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Locatienieuws
In mijn laatste Beeldspraak heb ik het nog over 
de start van het nieuwe jaar. Nu zijn we alweer 
druk bezig om ons voor te bereiden op de 
zomer. Soms lijkt het wel of de tijd steeds 
sneller gaat. Elke dag willen we nog zoveel 
meer doen, dan dat er tijd lijkt te zijn. We zijn 
druk met zoveel verschillende dingen, 
waardoor we het gevoel hebben steeds tijd te 

kort te komen. Het lijkt ook wel iets van deze 
tijd te zijn… waarin we het alleen maar drukker 
lijken te hebben. 

Ik gebruik mijn blog altijd graag om iedereen mee 
te nemen waar we binnen De Hazelaar allemaal 
mee bezig zijn. Als locatiemanager wil ik juist 
graag focus aanbrengen en ‘probeer’ ik met de 
locatie niet te veel in de verleiding mee te gaan in 
deze drukte, door met tienduizend dingen tegelijk 
bezig te zijn. We kunnen beter een paar dingen 
goed doen, dan heel druk doen met te veel dingen 
en die maar half doen. Of erger, niet afmaken. 
Maar om sommige zaken kun je ook niet omheen. 
Zoals gezegd, onze vaste medewerkers willen 
graag hun batterij weer opladen en gaan lekker 
veelal met hun families lekker op vakantie. Even  
de boel de boel laten, zodat ze daarna weer  
alle energie hebben er binnen De Hazelaar weer  
helemaal voor te gaan. Dit betekent dat teamma-
nagers met hun teams weer druk bezig zijn om 
vakantiekrachten en tijdelijke medewerkers te 
zoeken die ervoor zorgen dat alle zorg deze zomer 
weer gewoon doorgaat. Voor u als cliënt betekent 
dit natuurlijk tijdelijk andere gezichten. We proberen 
goed te kijken hoe we ze goed kunnen inwerken, 
zodat het zoveel als mogelijk normaal doorgaat.

Liturgievieringen op zondag in De Hazelaar
Het vinden van personeel voor de zomerperiode 
gaat gewoon door, dit geldt ook voor vrijwilligers. 
Iedereen heeft gemerkt dat we, samen met de 
Dienst Geestelijke Verzorging, de liturgievieringen 
binnen De Hazelaar anders aan het vormgeven 
zijn. En eerlijk dit gebeurt om twee redenen.  
We zien dat de behoefte van bewoners van  
moment erg kunnen wisselen of men gebruik wil 
maken van deze samenkomsten. Aan de andere 
kant hebben we ook last van, dat ondanks vele 
initiatieven, het ons onvoldoende lukt voldoende 
vrijwilligers te vinden die onze cliënten kunnen  
ondersteunen om überhaupt bij de dienst in Plaza 
te komen. Dit laatste vinden we erg jammer en  
betekent dus ook dat we bestaande gebruiken  
anders gaan uitvoeren om – daar waar wel behoef-
ten zijn - er zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Graag maak ik van mijn blog gebruik, om een 
oproep te doen. We zijn dringend op zoek naar 
mensen die bereid zijn cliënten te ondersteunen  
in het stukje halen en brengen. En daarmee  
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hen ondersteunen in de behoefte toch de  
zondagochtenddienst bij te wonen. 

Ik hoop dat u, uw familie of vrienden deze  
behoefte herkent en hierin iets kan betekenen, 
zodat er – zoals het hoort bij vrijwilligerswerk -  
een win-win situatie over en weer kan bestaan.  
Ik hoop werkelijk dat het ons lukt, enkele mensen 
te vinden. Zij kunnen zich wenden tot Elly Robben 
(coördinator vrijwilligers van De Hazelaar).

Eten en Drinken
Eerder sprak ik over focus. Buiten behandelings- 
en Welzijnsactiviteiten ligt op dit moment alle 
aandacht binnen het behandelcentrum bij het goed 
implementeren van het nieuwe voedingsconcept. 
Een spannende operatie, omdat er voor onze 
medewerkers qua werkzaamheden veel verandert. 
Alle voedingsassistenten hebben diverse scholingen 
gehad en hebben afgelopen periode dit in de 
praktijk kunnen brengen op de afdelingen Miro, 
Picasso en Dali. We hadden in het begin last van 
niet goed afgestelde ovens. Dit leverde problemen 
op met het verwarmen van het eten, dat ten koste 
ging van de kwaliteit. Soms was het te droog, 
soms te nat… en dit komt vanzelfsprekend de 
smaak niet ten goede. Ook hebben we gemerkt 
dat niet alle componenten van het eten bij ieder-
een goed in de smaak vallen. Dit klinkt technisch, 
maar onze voedingsassistenten kunnen wel  
18 soorten gehaktballen bestellen. Onze centrale 
keuken was goed bekend met de smaak van het 
eten. Nu hebben we in de ‘favorietenlijst’ de soort 
gehaktballen (en andere componenten) gezet, die 
we als vanouds gewend waren uit de keuken.  
Ook zien we dat onze keuken veel kennis had over 
het combineren van lekker eten. De standaard 
menu’s zijn soms wat ‘saai’, ook deze hebben we 
aangepast naar de gewoonte die we hadden 
vanuit de keuken. Daarnaast merken we ook dat 
er nog echt nieuwe routine ontwikkeld moet  
worden door onze medewerkers. Voor de een  
gaat dit wat gemakkelijker af dan de ander.  
Dit is natuurlijk niet wereldschokkend. We zijn  
druk bezig om elkaar te helpen om een zo lekker 
mogelijke maaltijd te bereiden. 

Hierin hebben we ondersteuning van een kok die 
onze voedingsassistenten fulltime coacht, kookt  
en de bereidingswijze inricht met hen. Elke dag 
leren we van u als cliënt door de feedback die we 

van u krijgen. Elke dag zetten we verbeteracties 
in. We willen namelijk echt onderscheidend zijn op 
het eten en drinken en dat u hier elke dag van kunt 
genieten in een fijne sfeer. We maken er echt een 
beleving van op de afdeling!

Vanaf 14 mei is ook de andere toren gestart (de 
afdelingen Appel, Corneille, Mondriaan en Riet-
veld). Fijn is dat we nu al een hele hoop zaken 
geregeld hebben die we geleerd hebben van de 
eerste toren. Al die kennis nemen we mee en zal 
een vliegwiel zijn om onze doelstelling echt te gaan 
behalen.

Mocht u nu vragen hebben of merken dat u er niet 
direct met de voedingsassistent uitkomt, wil ik u 
vragen dit met uw zorgcoördinator te bespreken. 
Mocht die niet beschikbaar zijn is de teammanager 
van de afdeling voor u een belangrijk aanspreekpunt. 
We proberen – zoals u van ons gewend bent - alle 
problemen zo snel mogelijk met u op te lossen. Met 
begrip over en weer komen we daarin een heel eind.

Onze voedingsassistenten zetten zich dagelijks vol 
passie en toewijding in om u de lekkerste maaltij-
den voor te zetten. Ik hoop dat u deze inzet weet 
te waarderen en ook ervaart in de smaak van elke 
maaltijd. Verder in deze Beeldspraak leest u de 
persoonlijke eerste verhalen van medewerkers en 
cliënten.

Vol enthousiasme kan ik nog doorgaan, er zijn 
zoveel mooie verhalen die ik u kan vertellen  
die elke dag binnen het behandelcentrum De 
Hazelaar gebeuren. Zoals u weet moet ik me 
beperken op de focusgebieden. Voor nu laat ik  
het erbij en wil ik u en uw familie een hele prettige 
vakantieperiode wensen.

