBAK en dat was erg lekker. De sfeer zat er al vroeg 

in en daar zorgde onze goede vriend Riny Marijnisse 

met zijn accordeon wel voor. 

Het was wel heel erg jammer dat we de miniatuur 

kermis van de heer Sandig uit Dongen wegens 

omstandigheden moesten missen! Hij gaf met 

zijn miniatuurkermis altijd wat extra sfeer. Maar 

we hebben ons wel prima vermaakt met het Rad 

van Avontuur en al zijn mooie prijsjes, het Rad 

werd bediend door Theo Kuijpers en een aantal 

dames verkochten 25 plankjes per ronde. Er was 

ook een enveloppen spel wat natuurlijk zeer in trek 

was, want ook daarmee kon je hele mooie prijzen 

winnen. En voor de inwendige mens was er een 

kraampje met lekkere broodjes al dan niet met vis.

Tot slot werd er nog een grote loterij gehouden 

met loten die door Toos de Bie, de ROZE madonna, 

werden verkocht.

]

En toen de prijzen allemaal bij de gelukkige 

winnaars terecht waren gekomen, konden wij na 

een gezellige kermismiddag weer naar huis.

We hadden het weer naar onze zin gehad en de 

organisatie was prima verlopen! Iedereen bedankt 

weer voor de gezellige middag. 
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DE BARBECUE 2017

Het is alweer een jaar geleden dat we de barbecue 

gehad hebben, maar vandaag 4 juli 2017 is het dan 

weer zover. De temperatuur is 25 graden, dus de 

binnentuin werd door Astrid en vrijwilligers leuk 

versierd met een bloemetje, leuke parasols en slingers 

in de bomen. 

Het is inmiddels een goede traditie geworden om één 

keer per jaar een barbecue te houden! De binnentuin 

zag er gezellig uit, dus kon er gebakken worden onder 

het toeziend oog van Frank die het goed onder controle 

hield.

Ondertussen was de muzikant ook gearriveerd die ons 

met zijn accordeon een gezellige avond zou bezorgen. 

Deze accordeonist, Hugo Moeskops, kennen we al een 

paar jaar, dus dat ging helemaal goed komen met de 

muziek. De liedjes die hij speelde zorgde gelijk voor een 

goede sfeer en er werd flink mee gezongen. 

Er werd begonnen met een kopje koffie, daarna iets 

anders zoals een wijntje of een biertje. Hierna kregen 

wij een vel papier met foto’s van het menu van die dag, 

het waren 13 foto’s waaruit je een keuze kon maken 

wat je wilde eten. Je kon kiezen uit 5 verschillende 

vlees en vissoorten, uit 5 verschillende salades met 

cocktailsaus of satésaus. Het was geweldig en het zag 

er allemaal goed uit. Alles stond op een lange tafel van 

16 meter en daar kon je één voor één naar toe en werd 

je geholpen door een vrijwilliger achter de tafel. Alles 

verliep goed, maar een enkeling kon helaas het geduld 

niet opbrengen, maar ja wat wil je met zoveel mensen!

Ikzelf had gekozen voor de speklap en de huzarensalade 

met cocktailsaus, een heel bord vol was het! Het was 

heerlijk en voldoende ook, en er was genoeg want ze 

kwamen zelfs vragen of je nog iets wilde. Geweldig!

Onze accordeonist heeft voor leuke muziek gezorgd en 

de koks voor een heerlijke barbecue. Heerlijk, bedankt 

daarvoor!! Ook alle vrijwilligers, hartelijk bedankt 

namens allen die aan de barbecue hebben meegedaan. 

Ook het brein achter dit alles, Astrid, willen we 

bedanken.

 

We kunnen weer terugkijken op een hele gezellige 

middag/avond.
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EEN ZOMERSE MIDDAG

Ja, het had een zomerse middag moeten worden 

en dan in de tuin van De Heikant met nostalgische 

en vrolijke liedjes van Erik Potter. Maar het weer 

werkte niet mee, dus moesten we uitwijken naar het 

restaurant waar de heer Potter bezig was met zich 

om te kleden tot troubadour, en daar stond hij, met 

een shirt aan met bretels erover heen om zijn broek 

op te houden en een petje op!! Hij zag er geweldig 

uit. Hij had een beschilderde kist op wielen bij zich 

waar een keyboard in gemonteerd was, het hoorde 

helemaal bij hem het was helemaaal nostalgisch!

