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Unit Ouderenzorg
Gemeente TilburgMEEDOENREGELING

Bij Den Herdgang en De Bijsterstede kunt 
u gebruikmaken van de Meedoenregeling 
Tilburg. Als u hiervoor in aanmerking komt, 
hebt u hierover een brief gehad van de Ge-
meente Tilburg. 
Claudi Olieslagers (Den Herdgang) of Alex 
Hendrickx (De Bijsterstede) van Welzijn 
kunnen voor u het geld innen, zodat u het 
kunt gebruiken voor de diverse activiteiten 
in Den Herdgang of De Bijsterstede. Mocht u 
hiervan gebruik willen maken, dan hebt u de 
originele brief van de gemeente nodig. Er zijn 
diverse mogelijkheden bij Den Herdgang hoe 
u het geld kunt gebruiken, u kunt dit verder 
met Claudi of Alex overleggen.

Uw budget is geldig t/m 31 december  
2018. Zorg dat u de Meedoenregeling op tijd 
gebruikt, zodat uw budget niet verloopt. 

Team Welzijn

Na een drukke periode (Kerst en al snel weer  
Carnaval) keert de rust weder. Alhoewel in het 
woonzorgcentrum is altijd wel wat te beleven.  
Ouderen in en rondom De Bijsterstede en Den 
Herdgang hoeven zich niet eenzaam te voelen.  
Ze zijn van harte welkom om aan de diverse  
activiteiten deel te nemen. Kom gerust eens 
vrijblijvend binnen voor een kopje koffie en om  
de sfeer te proeven. Tijdens dit schrijven is het  
koud en komt het zonnetje af en toe een klein 
beetje tevoorschijn, maar als deze D’n Bijerd op  
uw mat valt, is het toch echt lente. 

De terrassen mogen weer opgesteld worden en  
de viooltjes weer in de bakken, zodat alles weer 
wat kleur krijgt. Wij hopen dat u snel weer lekker 
buiten kunt zitten. Vitamine D opdoen en genie-
ten. Maar met de lente spelen ook weer de eerste 
vakantiekriebels op. 

De vakantie lijkt nog even weg, maar voor je het 
weet is het weer zomer. Wij wensen u heel veel 
leesplezier met deze D’n Bijerd, die is aangepast 
aan de nieuwe huisstijlkleuren van De Wever. 
Het nieuws uit De Bijsterstede heeft een blauw 
accent, nieuws uit Den Herdgang groen.

Tot slot: reacties blijven welkom. 

Bent u 65 jaar of ouder en bent u minder draag-
krachtig dan kan de gemeente u in sommige 
gevallen financieel helpen.

1.   Bijzondere bijstand zoals het vergoeden van 
verschillende soorten (medische) kosten, 
zoals een bril, hoortoestel, elastieken kousen, 
steunzolen, orthopedische schoenen of de 
meerkosten voor warme maaltijden.

2.   Vervoer-, woon- en rolstoelvoorziening in het 
kader van de Wmo.

3.   Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
4.   Schuldhulpverlening.
5.   Bijdrage collectieve aanvullende ziektekos-

tenverzekering bij CZ of VGZ.

De unit ouderenzorg Gemeente Tilburg kan u 
hierover informeren, helpt u direct of verwijst u 
door.
De unit ouderenzorg is telefonisch te bereiken op 
T 14013.

VAN DE REDACTIE



Beste mensen,

Het voorjaar staat weer voor de deur, met smacht 
wachten we allemaal weer op de zon, want wat  
is het de laatste maanden nog koud geweest!  
Daarnaast hebben we een flinke griepgolf over het 
land gehad, waar veel bewoners en medewerkers 
binnen de Wever helaas mee geconfronteerd zijn. 
Er werden stevige maatregelen getroffen om te 
trachten de besmetting zo klein mogelijk te houden. 
Sommige afdelingen zijn gesloten, activiteiten  
werden noodgedwongen afgelast. We realiseren 
ons, dat dit voor u als bewoner en voor uw familie 
niet altijd prettig is. Helaas zagen we geen andere 
keuze om de griepuitbraak verder de kop in te  
drukken op de locaties. 

Gelukkig is de rust weer teruggekeerd en kunnen 
we lekker gaan genieten van de lente.

De Cliëntenraden blijven zich voortdurend  
inspannen om, samen met alle teammanagers  
van de locaties, zich hard te maken voor de  
belangen van de bewoners.

Als locatiemanager is het van belang, om met  
de Cliëntenraden een optimaal contact te  
onderhouden, zodat we van elkaar weten wat er 
speelt en waar er mogelijk verbeterpunten zijn. 

De Cliëntenraden kunnen nog steeds nieuwe  
leden gebruiken! U bent altijd welkom om eens  
een vergadering bij te wonen. 

Ondertussen hebben we weer een onverwachtse 
Prezo audit gehad. Deze audit meet de kwaliteit 
van zaken die binnen een locatie op orde moeten 
zijn. Vol trots mag ik u melden dat we het Gouden 
keurmerk wat we eerder behaald hadden, mogen 
behouden! Onze auditor was erg enthousiast en  
vol lof over de manier waarop er binnen beide  
locaties aandacht is voor onze bewoners.

Een dikke pluim voor alle medewerkers en
vrijwilligers van beide locaties!

We hebben prachtige teams, die weten waar  
ze voor staan en een flinke ontwikkeling hebben  
doorgemaakt in de verzelfstandiging. 

Ik hoop dat we elkaar blijven opzoeken en  
aanspreken en dat we gezamenlijk vast houden 
en doorontwikkelen wat we tot nu toe met elkaar 
bereikt hebben.

Margriet Ratelband, locatiemanager
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De architect Aug. van Spaendonck ontwierp het  
geheel in Franse stijl met een grandioos terras en 
een verlaagde tuin aan de St. Josephstraat. Op 
deze manier kon hij zijn welstand openlijk ten toon 
spreiden. In de zestiger jaren werd de woning aan-
gekocht door het Elisabethziekenhuis. Er werd een 
verpleegstersflat voor gebouwd en het woonhuis 
werd in gebruik genomen als Keel-, Neus- en Oor-
kliniek. Toen in 1982 de verpleegstersflat overging 

naar de Stichting 
Studentenhuis-
vesting besloot 
het R.K. Gasthuis 
om de villa van de 
Mortel te slopen.