Veel leesplezier!
Fons van de Gevel, 
locatiemanager
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Met regelmaat vindt er in De Hazelaar een expositie plaats.  
Het zijn werken van mensen die vooral in hun vrije tijd kunstzinnige creaties maken.

Van 28 juni t/m 14 september 2018 exposeert het 
schilderatelier voor jonge mensen met dementie. 
De werken zijn te bezichtigen op de 
bovenverdieping van de middenbouw.

De schilderijen zijn gemaakt door jonge mensen, 
die voor hun 65e levensjaar belast zijn met een 
vorm van dementie. Zij zijn bezoekers van  
dagbehandeling Renoir (De Wever Thuis) en  
cliënten van afdeling Appel (De Hazelaar). Iedere 
donderdagochtend komen zij bij elkaar in het  
schilderatelier onder deskundige begeleiding van 
vrijwilligsters Hanneke en Marjo. De begeleiding 
luistert naar het verhaal van de kunstenaar, en met 
enige sturing geven ze de kunstenaar de motivatie 
om zijn of haar ideeën op doek te zetten. De 
deelnemer bepaalt zelf wat hij of zij gaat schilderen. 
Men kiest uit enkele voorbeelden die er liggen of 
deelnemers nemen zelf iets mee of werken vanuit 
een idee dat ze in hun hoofd hebben. De 
begeleiding probeert hierop in te spelen, zonder zelf 
de kwast in de hand te nemen. Door dat niet te 
doen, behoudt iedere deelnemer zijn eigen stijl en 
kan men met recht zeggen: dat schilderij heb ik zelf 

gemaakt! Dat geeft zelfvertrouwen en nog meer 
creatieve uiting van gevoelens en emoties, die  
men soms niet onder woorden kan brengen.

Stuk voor stuk zijn het ‘sprekende’ schilderijen.  
Ze zijn niet alleen mooi en kleurrijk uitgewerkt,  
maar weten je niet alleen als toeschouwer, maar 
ook als mens te raken, doordat gevoelens en 
emoties (die de jong dementerende cliënt tijdens  
dit ingrijpende ziekteproces ervaart) via het doek 
worden overgebracht. 

De deelnemers aan het schilderatelier zijn trots op 
deze expositie. Het is een kroon op hun werk en het 
motiveert hen om door te gaan met deze uitdagen-
de, bijzondere en mooie hobby. Daarbij is deze 
expositie het begin van een reizende tentoonstelling 
om met hun werken meer naar buiten te treden.

Mocht u interesse hebben in één van de werken,  
of deze werken ook graag ergens tentoon willen 
stellen, neem dan contact op met 
Carla van den Boer: c.v.d.boer@dewever.nl 
of bel naar: 06 13980916

BEELDSPRAAK

Exponieuws
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Een van de thema’s van het jaarplan van  
De Hazelaar is ‘eten en drinken’.
Dat lekker en gezond eten en drinken in hoge  
mate bijdraagt aan het gevoel van welbevinden, 
dat weten we allemaal.

Thuis gaat zoiets heel vanzelfsprekend, je bepaalt 
zelf wat en wanneer je iets te eten neemt of je 
bereidt het voor jezelf en eventueel voor je partner 
of gezin. Maar in een behandelcentrum als De  
Hazelaar moet dat opeens in een heel andere 
setting en voor heel veel meer mensen geregeld 
worden. Hoe zorg je ervoor dat ook dan iedereen 
kan eten en drinken wat hij of zij wil maar ook dat 
het eten gezond is en de maaltijd gezellig?

In De Hazelaar nam men dit vraagstuk erg serieus. 
De manier van omgaan met cliënten in de zorg 
is de laatste jaren enorm veranderd en vanuit die 
veranderde visie ging men ook op zoek naar een 
nieuw voedingsconcept.

 ‘Smaak van het Huis’ is een organisatie die  
als doel heeft samen te werken aan nieuwe  
voedingservaringen in de zorg met smaakvolle,  
gezonde en duurzame gerechten. Er wordt ook 
ondersteuning geboden aan mensen die in de  
zorg werkzaam zijn op het gebied van voeding.

Smaak van het Huis opereert vanuit de volgende 
visies:
•   Gezonde voeding is erg belangrijk
•   Er wordt, ook in de zorg, te veel voedsel verspild.
•   Eten heeft ook een psychosociale factor (gezellig 

samen eten...).
•   Eten in de zorg moet mensen blijer en gezonder 

maken, betaalbaar zijn en een positieve bijdrage 
leveren aan algeheel welbevinden waardoor het 
herstel bevorderd wordt.

Omdat deze visies heel nauw aansluiten bij die 
van De Wever en dus ook bij die van De Hazelaar, 

besloot De Hazelaar in zee te gaan met Smaak 
van het Huis.

De voedingsassistentes van de verschillende  
afdelingen volgden sessies en workshops bij 
Smaak van het Huis en de leverancier van de  
nieuwe ovens zorgde voor duidelijke instructies.
De afdelingen Dali, Picasso en Miro waren de 
eerste die een aangepaste keuken kregen op de 
afdeling en vanuit die nieuwe afdelingskeuken 
de maaltijden gingen verzorgen. Vanaf ongeveer 
half mei worden ook op de overige afdelingen de 
maaltijden volgens het nieuwe concept verstrekt.
 
De eerste ervaringen
Tot zover de theorie, maar ik wil nu wel eens weten 
hoe het er in de praktijk uit ziet. Ik ga op bezoek  
bij Marion van Dinteren, voedingsassistente van 
afdeling Picasso. Van haar hoor ik de eerste  
ervaringen met dit vernieuwde voedingsconcept.

‘Voorheen was het zo dat er vanuit de keuken  
beneden een grote kar met warme maaltijden, 
naar de afdelingen werd gebracht. Het eten werd 
in schalen opgediend. De cliënten schepten zelf op 
of werden daarbij geholpen. Maar daarbij ontston-
den natuurlijk wel eens probleempjes. Je moest 
wachten op de anderen en het eten was soms niet 
helemaal warm meer als je eenmaal aan de beurt 
was. Dat zorgde wel eens voor ergernissen.’

Marion vindt de verandering een vooruitgang.
Zij vindt haar werk erg leuk en vertelt er enthousiast 
over.

‘Het is veel persoonlijker geworden nu we dit  
concept hebben geïntroduceerd,’ legt ze uit.  
‘De cliënten hebben de keus uit twee menu’s die ik 
samenstel. Ik laat me daarbij vaak inspireren door 
wat de cliënten zelf aandragen aan ideeën. Als er 
iemand zegt dat ie zin heeft in Indisch, dan kan ik 
besluiten een van de twee menu’s op de Indische 

Lekker eten en drinken
Door Troeke van Rijswijk, gastverslaggever

In Beeldspraak nummer 2, in de rubriek Locatienieuws vertelde locatiemanager Fons van de Gevel, er 
al over; er is in De Hazelaar het een en ander aan het veranderen op het gebied van eten en drinken. 
Gastverslaggever Troeke van Rijswijk ging op pad om uit te vinden wat die veranderingen inhouden.
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Tekst en uitleg over de nieuwe apparatuur Opgemaakte borden staan gereed om uitgeser-
veerd te worden

BEELDSPRAAK

keuken te baseren. De maaltijden bestaande uit 
kwalitatief goede en gezonde ingrediënten, worden 
al bereid op de afdeling geleverd en ik ga dan  
zelf aan de gang met het afmaken en aankleden 
van die maaltijden. Ik voeg kruiden toe, maak  
een sausje, een dressing, kook een eitje of bak 
spekjes uit. Dit kan ook betekenen dat ik persoonli-
jke aanpassingen doe door bijvoorbeeld de  
groente van de ene maaltijd te combineren met  
het vlees van de andere, omdat een cliënt dat  
lekkerder vindt. Ik maak in de keuken zelf de  
borden op en verwarm het eten. Alle twintig  
borden kunnen tegelijk in de oven. Iedereen krijgt 
op hetzelfde moment zijn maaltijd geserveerd.’