Hij vertelde dat hij vroeger bij hem thuis Znerik 

genoemd werd en zo is het ook gebleven. Hij kon 

het soms wel leuk vertellen en dan kwam er een 

passend liedje bij, zo bracht hij de populairste liedjes 

zoals Tulpen uit Amsterdam, en Wie zal dat betalen, 

of Zij kon het lonken niet laten. In een korte pauze 

werden drankjes met een traktatie uitgedeeld en 

ging de troubadour weer verder met grapjes maken 

en met daaraan een liedje gekoppeld, zoals jeuk op 

zijn rug met het liedje Er zaten twee motten, maar 

ook Het kleine café aan de haven kwam langs en zo 

nog enkele. Maar ook de toegift werd nog gegeven 

voordat hij ophield met spelen.

Hij bedankte Astrid voor het mogen optreden en zo 

kwam er een einde aan een gezellige middag. Het 

was voor ons toch iets anders dan dat we gewend 

zijn.

EEN TUINFEESTJE OP 24 AUGUSTUS

Medewerkers en vrijwilligers van afd. Viool waren 

al een tijdje aan het nadenken over dingen die 

ze konden organiseren voor bewoners die niet 

zoveel buiten komen. En dat was een mooi plan, 

dus werd er over gediscussieerd en besloten om 

een tuinfeestje te geven. De tuin werd opgefleurd 

met wat bloemen, maar er werd ook besloten om 

ook andere liefhebbers te laten meedoen. Met wat 

drinken en lekkere hapjes erbij moet het lukken om 

de mensen een paar uurtjes blij te maken!

Aan het weer heeft het niet gelegen want het was 

“nostalgische en 
vrolijke liedjes 

van Erik Potter”
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SeniorenTelevisie 
(STV)
Met ingang van 1 februari jl. kunnen bewoners van 

De Heikant gebruik maken van SeniorenTelevisie., 

waar gevarieerd en leuk amusement wordt 

aangeboden uit vroeger jaren.

 

Wij zijn benieuwd wat u van de programma’s vindt 

en vragen daarom of u uw reactie aan ons wilt 

doorgeven.

Dit kan schriftelijk via de receptie van De Heikant of 

via de mail naar l.bergmans@dewever.nl

een heerlijke zonnige middag en de tuin was 

helemaal bezet.

De mensen hadden het best naar de zin met al 

die hapjes en drankjes die door de vrijwilligers 

allemaal zelf waren gemaakt, zelfs Indische 

hapjes stonden op de tafel. Het was geweldig 

wat ze klaar hadden gemaakt. Ook was er 

muziek en 3 dames (instructeurs) van een 

dansschool gekleed in traditionele Indische 

kleding, zij gaven een demonstratie van 

stijldansen. Het was schitterend.

Na dit mooie schouwspel kwamen Rob en Kelly 

optreden, zij hebben alles weer in beweging 

gebracht door hun vrolijke muziek er werd 

gedanst en ook de polonaise ontbrak natuurlijk 

niet.

Het was een leuke zonnige middag en ik weet 

zeker dat de bewoners waarvoor het eigenlijk 

bedoeld was echt hebben genoten, en daarom 

namens als die mensen hartelijk bedankt voor 

het organiseren van deze middag.

Piet van Noije  
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Heikant Tours, voor de allerleukste uitstapjes

Ook afgelopen maanden organiseerde Heikant Tours 
succesvolle uitstapjes. Enkele voorbeelden.
Altijd erg gewild zijn de boottochten door de Biesbosch. 

Gedurende een twee uur durende vaartocht wordt het 

gehele gebied doorkruist. Tijdens de vaart vertelt de schipper 

wat er onderweg te zien is. Met ook nog eens prachtig weer, 

hebben onze mensen enorm genoten.