Hier staan we op 
de Ringbaan Oost, 
zoals die door de 
in 1913 benoemde 

gemeente-architect Ruckert werd ontworpen. Hij 
zag het als een ideaal verkeersplan om rond de oude 
stad een brede ringweg aan te 1eggen. De ringweg 
kreeg in het midden een met bomen van het verkeer 
afgeschermd wandelpad. Een lage heg verschafte 
een veilig wandelgenoegen. De eerste aangelegde 
stukken waren de Ringbaan Oost en West. Deze  
legde men rond 1930 aan. De Sacramentskerk werd 
in 1932 gebouwd. De huizen aan de Ringbaan,  
veelal voorzien van markiezen om de zon te weren, 
werden in 1933 gebouwd door aannemer Gebr. 
Struijcken, 
naar ont-
werp van 
architect 
Puts.

Op de voor-
grond ziet 
u nog een 
oude kar van 
een straatve-
ger, die toen 
nog zijn werk 
met schop en veger deed.

Helaas verdween het middenpad van de Ringbaan, 
toen het verkeer toenam. En zo verdween weer een 
mooi stukje Tilburg.

Harrie Schoenmakers †

SCHÔÔN TILBURG
Zo als mijn vader het zich herinnert

ST. JOSEPHSTRAAT EN RINGBAAN OOST
Achter het sierlijke hekwerk bouwde Koning Willem II in 1842 de Lancierska zerne 
voor de legering van zijn soldaten. Deze soldaten achtte hij hier nodig voor de 
verdediging van de zuidelijke landsgrens. De Zuidelijke Nederlanden waren immers 
afgescheiden.en als Belgie verder gegaan. In 1859 kocht de Heer van de Bergh  
Krabbendam de lancierskazerne voor de vestiging van de wollenstoffen- en  
flanelfabriek BeKa. In 1904 bouwde BeKa een nieuwe schoorsteen en een eigen 
electracentrale in het reeds bestaande machtige ketelhuis, dat u links op de foto kunt 
zien. Tegenover de fabriek verrezen begin 1900 diverse fabrikantenwoningen. Ook 
verder in de St. Josephstraat bouwde men monumentale panden. Zo bouwde Mr. J.C. 
van de Mortel er in 1910 een bijzondere villa, nog voordat hij burgemeester werd.



KUNSTGEBIT AAN HUIS
Heeft u een volledig kunstgebit nodig, een gedeel-
telijke gebitsprothese of een implantaatprothese 
(klikgebit)? En bent u niet goed ter been of heeft u 
geen vervoer om ons te bezoeken? 

Kunstgebit aan huis maakt het u makkelijk. De tand-
protheticus komt met een klein mobiel tandtechnisch 
laboratorium naar u toe en meet in alle rust de gebit-
sprothese op, in uw eigen vertrouwde omgeving. 

Geen extra kosten
In de basisverzekering worden 75% van de kosten  
van een kunstgebit vergoed. Via een aanvullende 
verzekering wordt bij de meeste verzekeringen de 
overige 25% volledig of gedeeltelijk vergoed. Dit kunt 
u het beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.
Aan de service Kunstgebit aan huis zitten geen extra 
kosten verbonden: u betaalt geen voorrijkosten. 

Wél extra service
Ook voor het schoonmaken van uw gebit, voor 
reparaties of aanpassingen naar aanleiding van 
pijnklachten komen we bij u thuis. Wieggers  
Kunstgebitten komt bij de verzorgingshuizen  
en verpleegafdelingen van De Wever aan huis  
met de Noviacura Tandartsbus. 

Om het kunstgebit in goede conditie te houden 
krijgt u persoonlijke voorlichting. U krijgt tijdens 
de huisbezoeken ook uitgebreide informatie over 

onderhoud en service. Precies afgestemd op uw 
situatie. Zo weet u hoe u het gebit het beste kan 
vastzetten (in geval van een zogenaamd klikgebit) 
en onderhouden. Een schoonmaakset is inbegrepen.

Neem contact op met ons
Heeft u interesse in de dienst Kunstgebit aan huis 
van Wieggers, bel of mail ons en wij informeren u 
graag over deze dienst:
Telefoon: 013 2033599, 
Mail: maarten@wieggerskunstgebitten.nl

Wij werken volgens landelijke  
richtlijnen, zijn HKZ gecertificeerd  
en lid van de Organisatie  
Nederlandse Tandprothetici.

Bel 013 20 33 599 voor het
maken van een afspraak of mail naar
maarten@wieggerskunstgebitten.nl

Nabijheid bieden, waken bij mensen in  
de laatste levensdagen
Binnen De Wever willen we zorg bieden, die aansluit 
bij wat voor mensen zelf van waarde is. Ook bij  
een naderend levenseinde is zorg op maat uitgangs-
punt. Waken door naasten/ mantelzorgers is in  
deze fase een vorm van zorg en nabijheid die van 
grote waarde kan zijn. Echter niet iedereen heeft 
voldoende vrienden en familie dichtbij. Dan kunt  
u een beroep doen op een waakvrijwilliger.

Samenwerking De Wever en VPTZ
Door de samenwerking van het team waakvrijwil-
ligers van De Wever en de Vrijwilliger Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) van ContourdeTwern kunnen 

we een breed aanbod van waken realiseren.  
Er is de mogelijkheid om overdag, avond en  
‘s nachts waakvrijwilligers in te zetten.

Aanvraag doen
U kunt een aanvraag doen voor een waakvrijwilliger 
bij een geestelijk verzorger van De Wever, te bereiken 
via de receptie van De Hazelaar (013 464 41 00).  
Zij zijn alle dagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur

Voor verdere informatie kunt u zich richten  
tot De Wever | De Hazelaar
Geestelijke verzorger of coördinator  
vrijwilligers 013 464 41 00

INZET VAN VRIJWILLIGERS BIJ NADEREND  
LEVENSEINDE BINNEN LOCATIES VAN DE WEVER
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Hebt u een keer wat minder gespreksstof met uw vader of moe-
der, ga dan eens samen de puzzel oplossen. Ook deze keer kunt u 
het onderstaand strookje invullen met uw naam en de afdeling 
waar u werkt, woont of verblijft. De oplossing van deze puzzel kan 
worden ingeleverd tot 1 mei 2018 in het postvak van Welzijn.