Samen eten
‘Waar ik voorheen alleen de maaltijd opdiende,’ 
gaat Marion verder, ‘sta ik nu zelf te kokkerellen. 
Dat vind ik heel erg leuk, ik heb het gevoel dat ik 
nu meer mijn beroep kan uitoefenen.’
Zij laat me foto’s zien van een aantal borden die 
ze heeft opgemaakt voor ze, ze aan de cliënten 

serveert. Ik zie macaroni met het kaasschaafsel  
er feestelijk overheen gedrapeerd en spinazie  
opgeleukt met een eitje, elk onderdeel van de 
maaltijd smakelijk verdeeld over het bord.

‘Mensen die niet veel eetlust hebben’, zegt Marion, 
‘kun je met een mooi bord ook stimuleren om te 
eten. Aantrekkelijke kleuren en een leuk ‘ontwerp’ 
nodigen uit om toe te tasten. Bovendien probeer ik 
van de maaltijd altijd een sociaal gebeuren te mak-
en. De tv en radio gaan uit. Er heerst rust, mensen 
beginnen onderling soms een gesprek. Laatst 
hebben we tussen het hoofdgerecht en het toetje 
samen zitten zingen. Liedjes uit de oude doos, dat 
was oergezellig.

Kijk, je moet je natuurlijk wel blijven realiseren  
dat een 100% individuele aanpak niet mogelijk is.  
We eten 3x per dag op vaste tijden, eten wanneer 
je wilt zoals je thuis kunt doen, kan hier niet.
En ook voor iedereen een warme maaltijd precies 
op maat, is niet helemaal haalbaar. Bij het ontbijt  
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en de lunch kiezen de cliënten wel precies wat  
ze willen. Of het nu yoghurt met muesli of een  
boterham met kaas is, het kan. Ik vraag ze waar  
ze zin in hebben en ik zorg ervoor dat er een  
grote variëteit aan producten in de kast en koelkast 
staat. Twaalf soorten vleeswaren, zeven soorten 
zuiveldesserts, vier soorten kazen, tosties en eieren. 
Er is altijd voldoende fruit op de afdeling en eens 
per week een kroketje.

Gastvrijheid is de nieuwe voetafdruk van De 
Wever. Gastvrij zijn we al, gastgericht zijn..., dat 
is nog voor verbetering vatbaar. Gelukkig worden 
we op afdeling Picasso gestimuleerd door ons 
afdelingshoofd Dhr. Van Hees. Bij hem staat ‘op 
maat mensen blij maken’ hoog in het vaandel. 

Het moet steeds meer gaan voelen als thuis en gek 
genoeg hoort wat gemopper hier en daar, daar ook 
bij. Zeggen wat je niet bevalt... net als thuis...’

Vooruitgang
Maar voelt iedereen het als vooruitgang? wil ik 
van Marion weten. Zij denkt even na en zegt dan. 
‘Kijk er zijn natuurlijk voedingsassistentes die heel 
anders zijn opgeleid. Dan is dit nieuwe concept  
wel een uitdaging. Voor hen zal het niet altijd  
even gemakkelijk zijn om het soepel te organiseren 
en ze zouden daarbij nog wel wat hulp kunnen 
gebruiken. Vanzelfsprekend zijn er ook nog wat  
beginners problemen. En sommige cliënten  
moeten nog wennen. 

Vergeet ook niet dat de meeste mensen al op leeftijd 
zijn en hechten aan de traditionele, Hollandse pot. 
Je moet niet los willen gaan met al te exotische 
ingrediënten natuurlijk. Het laten slagen van deze 
vernieuwing is uiteindelijk een kwestie van tijd.  
Die moeten we nemen, dan komt het goed...’

Marion heeft mij wel overtuigd met haar enthou-
siasme. Maar ik wil toch nog even mijn licht gaan 
opsteken bij iemand voor wie al die veranderingen 
ten goede, bedoeld zijn. Een cliënt.

Zoals vroeger thuis
Ik schuif aan bij Marrie Heijbloem, cliënt van  
afdeling Miro.‘Ik woon hier nu drie jaar,’ zegt hij, 
‘Ik ben hier graag en heb me helemaal aangepast. 
Dat is wel nodig, Niemand is hier voor zijn plezier 
en je thuis voelen gaat niet vanzelf. Toen ik nog 

thuis woonde, at ik ’s morgens nooit maar sinds 
ik hier ben, heb ik me aangewend om dat wel te 
doen. De maaltijden zijn belangrijke momenten om 
elkaar te ontmoeten, samen met je ‘collega’s’ aan 
tafel te zitten.

Het nieuwe voedingsconcept bevalt me prima. Ik 
vond het eerst ook niet slecht, hoor, maar nu vind 
ik het lekkerder. Ik proef dat de kwaliteit beter is.
Dat is wat er veranderd is voor mij. 

Vroeger was het eten ook wel eens koud geworden 
voor je het op je bord had, nu is het altijd echt goed 
warm. Vlees moet heet zijn, dan is het lekkerder. 
En als ik dan aan tafel zit te wachten dan zie ik 
in de keuken de oven staan loeien. Dat vind ik zo 
gezellig, daar krijg ik echt trek van.

Dat de voedingsassistentes het bord mooi  
opmaken, dat is lief maar van mij hoeft het niet.  
Ik heb het ‘t liefst gewoon, zoals vroeger thuis.  
Ik hou van traditioneel Brabants eten. Al die  
nieuwerwetse capriolen zoals noten in de groente 
en zo..., nou nee. Dat deed ons moeder ook niet.

Gelukkig kun je het nu hebben zoals je wilt. Zeker 
het ontbijt en de lunch. Je vraagt iets en je krijgt 
het. En soms is er zomaar een lekker tussendoortje 
zoals een kroket of bamibal.

Ik hoor hier op afdeling Miro dan ook niemand 
klagen. Ze zullen er wel zijn hoor, cliënten die 
zeuren, maar die heb je altijd en overal. Je moet 
de mensen van De Hazelaar ook een beetje de tijd 
geven om het allemaal goed te doen. Een beetje 
geduld hebben.

Naar Plaza ga ik niet zo vaak. Behalve dan om een 
feestje te vieren met mijn familie. Om te eten en te 
drinken blijf ik gewoon op de afdeling. Daar kom ik 
niks tekort en ik heb er het ‘thuisgevoel’...