De zoete geuren van suikerspinnen en oliebollen. Knallende 

kleuren van ronddraaiende attracties. Mensen kijken terwijl 

drankjes en vette happen gretig aftrek doen. Een middagje 

Tilburgse kermis is vaste prik in ons zomerprogramma. Een 

gezellig middagje-uit waarop, behalve de gebruikelijke 

consumpties, de oliebol uiteraard niet mocht ontbreken.

Altijd iets te beleven is er op Vliegveld Seppe. Vanuit het 

restaurant direct naast het vliegveld is er prachtig zicht over 

de velden waar vliegtuigen opstijgen en dalen. Gezellig, 

onder genot van een drankje en iets lekkers konden 

allerlei zweef- en sportvliegtuigjes gespot worden.

Een ander succesvol uitstapje was naar Jeugdcircus Il 

Grigio. Evenwicht, souplesse, magie, clownerie en nog 

veel meer was er te zien in een prachtige, kleurrijke 

show. Ook hier was het genieten.

De komende maanden.
Voor de maanden november en december heeft Heikant 

Tours natuurlijk ook weer het nodige in petto. Wegens 

succes gaan we opnieuw chocoladeletters maken. Dat 

betekent dat u thuis niet alleen kunt nagenieten van 

een geweldig leuke middag, maar ook van een héérlijke 

chocoladeletter. 

Wat ongetwijfeld ook een leuke middag gaat worden, 

geschikt voor jong en oud, is: kaarsen maken. U gaat 

naar huis met een kleinere en een grotere kaars die uw 

woning zullen opsieren. 

Kent u de Dafjes nog? We bezoeken het DAF-museum. 

Natuurlijk gaan we ook klotteren, naar kerstshows 

en de prachtige kerststal in de St. Jan mag zeker niet 

ontbreken in het programma. 

Iedereen is welkom op uitstapjes van Heikant Tours,  
óók bewoners uit de wijk!!
Mensen in een rolstoel kunnen ook mee. Wie niet veel 

wil of kan lopen, mag altijd gebruik maken van een 

leenrolstoel. Alle uitstapjes zijn inclusief koffie/thee met 

iets lekkers.

Heikant Tours hoopt u te mogen begroeten op de altijd 

gezellige uitstapjes. 

De Heikant heeft een eigen busje waarmee uitstapjes worden georganiseerd, niet alleen voor de 
eigen bewoners, ook voor mensen uit de wijk. Wekelijks zijn er uitstapjes. We doen ons best om een 
gevarieerd programma aan te bieden zodat er voor iedereen iets leuks is.
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Heikant Tours
Programma november en december 2017

Prijzen, data en eventuele andere wijzigingen voorbehouden! In de folder staat het definitieve programma met bijbehorende data en 

prijzen. Uitgebreide informatie over de uitstapjes vindt u eveneens in de folder van Heikant Tours. Deze verschijnt rond 4 oktober 2017.

Mensen met een minimum inkomen kunnen recht hebben op de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg. Per jaar kunnen zij € 100,-- 

besteden aan activiteiten. Voor meer informatie: ga naar www.tilburg.nl/meedoenregeling of vraag bij onze cliëntenadministratie.

Datum / activiteit Prijs Vertrek

Museum Brab. Mutsen & Poffers   € 23,--  13.15 uur 

Woensdag 1 november 2017

High Tea, Breda     € 23,50   13.00 uur !

Woensdag 8 november 2017

DAF museum, Eindhoven   € 24,50  13.15 uur

Woensdag 15 november 2017

Klotteren Helftheuvel, ’s-Bosch  € 16,75  13.15 uur

Maandag 20 november 2017

Chocoladeletter decoreren    € 23,50   13.15 uur  

Woensdag 22 november 2017

Klotteren Helftheuvel, ’s-Bosch  € 16,75  13.15 uur

Maandag 27 november 2017

Kerstshow Avri Dongen            € 15,--  13.15 uur

Woensdag 6 december 2017  

Kerstshow Princenbosch Gilze  € 15,--  13.15 uur

Maandag 11 december 2017  

Kaarsen maken    € 23,50  13.30 uur   

Woensdag 13 december 2017   

Wijnegem       € 26,--  10.00 uur !