Oplossing  

Naam  

Afdeling  

✁
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SP
EU

RP
U

ZZ
EL AANVULLEN

AJUUS 
ANKERKUIL
BALLPOINT 
BAZEN 
BEITEL
BLEEK 
BUIKVLIES 
BUISKOPPELING
CONCREET 
DECOLLETE 
DOUWE
DRINKEN 
DRUILEN 
DWARS
EERLOOS 
EISER 
FELIX
GASPIT 
GECULTIVEERD 
GLEUF
HELPSCHERM 
HOOFDZALF 
HOUTZAAGMOLEN
KREEFT 
KRUID 
LUCHTTAXI
LUIPAARDHAAI 
NUDISME 
OPPASSENDHEID
OREGANO 
OTTAWA 
OVERTUIGEN
PRESENT 
REUKZENUW 
RIETGANS
SATIJNBINDING 
SCALP 
SPEELPLAN
STROT 
STUDENTENSTAD 
TRUFFELSAUS
UITHUWELIJKEN 
UITVOERHANDEL 
WOELGEEST
ZINGEVING 

O P P A S S E N D H E I D
H P B T U P T M E I A R R
O T R U F F E L S A U S I
U O J E E R P E H I E R N
T A D E S S R D L I D F K
Z N R B C E R E L P E U E
A K E H A A N V U L L E N
A E E O A L K T I P S A G
G R V P C I L X T O T W N
M K I R U O A P V G U A I
O U T B I T N E O N D T L
L I L N T E R C E I E T E
E L U H H T T Z R V N O P
N T C E U O K G H E T T P
B U E I W U O N A G E R O
L L G L E U F F N N N T K
B E E R L O O S D I S C S
N A T E IJ O H D E Z T R I
I T Z I K S C A L P A I U
S T S E E G L E O W D L B
S A T IJ N B I N D I N G F

Winnaar
Oplossing OLMENHOUT
Puzzelwinnaars
De Bijsterstede - Mevrouw van 
Gool van de Dagbesteding B
Den Herdgang - Mevrouw  
Voortman, appartement 272.

Stuur hem ook deze keer in en 
misschien bent u wel de volgende 
winnaar van de puzzel en wint u 
zomaar een cheque ter waarde 
van € 10,-.
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DROMEN
Begin februari van dit jaar bracht een Amerikaans 
bedrijf een grote raket in de ruimte, met aan boord 
een elektrische auto die dienst deed als testvracht. 
De “Falcon Heavy” is de zwaarste raket in 40 jaar die 
in de Verenigde Staten is gelanceerd. Halverwege  
de vorige eeuw waren Amerika en de toenmalige 
Sovjetunie bezig met een ruimtewetloop, met als 
hoogtepunt de maanlanding van Neil Armstrong 
in 1969. Ruimtevaart werd in die tijd een geweldig 
populair thema in films, boeken en televisieseries, 
bijvoorbeeld de “Thunderbirds” (dondervogels). Deze 
serie volgt de avonturen van de familie Tracy, die be-
staat uit de miljonair en voormalige astronaut Jeff 
Tracy en diens vijf zonen Scott, Virgil, Alan, Gordon 
en John – ieder genoemd naar een astronaut van de 
Mercury Seven, het eerste ruimtevaartprogramma van 
Amerika. De familie Tracy ‘runt’ International Rescue, 
een organisatie die als doel heeft rampen te bestrijden 
met geavanceerde machines en apparatuur. 

Het vertrouwen in techniek als middel om proble-
men op te lossen heeft ons sinds die tijd niet meer 
losgelaten, al vertrouwen we tegenwoordig minder 
op Thunderbirds (grote en lawaaierige machines), 

en meer op internet, ‘big data’, GPS navigatie en 
apps om het dagelijks leven gemakkelijker te  
maken. Inderdaad heeft techniek ons leven  
ingrijpend veranderd. Soms niet ten goede. Mensen 
kunnen via sociale media gevoerd worden met 
nepnieuws. Apps blijken soms verslavend te zijn. 
Ouderen weten niet altijd hoe ze met nieuwe 
apparaten om moeten gaan, die ook nog eens om 
de vijf jaar een nieuw uiterlijk krijgen (“Windows” 
op de computer; alweer een nieuwe versie!

Al blijken niet alle hooggespannen verwachtingen uit 
het begin van het ruimtevaarttijdperk uit te zijn 
gekomen, heimelijk schuilt in ieder van ons toch nog 
steeds een bestuurder van een ‘Thunderbird’. Wie 
droomt er niet soms van om, vrij als een vogel, door de 
lucht te vliegen en goede daden te doen? Om een held 
te zijn? Dromen daarover is niet aan leeftijd gebonden, 
is niet voorbehouden aan de jeugd. Dromen is een 
manier van leven, voor jong en oud. Een manier om 
het leven rijker en mooier te maken. Blijf dromen!

Archie de Ceuninck
Geestelijk verzorger

Op vrijdag 27 april zullen we ook op De Bijsterstede 
aandacht schenken aan Koningsdag. Tijdens deze 
dag zal op het grote scherm de uitzending te zien 
zijn van het bezoek van de koninklijke familie aan 
Groningen.

Daarna gaan we samen zingen onder het genot  
van een borreltje en een hapje. Het geheel zal  
starten op het moment dat de uitzending op tv  
begint en duurt tot ongeveer 16.00 uur in de  
Brasserie’Ons Genoegen’. 