Marrie heeft het mooi samengevat, vind ik.
Nuchter en begripvol. Hij toont inzicht, net als  
Marion, door nog eens te benadrukken hoe  
belangrijk dat thuisgevoel is en dat we allemaal 
een beetje tijd nodig hebben om iets wat nog  
nieuw is geaccepteerd en vervolmaakt te krijgen.
Een lekkere en gezonde maaltijd met een sausje 
van positiviteit, gezelligheid en een beetje geduld... 
Smakelijk !
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Planning creatieve 
workshops juni en juli 2018 

De creatieve workshops vinden 
plaats in ’t Atelier en starten om 
10.30 uur en duren tot 11.30 uur
 
Dinsdag 5 juni 2018
Geen creatieve workshop i.v.m. 
de wandel driedaagse 
Dinsdag 12 juni 2018
Kaartenhouder slinger maken
Dinsdag 19 en 26 juni 2018
Houtendoosje met foto inzet  
beplakken met stof of papier
Dinsdag 3 en 10 juli 2018
Snoep pot versieren
Dinsdag 17 juli 2018
Bloemschikken
Dinsdag 24 en 31 juli 2018
Schelpenmobiel maken

7 juni 2018
Geen film i.v.m. de wandeldrie-
daagse
14 juni 2018 in 
conferentieruimte 1
“Stand van de zon maan en ster-
ren” documentaire van Leonard 
Retel Helmrich
21 juni 2018 in 
conferentieruimte 1
Natuurfilm over “de Regte hei” in 
Goirle
28 juni 2018 in 
conferentieruimte 1
Fiets en wandel door Overijssel

5 juli 2018 in Plaza:
Zomer meezingers en  
Hollandse sterren
12 en 19 juli in 
conferentieruimte 1
Speelfilm “Remi” Alleen op de 
Wereld
26 juli 2018  
conferentieruimte 1
“Nederland van boven”.  
Indrukwekkende luchtbeelden 
van Nederland

Filmprogramma juni en juli 2018

De films worden vertoond in conferentieruimte 1. Op de 1e 
donderdag in Plaza. De films starten om 10.30 uur en duren tot 
11.30 uur.

BEELDSPRAAK

Agenda Juni 2018
Zo: 1 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 2 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Di: 3 10.30 uur creatief worksho in ‘t Atelier p 
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 4

Do: 5 10.30 uur film in Plaza 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 6 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
19.00 uur Orkest Andara in Plaza

Za: 7

Zo: 8 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 9 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza

Di: 10 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 11 19.30 uur optreden PaBaRiko in Plaza

Do: 12 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 13 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

Za: 14

Zo: 15 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 16 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Di: 17 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 18 19.30 uur zangeres Monique in Plaza 

Do: 19 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 20 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

Za: 21

Zo: 22 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 23 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza

Di: 24 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 25 17.00 uur Culinair- Kermis BBQ in Plaza 

Do: 26 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 27 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
14.30 uur Kermisbingo in Plaza

Za: 28

Zo: 29 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 30 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Di: 31 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Dienst welzijn biedt 
u wekelijks een ruim 

aanbod van activiteiten 
om uw dag in te vullen. 
Op deze pagina leest u 
waaraan de komende 

maanden kan deelnemen.
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Agenda Juli 2018
Zo: 1 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 2 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Di: 3 10.30 uur creatief worksho in ‘t Atelier p 
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 4

Do: 5 10.30 uur film in Plaza 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 6 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
19.00 uur Orkest Andara in Plaza

Za: 7

Zo: 8 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 9 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza

Di: 10 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 11 19.30 uur optreden PaBaRiko in Plaza

Do: 12 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 13 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

Za: 14

Zo: 15 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 16 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Di: 17 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 18 19.30 uur zangeres Monique in Plaza 

Do: 19 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 20 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

Za: 21

Zo: 22 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 23 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza

Di: 24 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo: 25 17.00 uur Culinair- Kermis BBQ in Plaza 

Do: 26 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vrij: 27 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
14.30 uur Kermisbingo in Plaza

Za: 28

Zo: 29 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

Ma: 30 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Di: 31 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

BEELDSPRAAK
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In het volgende overzicht leest  
u wat verwacht wordt in de 
komende maanden.

Dinsdag 5 t/m 7 juni 2018
Wandeldriedaagse
Vanuit De Hazelaar worden er drie 
mooie wandelroutes uitgezet.  
De routes zijn ongeveer 2500 
meter lang. Tijdens iedere route  
is er een tussenstop gepland waar 
de deelnemers getrakteerd worden 
op ijs, koek en/of een drankje.
Vertrek mogelijk vanaf 10.30 tot 
15.00 uur. Vanuit Plaza.

Woensdag 13 juni 2018
Salon 11eleven
Salon 11eleven brengt muziekthe-
ater vanuit de gedachte van ouder-
wetse Franse salons. Een plek om 
samen te komen en kunsten met 
elkaar te delen in huiskamersfeer. 
Nederlands-, Engels- en Frans-
talige, rustige liedjes, aangevuld 
met gedicht, verhaal, glaskunst, 
schilderkunst, waarbij inspiratie en 
verbinding sleutelwoorden zijn. 
Deze voorstelling wordt opgevoerd 
met viool, cello, piano en zang. 
Laat jezelf verwonderen, troosten, 
in je hart raken. We nodigen u van 
harte uit te komen luisteren.
14.30 - 15.30 uur.

Dinsdag 19 juni 2018
Schoenverkoop Cara Schoenen
Vanaf 14.00 uur. Plaza.

Woensdag 20 juni 2018
BINGO! Leuke prijzen zijn 
ingekocht! Hopelijk bent u de 
winnaar van één van deze 
prijzen! Kaarten kosten € 0,75 per 
stuk (voor cliënten) en € 2,00 per 
stuk (voor overigen). 14.30 uur.

Woensdag 27 juni 2018
popkoor-Zo!!
Een rock- en popkoor uit Goirle 
e.o. Een geweldig en super  
gezellig popkoor dat bestaat uit  
35 leden. Komt u ook rocken en 
poppen! 19.30 uur. 

Vrijdag 6 juli 2018
Orkest Andara
Muziekvereniging Andara is  
opgericht in 1923 als bedrijfs- 
harmonie van destijds de PTT.  
Na vele naamswijzigingen i.v.m. 
overnames binnen het postbedrijf 
is het sinds 1 januari 2010 een 
zelfstandige vereniging geworden 
en is de naam veranderd van  
TNT Harmonie Tilburg in  
Muziekvereniging Andara.  
Pop-, film- en musical- en  
harmoniemuziek staan op het 
repertoire. 19.00 uur. Plaza.

Woensdag 11 juli 2018 
PaBaRiko
Een leuk Brabants duo, die 
tezamen een overschot aan 
veelzijdigheid in hun repertoire 
hebben. Van de welbekende 
klassiekers tot muziek van deze 
tijd, niks is hen te gek. 19.30 uur.

Woensdag 18 juli 2018 
Voorproef-avond kermis met 
optreden van zangeres 
Monique
We nemen alvast een voorproef 
op de kermis.  
We wanen ons op een gezellig 
kermisterras met zangeres Mo-
nique. Hits en gezellig meezing-
ers  
staan op het repertoire. 19.30 
uur.

Woensdag 25 juli 2018 
Tilburgse kermis BBQ
Lekker smullen van BBQ gerecht-
en. Live muziek  
erbij maakt de culinaire avond 
compleet.
Deelname is tegen betaling en op 
inschrijving.
Menu en verdere voorwaarden 
leest u elders in  
deze Beeldspraak en op de 
affiches. 17.00 uur.

Vrijdag 27 juli 2018 
Kermisbingo
Wij hebben onder andere kaneel-
stokken, popcorn  
en andere typische kermis-
cadeaus ingekocht om deze 
middag te verloten. Wie doet er 
mee – wie maakt ons los! 14.30 
uur.