Maandag 18 december 2017   

Kerststal St. Jan en kerstmarkt  € 16,75   13.15 uur

Woensdag 20 december 2017
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Donderdag 30 november

Bingo

Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur  

Voor:   Bewoners van het huis en gasten

Zondag 1 oktober

Dag van de Ouderen Optreden  
De Leye Zangers

Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur  

Voor:   Bewoners van het huis en overige 

gasten 

Toegang: Gratis toegang

Dinsdag 10 oktober   

Themafeest voor afdeling Viool, 
huiskamers Draaiorgel en introducé’s

Van/tot  16.00 uur – 19.00 uur

Woensdag 11 oktober  

Themafeest voor overige bewoners en 
wijkbewoners.

Van/tot  17.00 uur – 21.00 uur

Donderdag 12 oktober

Themafeest voor overige bewoners en 
wijkbewoners.

Van/tot  17.00 uur – 21.00 uur

Dinsdag 24 oktober

modeshow en verkoop v.d. Kloostermode 

Van/tot  10.00 uur – 15.00 uur

Donderdag 26 oktober

Bingo

Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur  

Voor:   Bewoners van het huis en gasten

Dinsdag 31 oktober

Gezellige workshopmiddag in samenwerking 
met personeel van CZ zorgverzekeringen

Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur  

Voor:   Bewoners van het huis en  

  overige gasten

Ontspanning
Oktober

Themafeest: De Wereld 
rond met 80-jarigen!

November

Donderdag 9 november

Optreden van koor ‘de Juke box’

Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur  

Voor:   Bewoners van het huis en gasten

Dinsdag 14 november

Verjaardagsdiner

Vrijdag 17 november

Jubilarissendag

Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur  

Voor:   Bewoners van het huis en gasten
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Maak u klaar voor een wereldreis!
Met alle aanwezigen van die avond stappen we in het vliegtuig, speciaal gereserveerd voor De Heikant, en 

vertrekken naar verre landen. Een heerlijk reisje in het naseizoen.  

De wereld ligt voor ons open. In 5 landen stappen we uit om te genieten van de cultuur al daar.

Lekkere hapjes, de bevolking, bijzondere gewoontes, de muziek, we belanden in heel andere sferen!

U wordt deze avond uitstekend begeleid door onze stewardessen, die altijd voor u klaar staan.

Vliegangst kunt u overwinnen, heimwee is niet nodig, aan het einde van de avond staat u weer met beide 

benen op de grond. En bent u vele mooie ervaringen rijker!

Koop een ticket voor deze geweldige reis bij de receptie voor maandag 2 oktober.

Hartelijke groeten van het reisteam van De Heikant

Dinsdag 10 oktober 2017 
Voor bewoners van afdeling Viool, huiskamers Draaiorgel 2 en 3 en 1 introducé p.p. € 11,50  

Van/tot 16.00 uur – 19.00 uur

Woensdag 11 oktober 2017 
Voor reguliere bewoners, wijkbewoners en gasten 

Van/tot 17.00 uur – 21.00 uur

Donderdag 12 oktober 2017 
Voor reguliere bewoners, wijkbewoners en gasten 

Van/tot 17.00 uur – 21.00 uur

Bewoner met pakket   Gratis  

Bewoner zonder pakket   € 7,50

Wijkbewoner met welzijnspakket  € 7,50

Overige gasten/ introducé  € 16,50  

Themafeesten 2017

De Wereld Rond!
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Jubilarissen dag 2017
Op vrijdag 17 november is er een feestelijke middag voor de jubilarissen 

van De Heikant. Zij worden deze middag in het zonnetje gezet als dank 

voor hun inzet voor De Heikant. Bewoners, personeel en gasten van de 

jubilarissen zijn van harte welkom om hen te komen feliciteren. Aanvang 

14.30 uur – 17.00 uur.