KONINGSDAG OP DE BIJSTERSTEDE



D’n Bijerd - LENTE 2018

VERHUISD

VERJAARDAGEN VRIJWILLIGERS

VERJAARDAGEN BEWONERS 
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VERHUISD
16-11-2017 De heer De Laat 
De Stedeke 309 naar Joannes Zwijsen
22-01-2018 De heer Otten
De Nijver 245 naar Satijnhof
22-02-2018 De heer Van de Sanden 
De Herboth 205 naar De Hazelaar     

APRIL 
1 De heer Balmakers De Herboth 92
2 Mevrouw A. Mensch De Rosmolen 95
7 De heer J. Vorstenbosch De Molenbocht 65
14 De heer C. van der Velden De Molenbocht 93
15 Mevrouw M. Spijkers De Herboth 86
22 De heer G.v.d. Velden De Oude Lange 72
25 Mevrouw Bax De Nijver 92
27 Mevrouw W. Gijsbers De Rosmolen 94
   
MEI  
1 Mevrouw L. Holverda De Nijver 95
2 Mevrouw R. Bambacht De Stedeke 87
2 Mevrouw A. Haneveer De Rosmolen 80
6 Mevrouw A. Horsten De Stedeke 85
9 Mevrouw A. Bertens De Molenbocht 92
11 Mevrouw A. Pronk De Nijver 96

21 Mevrouw A. Jansen De Oude Lange 92
23 Mevrouw E. Remmers De Rosmolen 88
25 De heer M. Klessens De Herboth 75
27 Mevrouw Van Puijenbroek De Nijver 79
   
JUNI  
3 De heer W. de Wit De Herboth 84
4 Mevrouw F.  Stinissen De Molenbocht 89
4 De heer V. Lambrichts De Stedeke 89
10 Mevrouw W. van Bommel De Stedeke 90
13 De heer J. Bergmans De Rosmolen 73
14  Mevrouw M. Dreier  

Gligoor De Herboth 80
14 De heer J. Jansen De Rosmolen 76
19 Mevrouw M. Leijs De Rosmolen 94
19 Mevrouw G. Cools De Rosmolen 71
20 Mevrouw P. van Moonen De Oude Lange 91

Gerrit Jan Tempelman  18 april
Hans Koopman 22 april
Bart Cuijpers 22 april
Patricia Versluis 23 april
Jan de Beer 24 april
Anneke Parade Heefer 4 mei
Henk van der Veen 5 mei
Marga Bogaers 6 mei
Pita den Dunnen 8 mei
Harrie Janssens 11 mei
Martin Kruijssen 14 mei
Hans van Marwijk 17 mei
Jack van Laarhoven 21 mei
Jo van Roessel 22 mei

Jo van Zon 22 mei
Nel Kolen 26 mei
Frans Snels 31 mei
André van Bijnen 5 juni
Cees Schoutens 8 juni
Maria Smits 8 juni
Paula Pennings 9 juni
Bea van Houtum 13 juni
Ina Roskam 16 juni
Mariëlle Denissen 18 juni
Jopie Mauritsz 22 juni
Jaap Konijn 23 juni
Wilma Verberk 27 juni
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De Bijsterstede

OVERLEDEN BEWONERS

26-11-2017 Mevrouw De Beer

13-12-2017 Mevrouw vd Put

16-01-2018 Mevrouw Pieters

25-01-2018 Mevrouw Van den Bosch 

26-01-2018 De heer Mallens

28-01-2018 Mevrouw De Beer

29-01-2018 Mevrouw Jansen 

29-01-2018 Mevrouw Buster   

05-02-2018 Mevrouw Sterrenburg  

18-02-2018 De heer Lambrichts 

22-02-2018 Mevrouw Haneveer 

22-02-2018 Mevrouw Roef 

24-02-2018 De heer Mensink

26-02-2018 Mevrouw Van Nuenen

02-03-2018 Mevrouw van Bommel

Jubilerende vrijwilligers

1 mei  Ria Heuverling 12½ jaar vrijwilligster
bij Rosmolen , zondagmatinee,en koken.
19 mei  Riet Peijs 15 jaar vrijwilligster
bij Molenbocht

Proficiat met jullie jubileum.

Vrijwilligers die gestopt zijn

Wil Luijtjes   Kegelen en bingo
Jo van Roessel   Winkeltje
Axinja Ruijgers  Zorgdier
Annie Arduwie  Kegelen
Ineke Zegveld   Molenbocht

Wij willen hen heel hartelijk bedanken
voor hun inzet.

VRIJWILLIGERS

THEMADINERS THUIS UIT ETEN
 
Welzijn Algemeen gaat dit jaar in samenwerking met 
de keuken en de medewerkers van de afdelingen,  
drie themadiners per afdeling organiseren. 

De thema’s zijn winter, lente en herfst. De bewoners 
van afdelingen Herboth, Nijver, Stedeke, Rosmolen, 
Oude Lange en Molenbocht nodigen we daarvoor 
uit op een donderdag tussen 17.30-19.30 uur in het 
Bruin Café. Het café zal versierd zijn in het thema en 
ook de bediening is er op aangepast. 

De keuken zal ons natuurlijk weer verrassen met 
een heerlijk diner. Het geheel wordt mogelijk 
gemaakt door de gelden van Waardigheid & Trots. 

Wij wensen u alvast smakelijk eten. 

2017
7-11Mevrouw Van der Wouw Oude Lange  405
23-11 Mevrouw Smeets De Stedeke 309
28-11Mevrouw Van der Bruggen De Rosmolen 353
08-12De heer Sturm De Stedeke  326
21-12 Mevrouw Coomans De Herboth  206

2018
29-01 Mevrouw van de Langenberg De Nijver 245
26-02Mevrouw Jansen De Nijver 242
01-03De heer Van Ree De Rosmolen 345
01-03Mevrouw Versmissen De Nijver 234
01-03Mevrouw Nooijens De Oude Lange 419

NIEUWE BEWONERS
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De Bijsterstede heeft ruim 100 vrijwilligers. Een club die binnen onze organisatie niet meer weg te  
denken is. Zij werken intensief samen met professionele medewerkers maar hebben hun eigen taken  
en verantwoordelijkheden. Samen met de vrijwilligers kunnen wij meer gastvrijheid bieden en geven  
wij aandacht waarbij de wensen en behoeften van de bewoners en hun familie centraal staan.
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met Alex Hendrickx.

Afdelingsvrijwilliger voor afdeling Herboth,  
Stedeke, Oude Lange, Nijver, Rosmolen en  
Molenbocht in de ochtend, middag en avond

Afdelingsvrijwilliger voor koffie en theerondes  
op diverse afdelingen 14.00-15.30 uur

Vrijwilliger voor begeleiding van bewoners  
naar MBVO (Gymmen) op vrijdag 9.30-12.30 uur 

Vrijwilligers voor de Wandelclub dinsdag met  
bewoners in een rolstoel 14.15-17.00 uur 

Vrijwilliger voor het Winkeltje dinsdag,  
donderdag of zaterdag 09.00-12.15 uur

Vrijwilliger voor het Bruin Café voor feestjes en  
partijen alle dagen van de week - op oproepbasis.