Dienst welzijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod van ontspanningsactiviteiten.  
De activiteiten zijn vrijblijvend en gratis te bezoeken door cliënten en hun bezoekers.  
Ze vinden plaats in Plaza (tenzij anders vermeld).

Uitgaan in De Hazelaar
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Even voorstellen
Nieuw in de cliëntenraad/Peter van Laarhoven
Ik wil me even voorstellen, hoewel ik inmiddels 
alweer ruim 16 jaar als vrijwilliger actief ben binnen 
De Hazelaar. Nadat mijn moeder in 2001 na een 
verblijf van zes dagen op de toenmalige afdeling 
Kastanjehof overleed, ben ik vrijwilliger van De 
Hazelaar geworden.

Ik ben Peter van Laarhoven. Sinds eind 2017 neem 
ik deel aan de vergaderingen van de cliëntenraad. 
Daarnaast ben ik afdelingsvrijwilliger op afdeling 
Corneille. Elke maandag luisteren een aantal 
bewoners van deze afdeling met mij naar klassieke 
muziek. Binnen De Wever ben ik lid van de 
waakgroep en bij De Wever Thuis ben ik betrokken 
bij klanttevredenheidsonderzoeken.

Ik ben gehuwd met Tony, die eveneens als  
vrijwilliger actief is binnen De Hazelaar. Ik was 
werkzaam bij de gemeente Tilburg, aanvankelijk bij 
personeelszaken, later bij juridische zaken. Reeds 
vijf jaar ben ik met pensioen. In mijn vrije tijd geniet 
ik van reizen, museumbezoek, theaterbezoek, 
lezen, wandelen en fietsen. 

Inmiddels is mij duidelijk, dat het lid zijn van de 
cliëntenraad wezenlijk anders is dan mijn overige 
vrijwilligerswerk. Als afdelingsvrijwilliger of 
waakvrijwilliger voel ik me sterker verbonden met 
de individuele bewoners. In de cliëntenraad gaat 
het meer om de cliënten in het algemeen. Ik moet 
ook nog wennen aan de van toepassing zijnde 
regelgeving. Samen met de andere leden van de 
cliëntenraad hoop ik een bijdrage te leveren aan 
het welzijn van de cliënten van De Hazelaar. 

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG) in. 
Deze wet vervangt de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens.

Wat betekent dat voor u?
Er verandert niet veel voor u. Uw rechten blijven 
nagenoeg hetzelfde maar ze zijn iets meer in detail 
vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld uw recht op infor-
matie en het recht om gegevens in te zien, te 
wijzigen, te laten verwijderen of over te dragen.

Wat betekent het voor De Wever?
De Wever gaat op een zorgvuldige manier om met 
uw gegevens. De nieuwe wet stelt dat we dit niet 
alleen moeten doen, maar ook moeten kunnen 
aantonen. Zo hebben we de wettelijke verplichting 
u te vertellen welke gegevens we van u vragen en 
wat wij met de gegevens doen.  

Daarnaast zijn wij verplicht een functionaris  
gegevensbescherming aan te stellen die  
erop toeziet dat we zorgvuldig met uw  
gegevens omgaan.

U heeft inmiddels een schrijven ontvangen  
waarin u kunt lezen hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. Mocht u na het lezen vragen 
hebben, neem dan gerust contact op met de 
functionaris gegevensbescherming. Het 
mailadres is fg@dewever.nl

Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) 
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Als het levenseinde dichterbij komt, willen we dit 
zorgvuldig begeleiden. Naast aandacht voor u als 
cliënt, geven we ook aandacht aan de  
naasten (familie, mantelzorgers, hechte vrienden, 
buren, …).

Als de laatste periode van het leven aanbreekt, 
willen naasten vaak graag waken, aanwezig zijn bij 
hun dierbare. Dit kan een emotionele  
en intensieve tijd zijn. Vaak worden eigen afspraken 
en behoeften opzij gezet. Mensen willen zich, voor 
zover zij kunnen, volledig richten op hun stervende 
naaste. 

Op de afdelingen is hier alle ruimte voor. U mag op 
een manier die past bij de zowel degene die in de 
laatste levensfase is als bij de naasten vorm geven 

aan de dagen van waken en het komende afscheid. 
Ter ondersteuning stelt De Hazelaar op elke afdeling 
waakmanden ter beschikking voor naasten. De inhoud 
is gevarieerd, we hopen dat het troost en aandacht 
biedt in deze periode.

Deze waakmanden zijn samengesteld door Mariëtte 
van den Brekel, welzijnsmedewerker, en ondergetek-
ende, geestelijk verzorger. De afdelingen beheren 
deze manden nu zelf.

Ook als er weinig of geen naasten zijn, bieden wij de 
mogelijkheid van waken. We kunnen dan een beroep 
doen op waakvrijwilligers. Ook zij kunnen van deze 
waakmand gebruik maken.

Elly van Bavel, geestelijk verzorger

Een waakmand op elke afdeling
Ondersteuning voor mensen die waken bij hun dierbare
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- advertentie - 

Hairstudio M & A 
U bent bij ons aan het juiste adres voor knippen, 

kleuren, föhnen en permanent. 

Heren knippen € 17,50
Snor knippen € 4,00
Baard trimmen € 6,50
Haarmasker € 9,50
Dames knippen  € 18,00
Dames knippen en drogen € 23,50
Dames wassen, knippen en drogen € 34,50
Watergolf/föhnen € 23,00
Highlights/lowlights € 31,00
Kleuren tot 80 cc inclusief knippen en
watergolf € 81,00
Permanent - knippen, watergolf
en crèmebehandeling  € 83,50

Openingstijden
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 14.30 uur

- advertentie - 

- advertentie - 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon
voor alle cliënten van De Hazelaar

De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend
van 9.30 tot 15.30 uur. 

De juiste datums vindt u op het
mededelingenbord van uw afdeling.
Afspraken kunt u maken door
middel van een afspraken-
formulier verkrijgbaar bij de receptie 
of tijdens openingstijden in
De Salon, toestel 4131. 

- advertentie - 

Fietsverhuur
De Hazelaar bezit twee aangepaste fietsen die u kunt 
huren. Met deze speciaal uitgeruste fiets(en) kunt u, 
als client van De Hazelaar en/of van zorggerelateerde 
instellingen, met uw begeleider  fietsend de omge-

ving verkennen.
 

Velo-plus
Zit u in een rolstoel dan kunt u gebruikmaken van de 
Velo-plus. De handige oprijplaat maakt het makkelijk 

om de rolstoel op de fiets te plaatsen. 

Fun 2 go
Deze fiets kunt u naast uw begeleider zitten en hebt 

u de mogelijkheid om zelf mee te trappen. 

Voor uitleen- en gebruiksvoorwaarden kunt u zich 
richten tot Elly Robben.

De pedicuresalon is een onderdeel van
De Hazelaar. Wij behandelen op professionele 
wijze uw voeten. Wij zijn aangesloten bij
Provoet en tevens KRP geregistreerd. 

Wij zijn geopend op maandag- en dinsdag-
middag en donderdag.
Afspraken kunt u maken door middel van een 
afspraakformulier dat verkrijgbaar is bij de 
receptie of tijdens openingstijden in de salon. 

Wij zijn bereikbaar via toestel 4131.
Diny Santegoets en Franka Rijnen

Pedicuresalon
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Pauls pianoconcerten
Positieve uitwerking op lichaam en geest door ballroom-pianomuziek

Paul van Teeffelen (83) uit ’s Gravenmoer heeft in zijn muziekcarrière ballroom-piano-dans-  
en luistermuziek gespeeld bij de KRO-radio en heeft optredens verzorgd voor dansavonden  
van militaire officieren en andere grote gezelschappen.