 
De jubilarissen van dit jaar zijn:

12,5 jaar in dienst:

Willeke Scheenstra Anke Kommeren Kim van Berkel Vjolca Bajrusaj Carolien Hensen

“We zien jullie graag op vrijdag 17 november”

Esther van Beurden

25 jaar in dienst:
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Vrijwilligers MedewerkersBewoners

Hartelijk
gefeliciteerd

OKTOBER
3 Fleur van Rossum
3 Lia Vrins
8 Marij Meulesteen
9 Margreet Kleis
9 Serhat Kabak
11 Melike Deveci
12 Naomi Ardon
17 Emmy van ’t Hof
18 Jac Oerlemans
23 Wil Bergmans
23 Corrie van Esch
24 Rudy Roghair
24 Huub van Herk
24 Carla Wouters
26 Ruud Rombouts
27 Maria Snoeren
28 Harry v.d. Meulen
30 Lies Goossens

NOVEMBER
4 Tonny Stroot
5 Mieke de Roo
5 Jan Mutsaers
5 Jan Wilborts
6 Yasemin Akalp
8 Ton van Tilborg
14 Henriëtte van Dijk 
15 Ad van der Pennen
16 Johan Kapitein
22 Suad Muhamed
23 Jeanne Rouschop
26 Maria Blaauwgeers
27 Alice de Jong
28 Netty Luijbregts

OKTOBER
2 Marielle Vos
2 Thera Keukens
4 Marjola van   
 Laarhoven
4 Helma Blom
9 Marian van   
 Oevelen
20 Marcelli de   
 Brouwer
21 Annie Pinckaers
22 Vivi van Dun
24 Carla Wouters
27 Mieke van   
 Oudheusden

NOVEMBER
1 Jeroen Bartelings
1 Sofieke    
 Schapendonk
2 Vlad Didilescu
6 Agrepina Almora   
 Olivares
7 Susanne van   
 Kempen
18 Christa van den   
 Broek
18 Laila el Yousfi
19 Karin Peters
20 Ursula Dekkers
22 Audrey Peeters
24 Peter Westerhof

OKTOBER
01 Mw De Leeuw – Beekmans app. 3.07
03 Dhr Sneep app. 1.33
04 Mw Gielen – de Jager app. 1.51
04 Mw Wayers – Baeten app. 1.21
05 Mw Smeulders app. 1.48
08 Mw Konings – van Gorp app. 3.17
10 Mw Nouwens – van Hest app. 1.28
12 Mw Mols – de Jong app. 4.14
16 Mw Mandos – van den  
 Wijngaert app. 1.16
17 Dhr Van Liempd app. 1.58
19 Mw Van Loon –  
 Muurmans app. 4.15
19 Mw Oerlemans app. 4.16
21 Dhr Mutsaers app. 1.11
26 Mw Leermakers – Vos app. 4.09
31 Dhr Westland app. 1.50
 

NOVEMBER
01 Mw Paulusse – Vissers app. 0.06
05 Dhr Schalks app. 3.14
12 Mw Van Amelsvoord –  
 Lemmens app. 4.10
12 Mw Palm app. 2.04
14 Dhr Van Ierland app. 3.11
15 Mw Van Vlimmeren – 
 Marijnissen app. 3.10
17 Mw Cools – Mutsaers app. 1.37
21 Mw Ligtvoet – de Bresser Studio 2
23 Mw Van Rijsbergen –  
 Schneijdenberg app. 1.40
23 Mw Van Vugt – van Weert app. 1.45
29 Mw Clark app. 1.36
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Uitnodiging Toine Struijcken teammanager afdeling Viool
Het warmteprobleem wordt volgend jaar structureel 

aangepakt door het aanbrengen van buitenzonwering. Het 

nadeel is dan wel dat de deuren niet meer naar buiten open 

kunnen.

Over de was problemen zijn afspraken gemaakt en 

alternatieven zijn besproken.