Bezoekvrijwilliger voor het individueel begeleiden 
van een bewoner - wekelijks in overleg met de
bewoner. 

Vrijwilliger voor begeleiding van halen en  
wegbrengen van bewoners die naar eucharistieviering 
gaan op zaterdag 2 x per maand 15.15-17.15 uur

U kunt contact opnemen met 
Alex Hendrickx - coördinator vrijwilligers
013-5496170 E-mail a.hendrickx@dewever.nl

Eind mei vindt de traditionele avondvierdaagse  
in Tilburg plaats. Op donderdag 31 mei komen  
ze weer langs De Bijsterstede, waar we met  
livemuziek de wandelaars zullen verwelkomen  
en natuurlijk met de bekende spekjes.

Omdat bewegen goed is voor iedereen, organise-
ren we al heel veel jaren op De Bijsterstede in  
samenwerking met Den Herdgang, Padua en 
Joannes Zwijsen een wandel driedaagse. Dit jaar 
willen we wat meer beroep doen op de familie en 
mantelzorgers. We stappen in de Tilburgse traditie 
en gaan van de middag naar de avond en niet drie 
dagen maar vier. We wandelen samen met onze 
bewoners vier verschillende routes van ongeveer  
4 á 5 kilometer. Waarheen, dat blijft nog een  
verrassing. We gaan dit jaar geen gebruikmaken 
van onze collega locaties maar het start- en  
eindpunt is op De Bijsterstede, waar we op een 

NIEUW VOOR DE BIJSTERSTEDE
‘De Wandelvierdaagse’
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PAASBRUNCH IN  
DE BIJSTERSTEDE
Zondag 1 april en maandag 2 april 2018

Paasbrunch voor bewoners,  
hun gasten en wijkbewoners

Gebonden aspergesoep met gerookte zalm
- 
Kippenpasteitje
- 
Roomboter
Luxe broodjes
Roerei met spekjes, bieslook en toast
Rauwe ham
Kaas
Gevuld krentenbrood
- 
Paasdessert

Bij de brunch kunt u onbeperkt genieten van koffie, 
thee, melk of jus d’orange. Andere dranken brengen 
we in rekening.

Kosten € 14,95 per persoon.

Wij verwachten u tussen 11.00 - 12.00 uur.
De brunch eindigt om 14.30 uur.
U als bewoner krijgt de paasbrunch gratis  
aangeboden, ter vervanging van de warme maaltijd. 

Reserveren aan de balie van Brasserie Ons Genoegen. 
Graag willen wij iedereen ontvangen, echter hebben 
wij een beperkt aantal plaatsen. Reserveer daarom 
tijdig, dit voorkomt teleurstellingen.

speciale manier zullen worden  
ontvangen. Dinsdag 5 juni om 19.00u 
vertrekken we en wandelen tot ongeveer 
20.30 uur waarna we op De Bijsterstede 
onder het genot van iets lekker afsluiten. 
Ditzelfde doen we op woensdag 6 en 
donderdag 7 juni. Op vrijdag 8 juni halen 
we dan de wandelaars vanaf 20.00 uur in.

Wij hopen dat de familie, mantelzorgers, 
vrijwilligers en collega’s ook één of  
meerdere avonden gaan meelopen.  
U kunt zich hier voor opgeven via  
a.hendrickx@dewever.nl of via een  
inschrijfformulier dat verkrijgbaar is 
bij de receptie van De Bijsterstede.  
Kunt u een rolstoel rijden of gewoon  
mee wandelen, doe dan mee.

NIEUW VOOR DE BIJSTERSTEDE
‘De Wandelvierdaagse’

GRATIS WIFI
Binnen De Bijsterstede kan iedereen gebruik maken 
van GRATIS WIFI. 
Gasten kunnen met een privételefoon, tablet of
laptop gratis inloggen. De wifi-verbinding heet
gasten@dewever.nl. Er is geen wachtwoord nodig,
wel een disclaimer accepteren.

FREE WIFI
Gasten@dewever
Voor wie  Bezoekers in het algemeen
Voor wat Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang Geen wachtwoord nodig wel een  
  disclaimer accepteren
Medewerker@dewever
Voor wie Medewerkers van De Wever
Voor wat Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang Je e-mailadres van De Wever en je  
  wachtwoord
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VRIENDEN VAN DE BIJSTERSTEDE

Vorig jaar zijn we gestart met het Sponsordiner 
voor onze Stichting Vrienden van De Bijsterstede. 
Vanwege het grote succes willen we dat dit jaar 
ook weer laten plaatsvinden op dinsdag 29 mei van 
18.30-22.30 uur. In samenwerking met de keuken 
van De Bijsterstede bereiden we weer een geweldig 
diner voor. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis, 
waarvoor wij onze collega’s zeer dankbaar zijn.  
Voor het Sponsordiner kunt u zich opgeven in de 
week na Pasen vanaf 3 april. De inschrijfformulie-
ren kunt u bij de receptie verkrijgen. Zorg dat u erbij 
bent, want vol is vol. 

Ook dit jaar gaan we weer extra aandacht  
schenken aan de individuele bewoner.

Daarnaast zorgen wij dat de bus kan blijven rijden 
en ook het onderhoud van de dierenverblijven en 
de duofiets betaalt de Vrienden van de Bijsterstede.

Als er nog speciale wensen voor onze bewoners van 
De Bijsterstede zijn kunt u dit altijd bij het bestuur 
indienen, graag per mail naar a.hendrickx@dewe-
ver.nl of per brief in het postvak van de Vrienden 
van de Bijsterstede.