Sinds 15 juni 2017 geeft hij  
concerten in verschillende 
zorginstellingen. Onder andere 
is het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
Het Laar in Tilburg, in Villa 
Pardoes voor kankerpatiëntjes 
en hun ouders en in De  
Hazelaar. Deze concerten  
verzorgt hij geheel gratis.

Positieve uitwerking op 
lichaam en geest
Onderzoek heeft uitgewezen  
dat juist de ballroom-piano-
muziek in Charlie-Kunz-stijl 
dikwijls een positieve uitwerking 
heeft op lichaam en geest. Voor 
zover bekend is Paul van Teeffe-
len in ons land de enige nog  
levende pianist die in staat is 
deze ballroom-piano-muziek in 
Charlie-Kunz-stijl te spelen. 
Vandaar dat onlangs door de 

ziekenhuis-radio-omroep een 
vijftal verschillende opnames 
van zijn live piano-optreden  
zijn gemaakt, die o.a. door 
bedlegerige patiënten op cd 
worden beluisterd. Dat alles is 
ook de oorzaak dat steeds meer 
cd’s door patiënten en families 
worden besteld.

Cd’s ook te koop voor cliënten 
en familie van De Hazelaar
Er is gelegenheid voor andere 
belangstellenden om deze 
helende pianomuziek door Paul 
van Teeffelen mee te maken in 
zijn tweewekelijks live- piano-op-
treden in Plaza van De Hazelaar. 
Om de twee weken op maandag 
van 14.30 - 16.00 uur.  
Toegang is gratis. Kijk voor het 
speelprogramma op de affiches 
in de liften en de borden.

Tevens bestaat de mogelijkheid 
om de vijf verschillende cd’s  
te bestellen. De prijs is zo  
laag mogelijk gehouden: voor  
2 verschillende cd’s: € 25 of  
voor 5 verschillende cd’s: € 55.

Ook kan rechtstreeks een 
bestelling worden geplaatst 
door overmaking van het  
bedrag op gironummer NL21 
INGB 0001 2627 76 ten name 
van P.J.M. van Teeffelen te  
’s Gravenmoer, waarna de 
gewenste cd’s op maandag 
kunnen worden opgehaald 
tijdens het concert. Mocht het 
afhalen niet mogelijk zijn, dan 
kunnen de cd’s ook worden 
toegezonden, vermeerderd  
met de portokosten van € 7,50.  
Voor eventuele nadere  
inlichtingen: vante92@hetnet.nl 

De cliënten van De Hazelaar hebben zich  
in april verbonden aan het project Hart voor  
elkaar(t). Het is een idee van Zorgkantoor  
coöperatie VGZ. Het doel van het project is dat  
gemaakte afbeeldingen - door de cliënten  
van De Hazelaar - omgezet tot ansichtkaarten.  
De kaarten zijn momenteel in productie genomen. 
 
De kaarten worden vervolgens weer verstuurd aan 
anderen om te laten weten dat er aan hen gedacht 
wordt. Zo voelt die ander zich wellicht wat minder 
alleen. Hopelijk komt daar dan ook weer een kaart 
op retour. 

We werken graag mee aan dit mooie idee en  
initiatief van Zorgkantoor coöperatie VGZ.

Een kaart sturen is leuk!
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Waarom een onderscheiding?
Met de kwaliteitsonderscheiding wil Vereniging 
NOV (vrijwilligers)organisaties stimuleren toe  
te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau. 
Indien de onderscheiding wordt verkregen,  
kunnen we op een objectieve manier laten  
zien dat wij het vrijwilligerswerk succesvol en 
aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers 
weten dat ze binnen onze organisaties kunnen 
rekenen op voldoende mogelijkheden om zich  
met succes in te zetten. Voor financiers,  
samenwerkingspartners en klanten is het zinvol  
te weten dat onze organisaties haar vrijwillige 
inzet goed heeft geregeld! Indien we de  
kwaliteitsonderscheiding ontvangen, mogen  
we die vier jaar voeren. We ontvangen dan een 
certificaat en mogen het logo gebruiken.

Hoe gaan we te werk?
Om te weten of we überhaupt in aanmerking 
komen voor een onderscheiding is een werkgroep, 
aan de hand van een zelfevaluatie, aan het bezien 
of het vrijwilligerswerk op alle fronten goed is 
geregeld. In de zelfevaluatie staan vragen zoals: 

Voelen vrijwilligers zich gewaardeerd? Of is 
bekend dat er een beleidsnota is over  
vrijwilligerswerk?

De werkgroep bestaat uit leden vanuit alle twee  
de locaties en is een mix van medewerkers en 
vrijwilligers. Zij vullen op eigen ervaring de  
zelfevaluatie in. Op deze wijze maken we als  
het ware een röntgenfoto van het vrijwilligerswerk 
in De Hazelaar en Damast.

Medio juni verwachten we alle processen doorlopen 
te hebben en inzichtelijk te hebben of opgaan  
voor een onderscheiding kans van slagen heeft.

Indien we constateren dat opgaan voor een  
onderscheiding waarschijnlijk geen positief  
resultaat zal opleveren (te weten a.d.h.v. een  
lage score van de zelfevaluaties) beschouwen  
we deze röntgenfoto als een verbeterplan.  
We hebben dan immers de pijnpunten binnen 
onze organisaties inzichtelijk. We weten waaraan 
we moeten werken om het (wel) alsnog Goed 
geregeld! te krijgen. 

Kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige inzet; 
Goed geregeld 
Elly Robben, Coördinator vrijwilligerswerk De Hazelaar en Damast

Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die 
wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met 
hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de door Vereniging NOV (Nederlandse Organisatie 
Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.

v.l.n.r.: Saskia Sprangers (vrijwilliger De Hazelaar), Rianne Roelings (vrijwilliger Damast), Sjef Zeebregts  
(vrijwilliger De Hazelaar en CR- lid), Corine Janssen (secretaresse ter ondersteuning bij vrijwilligerswerk),  
Judith van Erve (teammanager Appel), Ton Duisters (vrijwilliger De Hazelaar) Elly Robben (coördinator  
vrijwilligerswerk), Marian van den Biggelaar (contactpersoon vrijwilligers Damast)
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Om de samenhang in de hele gemeente Tilburg te 
versterken, vindt in 2018 voor het tweede jaar een 
uniek muzikaal evenement plaats: de Tilburgse 
Muziekmarathon. Het is van 1 juni tot en met  
26 juni. Het concept: drie weken lang elke dag in 
een andere wijk zo’n zes uur lang overal muziek. 
Van huiskamerconcerten bij eenzame ouderen en 
minifestivals tot pluktuinconcerten en open podia 
voor jongeren. Alles kan, als het maar verbindt

Openstelling muziekactiviteiten
Binnen De Hazelaar doen we ook veel aan 
muziek, muziek luisteren, spelen. Optredens 
bezoeken. Samen zingen. We hebben een aantal 
van onze reguliere muziekactiviteiten openbaar 
gesteld. We kunnen dus publiciteit en/of bezoekers 
van buitenaf verwachten. Daarmee dragen we  
uit dat, inderdaad, muziek verbindt en omdat het 
een taal is die iedereen spreekt, altijd succesvol 

resultaat heeft. Ook binnen De Hazelaar!