Per 1 september zijn er wijzigingen in de 

personeelsbezetting. Ten behoeve van 10 uur meer zorg 

worden er 10 uur minder gastvrouwen ingezet. Als de 

evaluaties positief zijn dan wordt bekeken of dit ook 

doorgevoerd kan worden op Accordeon en Draaiorgel.

Daarnaast beschikt Viool over 2 GVP-ers, 1 woonbegeleider 

niveau 4 en per 1 augustus start een verpleegkundige.

Van de gelden W&T worden trainingen “onbegrepen 

gedrag” betaald.

Zodra de schriftelijke goedkeuring is ontvangen wordt 

gestart met de aanleg van het dakterras. Er wordt nog 

overlegd met familie en arts of bewoners zelfstandig op het 

terras mogen of onder begeleiding.

Bespreken verslag van 4 april 2017
Broodproblemen en andere knelpunten zijn opgelost.

De netwerkbijeenkomst was een groot succes, veel 

zorgaanbieders waren aanwezig. Het doel is om zoveel 

mogelijk kwetsbare ouderen te bereiken.

Hetzelfde rapporteren op meerdere plekken is aan de orde 

geweest. Jean-Luc heeft hier een rol in d.m.v. coaching. 

Mededelingen van de locatiemanager
• Er wordt een brief naar bewoners en mantelzorgers 

gestuurd inzake “einde Ziggo contract”.

• Er worden van het zorgdossier, met regelmaat, reviews 

gedaan door de teammanagers, dit heeft verbetering 

tot gevolg.

• Uit het jaarverslag van de klachtenfunctionaris blijkt 

dat er 3 klachten binnen De Heikant zijn geweest in 

2016, waaronder een verwarmingsklacht en een klacht 

over voeding.

• Momenteel hebben we te maken met onderproductie, 

maar dit lopen we in, waardoor we op het einde van 

het jaar op nul uitkomen. Dit doen we o.a. doordat 

enkele posten die begroot zijn niet af te nemen en door 

verhoging van ZZP tarieven.

Vanuit de cliëntenraad
• De CR wil graag weten wat de motivatie is van de Raad 

van Bestuur om Peter Westerhof de deelfunctie met de 

Kievitshorst te geven. Peter werkt, waar mogelijk, op 

maandag en woensdag op de Kievitshorst en dinsdag 

en donderdag op De Heikant, vrijdag is flexibel.

Mededelingen vanuit CCR
• Adviesaanvraag voor BOMI beleid  

(bewust omgaan met informatie)

• Missie, visie en strategie

• Ontwikkelingen vastgoed

• Meerjarenplan infectiebeleid

• Interne evaluatie leverancier van Hoeckel

• Hei sessie (overleg CCR hoe als CCR verder in de 

toekomst en onderlinge takenverdeling)

Rondvraag
• Frans van Kasteren wordt definitief CR lid na het 

bijwonen van een drietal CR vergaderingen

• Het is moeilijk om probleemgedrag bespreekbaar te 

maken tijdens de familieavonden, binnen De Heikant 

heeft het de aandacht.

• Gelden W&T wordt een vast agendapunt CR

Verslag in de Toonladder oktober 2017 
Verslag notulen CR vergadering 18 juli 2017. 
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Zorgadviseur
Marly Rijnders, de zorgadviseur voor De Heikant houdt telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 09.00 - 10.00 uur T 013 464 41 64

Wasserette
U vindt de wasserette achter het restaurant bij de 

leveranciersingang. U kunt bij ons gebruik maken 

van muntautomaten en daarnaast kunnen wij u nog 

allerlei andere services aanbieden. De wasserette is 

bereikbaar op T 013 458 11 73.

De wasserette is zeven dagen per week geopend. 

De muntautomaten zijn altijd beschikbaar.