Er zijn verschillende mensen die de afgelopen  
periode donatie hebben gegeven.
23-11-2017 € 5,00 30-11-2017 €10,00 
28-11-2017 €20,00 05-12-2017 €10,00
21-12-2017 € 5,00 29-12-2017 €10,00
30-12-2017  € 7,00 23-01-2018 € 5,00
30-01-2018 €20,00 01-02-2018 €10,00

Graag willen we onze folder van de Vrienden van de 
Bijsterstede nogmaals onder de aandacht brengen. 
Deze kunt u vinden tegenover de receptie van De 
Bijsterstede in de folderwand naast de lift.
Wij hopen dat er veel donateurs zullen komen om 
zo ons werk voor de ouderen in De Bijsterstede 
voort te kunnen zetten.

Namens het bestuur van Vrienden van de  
Bijsterstede hartelijk dank voor alle donaties.
Maaike Dejonckheere, Yvonne Leemans,  
Ria Smolders, Jose de Volder en Alex Hendrickx.
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De Bijsterstede

Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, 
weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights 
en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook De Bijsterstede heeft hier 
op ingeschreven. Een aantal vrijwilligers heeft zaterdag 10 maart de huiskamers de Herboth en de Nijver 
geschilderd. 

HET ORANJE FONDS
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VASTE WEEKACTIVITEITEN

Kegelen
Maandag 10.00 - 11.30 uur Brasserie

Indoor Boulespel
Maandag 14.30 - 16.30 uur Brasserie

Schilderclub
Maandag 14.00 - 16.00 uur Brasserie

Computerhoek
Maandag t/m vrijdag 09.30 - 11.30 uur  Brasserie
Maandag en dinsdag 18.30 - 20.30 uur Brasserie

Biljartvereniging 
Dinsdag en donderdag 13.30 - 17.00 uur  Brasserie

Sjoelen
Dinsdag 14.30 - 16.30 uur  Brasserie

Wandelclub
Dinsdag 14.15 - 17.00 uur Wij vragen u mee te gaan

Hobbygroep
Dinsdag en donderdag 10.00 - 12.00 uur
Tuinhuisje/Welzijnsruimte 

Bingo
Woensdag 14.30 - 16.30 uur  Brasserie

Karaoke
Donderdag van 14.30 - 16.00 uur Bruin café

Barakken
Donderdag 14.30 - 16.30 uur Brasserie

Meer Bewegen Voor Ouderen
Vrijdag 10.00 - 10.45 uur  en van 11.00 - 11.45 uur 
Bruin café

Samen zingen
Op vrijdag, volgens schema in de Activiteiten-
kráánt - 14.30 - 16.00 uur Brasserie

Matinee
Op vrijdag of zondag, volgens schema in de activi-
teitenkráánt - 14.30 - 16.00 uur Brasserie

SPIRITUELE REMINISCENTIEGROEP
in huiskamer Molenbocht

Reminiscentie is een manier om de identiteit van 
een persoon met dementie te bewaren. Door ver-
halen over zijn leven te vertellen wordt de persoon 
met dementie zich weer (even) bewust van wie hij 
is, van zijn ervaringen en prestaties. ‘Spiritueel’ wil 
zeggen: Het samen beleven van zorg (als gever en 
ontvanger) zien als een kans om het leven te vieren. 
De thema’s voor de bijeenkomsten komen uit de 
app Dementie en herinneringen’ (gratis verkrijgbaar 
via Google Play en App Store).

Maandagmorgen 26 maart
Maandagmorgen 14 mei
Maandagmorgen 28 mei
Maandagmorgen 11 juni
Maandagmorgen 25 juni

Wat is geestelijke verzorging?
Mensen kunnen hun ervaring rondom eindigheid  
en verlies vaak niet goed verwoorden en weten  
niet bij wie ze ermee terecht kunnen. Het gaat om 
zogenaamde trage vragen, vragen waar je geen ‘snel 
en concreet’ antwoord voor is, zoals:

‘Waarom overkomt mij dit?’
‘Wie ben ik nog?’
‘Hoe moet dit nu verder?’

Veel mensen blijven hier in stilte mee worstelen.  
Er is vaak onrust en angst. Veel vragen, emoties  
en angsten worden niet gedeeld. Mensen zijn  
daardoor eenzamer en lijden onnodig. Een geestelijk 
verzorger kan een van de mensen zijn die voor trage 
vragen een luisterend en begrijpend oor bieden. 
Neemt u gerust contact met mij op.

Archie de Ceuninck
Geestelijk verzorger



Bibliotheek
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur.

Cliëntenraad
Voorzitter is de heer Hans van Marwijk. Vragen, 
opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom 
in het postvak van de cliëntenraad onder bij de trap.

Diëtist
Als u bent doorverwezen door uw arts (huisarts of
medisch specialist), kunt u contact op nemen met 
de diëtist van De Wever. Zij is wekelijks aanwezig  
in De Bijsterstede, voor alle bewoners van De  
Bijsterstede en cliënten uit aanleunwoningen  
of uit de wijk. De diëtist zal samen met u een  
afspraak plannen. Diëtist Anke de Wilde.
Bereikbaar op maan-, dins-, donder- en vrijdag  
tot 14.00 uur. Via T 06 126 495 96.

Fysiotherapie
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend is er 
fysiotherapie van De Wever in huis. Aanmelden kan 
via de verzorging of u kunt bellen naar T 013 549 
61 16 of bij geen gehoor 06 309 148 56. Altijd met 
verwijzing van de (huis)arts. Behandeling aan huis is 
mogelijk (indien nodig).

Internetcafé
Het internetcafé is voor bewoners en ouderen uit de 
wijk. Kosten € 2,00 per keer. U krijgt hier een cursus 
aangepast aan uw tempo. Het contact is een belangrijk 
onderdeel, men mag dus gerust blijven komen ook na 
de cursus.

Kapsalon
Maandag, woensdag, donderdag vanaf 09.15 uur
(alleen op afspraak T 549 61 83).

Kerkelijke vieringen
Elke eerste zaterdag van de maand om 17.15 uur.

DIENSTEN EN FACILITEITEN
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Appartementen De Bijsterstede
Wilt u informatie over het huren van een apparte-
ment, dan kunt u contact opnemen met Frans van 
Gurp, zorgadviseur De Wever. T 0800 3 39 38 37.

Ontmoetingsruimte De Brasserie
Open voor bezoek elke dag van 14.30 - 16.30 uur.

Ouderenadviseur
Op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in Het Spoor.

Pedicure
Aanwezig op afspraak. U kunt een afspraak maken 
via de verzorging.