Uniek programma in De Hazelaar
Naast de reguliere muziekactiviteiten hebben we 
op woensdag 13 juni van 14.30-15.30 uur in Plaza 
een unieke activiteit geprogrammeerd in kader van 
de Muziekmarathon. Namelijk: Salon 11eleven.

Salon 11eleven brengt muziektheater vanuit de 
gedachte van ouderwetse Franse salons. Een 
plek om samen te komen en kunsten met elkaar te 
delen in huiskamersfeer. Nederlands-, Engels- en 
Franstalige, rustige liedjes, aangevuld met gedicht, 
verhaal, glaskunst, schilderkunst, waarbij inspiratie 
en verbinding sleutelwoorden zijn. Deze voor-
stelling wordt opgevoerd met viool, cello, piano  
en zang. Laat jezelf verwonderen, troosten, in je 
hart raken. We nodigen u van harte uit te komen 
luisteren.

BEELDSPRAAK

Hoe werkt het?
In plaats van rechtstreeks naar 
de webwinkel te gaan, gaat u 
eerst naar SponsorKliks. Daar 
kunt u aangeven welk ‘goed 
doel’ u wilt steunen en vervol-
gens gaat u via de website van 
SponsorKliks naar de webwin-
kel. U winkelt daar verder op 
de manier die u gewend bent 
en doet uw aankoop tegen de 
normale prijs. Na uw aankoop 
verrekent de webwinkel het 
afgesproken percentage met 
SponsorKliks en zij maken 
daarvan 75% over naar ‘De 

Vrienden van De Hazelaar’.
Het is voor u een kleine moe-
ite, voor ons zijn het inkomsten 
waarmee we initiatieven die 
het leven van cliënten van De 
Hazelaar aangenamer maken 
geldelijk kunnen ondersteunen.

Wie doen zoal mee?
Grote webwinkels als Bol.
com, Wehkamp, Coolblue en 
Zalando zijn aangesloten bij 
SponsorKliks. Maar u kunt ook 
een restaurant reserveren en 
een pizza bestellen via Thuis-
bezorgd. Een hotel of een 

vakantie boeken via Booking.
com of Expedia levert de  
Vrienden een flink bedrag op.

Doet u ook mee? We houden  
u op de hoogte van onze  
inkomsten.

Vrienden van De Hazelaar.

Vrienden van De Hazelaar

Muziek verbindt tijdens de 
Tilburgse Muziekmarathon
   

Binnenkort kan iedereen De Vrienden van De Hazelaar met een bedrag steunen. En, dat 
klinkt misschien raar, het kost u niets. De Vrienden hebben zich aangemeld bij Sponsor-
Kliks. SponsorKliks is een organisatie die met een aantal, zeer bekende, webwinkels af-
spraken heeft gemaakt over percentages van aankoopbedragen die ten goede komen aan 
verenigingen. 
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Woensdag 25 juli 2018
vanaf 17.00 uur in Plaza

Wij bieden u vlees-, vis & saladegerechten. 
Nagenieten doet u met een overheerlijk ijsje.
 
Schrijf u in! Kosten voor deze BBQ zijn: 
cliënt € 14,00 / gasten € 17,50 (inclusief 2 drankjes)
 

Menu
 
Stokbrood met kruidenboter
 ***
Saté, worstje, hamburger, kipfilet, speklap en Visspies
Cocktail-, knoflook saus & satésaus
Huzaren-, rauwkost- & tomaten-komkommer salade
Knapperige friet met mayonaise
***
Roomijs met slagroom.
***
Koffie of thee
 

Zomer-BBQ-kaarten zijn te koop aan de counter van Plaza. 
Uiterlijk inschrijven tot vrijdag 20 juli.

Tilburgse kermis BBQ

Miniatuurkermis
Vanaf 18 juli t/m 30 juli 2018
Vrijwilliger Jan Seebregts heeft een heuse  
miniatuurkermis opgebouwd. Rijdende botsauto’s, 
zwierende draaimolen en ronddraaiende Hullie 
Gullie. Komt u kijken?

Tijd: Alle dagen vanaf 8.00 - 21.00 uur draait de 
kermis. Plaats: Nabij de receptie.

Voorproef-avond kermis met optreden van 
zangeres Monique
Woensdag 18 juli 2018
We nemen alvast een voorproef op de kermis.  
We wanen ons op een gezellig kermisterras met 
zangeres Monique. Hits en gezellige meezingers 
staan op het repertoire.

Tijd: 19.30-21.00 uur. Plaats: Plaza
 

Tilburgse kermis BBQ
Woensdag 25 juli 2018
Lekker smullen van BBQ gerechten. Live muziek 
erbij maken de culinaire avond compleet.
Deelname is tegen betaling en op inschrijving.
Menu en verdere voorwaarden leest u elders in 
deze Beeldspraak en op de affiches.

Tijd: 17.00 uur. Plaats: Plaza

Kermisbingo
Vrijdag 27 juli 2018 
Wij hebben onder andere kaneelstokken,  
popcorn en andere typische kermiscadeaus  
ingekocht om deze middag te verloten.  
Wie doet er mee – wie maakt ons los!  

Tijd: 14.30-16.00 uur. Plaats: Plaza 

Tilburgse kermisweek in De Hazelaar
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Algemene informatie
Plaza
Plaza is het restaurant van De 
Hazelaar en is dagelijks geopend 
van 10.30 tot 20.00 uur. Aan de 
counter van Plaza kunt u een 
keuze maken uit een assortiment 
dranken, vers gebak en zoetwaren. 
Naast het zelf samenstellen van 
uw lunch, worden (warme) lunch-
gerechten en snacks op bestelling 
voor u bereid. Als betaalwijze 
behoren contant en PIN tot de 
mogelijkheden. Als extra service 
mag u bij een PIN betaling tot een 
bedrag van € 20,- bijpinnen. 

Warme maaltijden
Partners en/of familieleden van 
cliënten kunnen tegen betaling  
van € 6,65 een warme maaltijd 
gebruiken. Zij kunnen hiervoor  
een maaltijdbon kopen in Plaza. 
Tegen inlevering van deze bon 
krijgt u op de afdeling een  
hoofd- en nagerecht. 

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren dan kunt u 
daarvoor een ruimte reserveren  
bij de uitgiftebalie van Plaza.  
U kunt daar ook iets te eten en  
te drinken bestellen voor de 
feestelijke gelegenheid.

Wasserette
U kunt binnen De Hazelaar uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staan twee 
wasmachines met automatische 
zeepdosering en twee droogauto-
maten. De machines werken met 
munten. Deze kosten € 1, - en zijn 
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur 
verkrijgbaar bij Plaza. De wasser-
ette bevindt zich in de beneden-
gang richting bouwdeel Casa 
(tegenover Matisse). De wasser-
ette is 7 dagen per week en  
24 uur per dag geopend.

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
15.00 uur geopend. Tussen 10.15 
- 10.30 uur en12.00 – 12.30 uur is 
er niemand aanwezig, maar zijn  
zij wel telefonisch bereikbaar op 
het telefoonnummer 013 4644111. 
U kunt in de linnenkamer terecht 
voor informatie over het wassen, 
stomen en nummeren van uw 
kleding. 

Zoekgeraakte kledingstukken
Als u een kledingstuk mist, zoek 
eerst op uw afdeling. Levert dit 
niets op, dan meldt u dit vervol-
gens bij de linnenkamer. Heeft  
dit geen resultaat dan kunt u een 
0-43 formulier ‘klachtenformulier 
cliënt wasverzorging’ (verkrijgbaar 
in de linnenkamer) invullen. Stuur 
dit naar de linnenkamer. 