Op de volgende dagen is er iemand aanwezig:

Maan-, woens- en donderdag - 09.00 - 11.30 uur

Dins- en vrijdag 08.00 - 13.00 uur

Bureau Zorgadvies
Het vertrouwde adres voor al uw zorgvragen T 0800 3 39 38 37

Alarmopvolging in de wijk
Voor woningen, aangesloten op het alarmsysteem van De Heikant, kan gegarandeerd worden, dat indien nodig zorg 

beschikbaar is. Voor informatie over de mogelijkheden

voor aansluiting op het alarmsysteem kunt u terecht bij Bureau Zorgadvies.

De Wever Thuis
Mensen in de aanleunwoningen en uit de wijk die 

in het bezit zijn van een indicatie kunnen bij ons 

terecht voor thuiszorg en voor het aanvragen van 

een personenalarm. Het team van WeverThuis is 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 

11.00 -16.00 uur in woonzorgcentrum De Heikant of 

telefonisch via het gratis nummer 0800 3 393 38 37 

Dagbesteding
Voor een groep van tien tot twaalf ouderen (die nog 

thuis wonen) en in het bezit zijn van een indicatie, 

wordt een dagprogramma aangeboden met (brood)

maaltijd en activiteiten. Voor vervoer wordt gezorgd. 
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Fysiotherapie
Maandag t/m vrijdag op afspraak.  

Anske van Densen T 06 20 45 80 31  

of via het afsprakenbureau via

T 013 464 45 18

PEDICURE MONIQUE
Maandag en dinsdag (op afspraak)

van 09.30 - 15.00 uur.

Telefoon: 013 535 98 83 (thuis)

Telefoon: 013 458 11 80 (Heikant)

Bloedprikdienst
Maandag t/m vrijdag 08.00u - 10.00u. Denk aan 

uw ponsplaatje, ID bewijs en verwijzing arts.

De diëtist helpt  
u op weg
U kunt, als bewoners van De Heikant, als 

wijkbewoner of als u bent doorverwezen door uw 

arts (huisarts of medisch specialist), terecht bij de 

diëtist van De Wever.

Ze komt op afspraak bij u langs. 

Judith Goertz, diëtist, is bereikbaar op

kantoordagen tot 14.00 uur. 

T 06 13 10 74 48

Bibliotheek 
Uitleen boeken is op 

maandag tussen 13.00 en 

14.30 uur in Cabaret.

Openingstijden
Harmonie en Fanfare

Harmonie
Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag

en zondag van 8.00 - 18.00 uur.

Dinsdag en donderdag 

van 8.00 - 16.30 uur.

Fanfare
Op maandag en vrijdag 

van 11.30 - 22.30 uur.

Op dinsdag, woensdag en donderdag

van 11.30 - 21.30 uur

Reiki Mikao Usui
 
Reiki behandeling door Mikao Usui. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jac Oerlemans  

www.usuitilburg.nl of bel 06 20 23 80 16
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Redactie
Lisette Bergmans

Astrid Meerman

Kopij
heikant@dewever.nl

Op- en/of aanmerkingen:bij de redactie-

leden of per e-mail naar bovenstaand adres.

Sluitingsdatum kopij  7 november 2017 

Verschijningsdatum 1 december 2017

Cliëntenraad
Is bereikbaar via de receptie of via het 

locatiesecretariaat T 013 458 11 00

Schoonheidssalon  

Nicole Vugts

Hier kunt u terecht voor diverse 

gezichtsbehandelingen, massages, ontharen,

wimpers- en wenkbrauwen verven, manicure en 

nagel- of gellak.

De salon is geopend op maandag, dinsdag en 

woensdag (op afspraak).

Woonzorgcentrum De Heikant

Schubertstraat 700

M 06 547 882 67

W www.nicolevugts.nl

E info@nicolevugts.nl

Consumptiebonnen, postzegels, ansichtkaarten, 
was- en droogmunten, producten winkeltje en 
opgeven van activiteiten.  
Vraag er naar bij de receptie

Woord- en gebedsdiensten
Vrijdag om 11.00 uur op Viool.

Dinsdag en 1e vrijdag van de maand om 09.45 uur in de stilteruimte.

Eucharistie
Zaterdag 17.30 uur in activiteitenruimte Accordeon.

REDACTIE & KOPIJ



DAGJE BIESBOSCH