Prikdienst
Elke woensdagochtend 10.30 tot 11.00 uur in de
verpleegkundige ruimte.

Restaurant
Elke dag van 12.00 tot 14.00 uur.

Schoonheidssalon Moeders Mooiste
De salon is alle dinsdagen geopend. U kunt terecht 
volgens afspraak van 09.00 tot 12.00 uur.
Voor het maken van een afspraak kunt u een  
afspraakformulier halen bij de receptie. Het  
ingevulde formulier kunt u bij de receptie afgeven. 
We nemen contact op om de afspraak te bevestigen. 
Ook tijdens openingstijden kunt u telefonisch een 
afspraak maken T 013 5496183.

TBV Wonen
Huismeester T 594 05 41. Consulent T 594 05 27.

Thuiszorg
Voor mensen in de aanleunwoningen en de wijk die 
in het bezit zijn van een indicatie, wordt aan huis 
verzorging, verpleging en begeleiding geboden. Team 
De Wever Thuis is te bereiken via
T 06 53 44 60 09.

TV-kanaal
Op uw eigen tv ontvangt u het tv-kanaal van
De Bijsterstede voor actuele informatie.

Winkel
Open maandag t/m zaterdag van 09.30 - 12.00 uur. 

De Bijsterstede
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De Bijsterstede had dit jaar al vroeg last van voorjaarskriebels, daarom hebben verschillende onderdelen de afgelopen 
maanden een ware metamorfose ondergaan. Zowel de receptie als de Brasserie hebben een prachtig nieuwe aanblik  
gekregen. Tevens heeft de Brasserie een nieuwe naam gekregen: “Ons Genoegen”

DE BIJSTERSTEDE
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VERJAARDAGEN BEWONERS

VERJAARDAGEN PERSONEEL

VERJAARDAGEN VRIJWILLIGERS

April 
04 Mevrouw Jansma app. 268 87 jr.
05 Mevrouw Strik app. 184 89 jr.
08 De heer Zegers app. 167 93 jr.
16 Mevrouw De Nijs app. 385 84 jr.
16 De heer Reijnders  app. 378 85 jr.
19 Mevrouw Voortman app. 272 88 jr.
24 Mevrouw Van de Broek app. 169 85 jr.

Mei 
03 De heer Winter app. 176 66 jr.
05 De heer Ruis  app. 473 87 jr.
07 Mevrouw Blokvoort app. 379 92 jr.
07 Mevrouw Damen app. 276 85 jr.
10  Mevrouw Vermeulen app. 166  73 jr.

20  De heer Fijneman  app. 467  81 jr.
28  Mevrouw Van Ierland  app. 179  79 jr.
28  Mevrouw Pruissen  app. 282  95 jr

Juni 
01 Mevrouw Le Cluese app. 363 78 jr.
08 De heer Van Dongen app. 171 88 jr.
08 De heer Schulten app. 480 86 jr.
11 Mevrouw Van Vugt app. 285 90 jr.
12 Mevrouw Miguel  app. 280 70 jr.
12 Mevrouw Versteijnen  app. 466 82 jr.
13 Mevrouw De Wildt app. 362 72 jr.
25 De heer Marsé  app. 463 69 jr.
29 Mevrouw Pruijmboom  app. 479 85 jr.

April 
03 Cora Versantvoort
06 Claudi Olieslagers
14 Leo van Beers
18 Angelique van Es
21 Dora van de Molengraft
23 Jolanda de Vries
23 Mieke Bron
25 Helen van Gorkum

Mei 
07 Loes Hasenack
10 Carla Lemmens

10 Rob van Hest
12 Erica van den Heuvel
13 Karina van de Ven
13 Dion Bastiaansen
18 Lian Reijrink
18 Heidi Forder
28 Yvonne Spierings

Juni 
  Laura Koolen
02 Ans Willemse
02 Marion van Bijnen
02 Nicole van Hees

07 Marja van Item
09 Hanneke Theunis
10 Maud van Raak
10 Ria Moelands
14 Ans Houtepen
16 Nellie Kroot
17 Henriëtte de Jong 
17 Kim Pagie
21 Viola van Geel
24 Monique Schellingerhout
26 Jan van den Hurk

April 
06 Gerrit Vos
10 Ad van Bavel
10 Marieke Horsten
12 Els Kouwenberg
13 Jo van Dongen
17 Vera Docters van Leeuwen
25 Resi Bax

26 Corry van Oevelen
28 Gerrit van Rens
30 Peter Hendriks
Mei 
02 Marion van de Sanden
12 Chris van Engelen
16 Hannie van Rijswijk
18 Frans van Riel

18 Ingrid Wassenberg
19 Joke Schuurmans
Juni 
05 Martie van der Velden
13 Berty Schmitz
16 Diny van Riel
21 Corrie Verheijden
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DE CLIËNTENRAAD IS ER VOOR U!

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle 
bewoners van Den Herdgang! Hebt u wensen, 
ideeën, op- of aanmerkingen maak deze dan ken-
baar bij de Cliëntenraad. 
De Cliëntenraad beschikt over een postvakje bij de 
receptie. Via het locatiesecretariaat kunt u ook 
een afspraak maken met de Cliëntenraad.

Samenstelling Cliëntenraad Den Herdgang
Hr. J. Ruis (bewoner)
Hr. G. van Bijnen (bewoner)
Mevr. M. Kerkhofs-van Oudheusden (familielid)
Mevr. S. van Broekhoven (familielid)
Hr. C. Nanning (familielid)
Hr. P. Nanning (familielid)
Mevr. M. Otten (vrijwilliger)

P. Nanning
voorzitter

G. van BijnenJ. Ruis

M. OttenM. Kerkhofs

C. NanningS. van Broekhoven

VAN DE CLIËNTENRAAD 

Uit de vergadering van 16 januari 2018

Maaltijden Van Hoeckel 
Toelichting door de heer R. Rombouts van de firma 
Van Hoeckel.
Van Hoeckel, onderdeel van Sligro, levert dagelijks 
maaltijden uit een breed assortiment aan ruim 
1000 zorgaanbieders door heel het land. Daarnaast 
adviseert en ondersteunt Van Hoeckel bij het 
inrichten van de bedrijfsprocessen van de zorgaan-
bieders. Sinds vorig jaar is Van Hoeckel de leveran-
cier van De Wever. De coördinator horeca van  
Den Herdgang probeert in nauw overleg met Van 
Hoeckel de juiste menucyclus samen te stellen  
en heeft hierover tevens regelmatig contact met 
andere locaties van De Wever.