Gevonden en verloren 
voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u 
afgeven bij de receptie. Ze worden 
daar ongeveer één maand  
bewaard. Bent u iets verloren, 
informeer altijd even bij de receptie. 

Rolstoelmagazijn
Voor reparaties van rolstoelen is 
het rolstoelmagazijn op werkdagen 
open van 10.30 tot 11.30 uur 
(behalve donderdag) en van 14.00 
tot 15.00 uur.

Hairstudio M&A
De kapsalon is op dinsdag open 
van 8.00 uur tot 12.00 uur en 
vrijdag van 8.00 – 14.30 uur. 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon 
voor alle cliënten van De Hazelaar. 
De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 

uur. De juiste data vindt u op het 
mededelingenbord van uw afdel-
ing. Afspraken kunt u maken door 
middel van een afsprakenformulier 
dat verkrijgbaar is bij de receptie of 
tijdens openingstijden in De Salon, 
toestel 4131. 

Klachtenfunctionaris
Bij een klacht kunt u het beste zelf 
of uw contactpersoon contact 
opnemen met de direct betrok-
kene. Het kan zijn dat u er in het 
directe contact niet samen uitkomt. 
U kunt dan de hulp inschakelen 
van de klachtenfunctionaris.  
Die buigt zich als onafhankelijk 
persoon over uw klacht. U kunt  
in contact komen met de klachten-
functionaris door gebruik te maken 
van het klachtenformulier op onze 
website www.dewever.nl onder het 
kopje ‘Contact’. Vervolgens kiest u 
in de linkerkolom voor ‘klachten’.  
U kunt ook een klachtenkaart 
invullen. Deze zijn verkrijgbaar  
bij de receptie. De klachtenfunc-
tionaris neemt dan binnen vijf 
werkdagen na ontvangst van de 
klacht contact met u op. 

Parkeerregeling bezoekers 
Bezoekers van De Hazelaar 
kunnen betaald parkeren op  
het parkeerterrein van het  
TweeSteden ziekenhuis. De eerste 
contactpersonen van de cliënten 
krijgen een sleutel waarmee zij op 
werkdagen na 15.30 uur en in het 
weekend de hele dag gratis  
kunnen parkeren op de parkeer-
plaats van De Hazelaar. 

Bibliotheekservice
Rondgang boekenkar met boeken 
van Openbare Bibliotheek Tilburg 
op huis- en slaapkamer in Casa. 
Iedere dinsdagmiddag vanaf 
13.30 uur. 
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Mijn naam is Janneke van den 
Broek en vanaf 14 mei ben ik 
werkzaam als teammanager 
Dienstverlening. 

Ik ben 44 jaar en ik woon sinds  
2 jaar in Oisterwijk samen met 
mijn vriend Gunter en onze twee 
kinderen, Thijn (5) en Liz (3).  
Ik ben geboren in Heeze en 
vanaf mijn 7e tot mijn 18e heb  
ik gewoond in Nuenen. Daarna 
ben ik gaan wonen en studeren 
(facilitair management) in  
Deventer. Na mijn studie heb  
ik nog een half jaar gewerkt en 
gewoond in Den Haag, maar 
miste ontzettend de Brabantse 
gemoedelijkheid. Ik heb toen 
bewust gekozen voor een over-

plaatsing naar Brabant (Eind-
hoven). Vanaf die periode ben ik 

ook verhuisd naar Eindhoven 
waar ik tot 2 jaar geleden in de 
bedrijvigheid van de binnenstad 
gewoond heb. Heerlijk zonder 
kinderen, maar met  
2 koters veranderden onze 
behoeftes hierin en zijn wij naar 
het mooie Oisterwijk verhuisd. 
We zijn nu niet meer elk week-
end in de binnenstad te vinden, 
maar genieten bijna wekelijk van 
de bossen en/of speeltuinen in 
de omgeving. 

De eerste jaren van mijn carrière 
heb ik bij diverse commerciële 
dienstverleners gewerkt. Daarna 
heb ik bewust een keuze gemaakt 
voor de gezondheidszorg. Ik vind 
het namelijk belangrijk en 
plezierig om mijn steentje bij te 
kunnen dragen aan de maat-
schappij door ondersteunend 
aan het zorgproces te zijn.

Inmiddels ben ik alweer 13 jaar 
in de ouderenzorg werkzaam.  
Ik heb eerst gewerkt bij 
Brabantzorg en daarna bij 
Laverhof in Schijndel (Laverhof 
is een klein organisatie van 5 
verpleeghuizen). Bij Laverhof 
ben ik de laatste jaren erg druk 
geweest met de gefaseerde 
nieuwbouw van 12 kleinschalige 
woongroepen en de renovatie 

van het verzorgingshuis naar 
verpleeghuis met kleinschalige 
woongroepen. Deze periode was 
erg hectisch en druk, maar het 
was wel een leuke periode voor 
de facilitaire dienst. Ook voor de 
zorgmedewerkers is dit een 
heftige periode geweest. Het 
opeens moeten werken in een 
klein team en zorgdragen voor 
het bestellen van alle 
boodschappen en het 
regenereren van de warme 
maaltijd op de woongroep, terwijl 
dit voorheen altijd kant en klaar 
aangeleverd werd, was best een 
grote omschakeling. Gelukkig 
door een goede samenwerking 
en ondersteuning van de 
facilitaire dienst is dit proces snel 
eigen gemaakt. Ook binnen De 
Hazelaar hoop ik door het leveren 
van de juiste ondersteuning en 
samenwerking van meerwaarde 
te kunnen zijn. Ik ben erg 
benieuwd of een grote 
organisatie anders is 
georganiseerd dan een kleine 
organisatie. Ik heb er dan ook 
ontzettend veel zin in om dit alles 
te ontdekken en natuurlijk om 
eenieder van jullie te leren 
kennen. Dus hopelijk tot snel en 
ik zou zeggen, op naar een 
goede en fijne samenwerking!

Colofon
Redactie
Fons van de Gevel
Joke Goudsmits
Elly Robben

Gastredacteur
Troeke van Rijswijk

Kopij
beeldspraak@dewever.nl
op- en/of aanmerkingen bij de 
redactieleden of
per e-mail naar bovenstaand adres

Het WK 2018 wordt gespeeld in Rusland. Het 
vindt plaats van 14 juni 2018 tot en met 15 juli 
2018. Er zijn 32 teams die meedoen tijdens dit 
WK in Rusland. Ondanks dat Nederland niet  
meespeelt in dit toernooi, wordt toch de gelegen-
heid geboden de wedstrijden op grootbeeld-
scherm in Plaza te kijken. Aan de hand van het 
speelschema, zetten we graag op uw aangeven  
de TV en het grootbeeldscherm aan.

BEELDSPRAAK

Even voorstellen

WK voetbal 2018 Rusland



GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...

Deze vindt plaats op 5, 6 en 7 juni 2018

Wat houdt het in?
Vertrektijd is dagelijks mogelijk tussen 10.30 - 15.00 uur. 

Aankomsttijd is dagelijks mogelijk tussen 11.00 - 16.00 uur.

Welkom-zijn organiseert

Wandeldriedaagse 

Voor de Dag van de zorg serveerde Plaza op 11 mei een overheerlijke lunch 
aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Diplomering van voedingsassistenten met betrekking 
tot het nieuwe voedingsconcept

Zomerbloemenpracht in De Hazelaar