Renovatie keukens / sanitaire ruimtes
Toelichting door de heer K. Keulemans, medewerker 
van Wonen Breburg. Voor de renovatie van de 
keukens en de badkamers is een adviesbureau 
ingeschakeld om het gehele proces te begeleiden.
In de loop van januari 2018 hebben aannemers  
Den Herdgang bezocht om een offerte uit te  
brengen. In februari worden de offertes beoordeeld 
en wordt beslist welke aannemer de renovatie zal 
uitvoeren. Daarna gaan Wonen Breburg en Den 
Herdgang de werkzaamheden zorgvuldig plannen 
met de bewoners en de verzorging. 

In principe staan voor de renovatie van een keuken 
en badkamer 11 werkdagen gepland. Bewoners 
blijven tijdens de renovatie gewoon op de locatie 
aanwezig. Het plan is om te starten in het voorjaar 
en de renovatie in 2018 te realiseren.

Keuken
Er wordt gekeken welke type keuken het beste past 
in het betreffende appartement. De keukens wor-
den niet voorzien van een kookplaat. De bewoners 
kunnen wel kiezen voor een los kookplaatje.
De ruimte in de keuken is groot genoeg voor een 
koel-vriescombinatie. Als men daarvoor kiest moe-
ten de bewoners die zelf schoonmaken.

Badkamer
In de badkamer worden het afzuigsysteem en de 
leidingen vernieuwd en wordt een kleine radiator 
opgehangen.
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Den Herdgang

Mededelingen
De feestdagen zijn gezellig verlopen. De  
kerstdiners waren een succes en de sfeer  
was goed. Van de Raad van Bestuur is een  
adviesaanvraag ontvangen over de voorgenomen 
benoeming van Margriet Ratelband tot  
locatiemanager van De Kievitshorst naast  
Den Herdgang en De Bijsterstede. De Cliënten-
raad heeft haar zorgen geuit met betrekking  
tot de verantwoordelijkheden. Uiteindelijk is  
een positief advies afgegeven. Wel is verzocht  
om een evaluatie over zes maanden waarbij de 
Cliëntenraad is betrokken. 

De Cliëntenraad wenst Margriet Ratelband  
heel veel succes. Margriet Ratelband licht nog  
toe dat er steeds minder managers zijn met 
slechts één locatie.

Uitkomsten enquête maaltijden
De uitkomsten van de enquête (een momentop-
name) waren positief. De maaltijdvoorziening  
is een continue proces in samenspraak met 
medewerkers, diëtisten en bewoners.  
 
Het team horeca is laagdrempelig voor de  
bewoners Een nieuwe coördinator horeca met 
een koksopleiding start per 1 maart bij Den 
Herdgang. 

Plannen datum bewonersavond
In april komt een informatie-avond voor bewo-
ners en contactpersonen. Voor de Cliëntenraad  
is dit een mooie gelegenheid om nieuwe leden te 
werven.

Invoering digitaal Cliëntportaal
Alle bewoners en contactpersonen worden  
opnieuw geïnformeerd over het gebruik van  
het Cliëntportaal.

Ontwikkelplan 2018 zinvolle dagbesteding  
voor extra gelden Waardigheid & Trots
Ook in 2018 zijn weer diverse activiteiten voor  
de bewoners gepland. 

Voor de uitvoering van de belevingstuin is met de 
gemeente Tilburg afgesproken om in het 
voorjaar van 2018 de draad weer op te pakken 
met Van Helvoirt Groenprojecten.
Volgende vergadering is 20 maart

NLDOET 2018 IN DEN HERDGANG

Een fantastische groep vrijwilligers, werkzaam bij 
VGZ Eindhoven, was onze gast. Op afdeling Korvel 
hebben ze vrolijke lentestukjes gemaakt en op 
fdeling Reit werden de lekkerste cupcakes gebakken. 
Het was een gezellige middag met heel veel kleur, 
geur en smaak.
We hebben erg genoten!
Met hartelijke dank aan het team VGZ Eindhoven 
voor deze geweldige middag 

BEDANKT ANTONIE!
Antonie werkt al vele jaren als secretaresse bij Den 
Herdgang. Ze regelt allerlei zaken, achter de scher-
men, waar wij allemaal geen weet van hebben. Ook 
aan D’n Bijerd besteedde ze altijd heel veel aan-
dacht. Echter is dit de laatste d’n Bijerd waaraan ze 
haar medewerking heeft verleend.  
Want als deze editie op uw mat valt, heeft Antonie 
haar allerlaatste werkdag. Ze mag met vervroegd  
pensioen. Gaan genieten! Leuke dingen gaan doen! 

Ze weet nog niet precies hoe ze haar dagen gaat 
vullen, maar dat komt waarschijnlijk vanzelf. Ze  
wil er geen ruchtbaarheid aan geven. Maar als  
redactie vinden we toch echt wel dat we haar even 
moeten bedanken.
Lieve Antonie, dank je wel voor je inzet. We wensen 
je nog heel veel mooie jaren in goede gezondheid. 
We gaan je missen en niet alleen voor D’n Bijerd. 

Redactie D’n Bijerd. 
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OPENINGSTIJDEN RESTAURANT

Koffie drinken 
Vanaf 9.00 uur

Warme maaltijd dagelijks
Van 12.00 tot 13.45 uur 
Van 16.45 tot 17.45 uur

Kleine kaart
Zaterdag en zondag: Van 12.00 tot 17.45 uur.

Senioren uit de wijk zijn ook van harte welkom in ons 
restaurant. Van 12.00 tot 13.45 uur en van 17.00 tot 
17.45 uur bieden wij een driegangenmenu aan.

Vooraf reserveren is niet noodzakelijk.
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Openingstijden kapsalon
Donderdag  van 08.30 tot 17.00
Zaterdag  van 08.00 tot 13.00

Wij werken op afspraak
Kapsalon   T 013 583 18 12
Schoonheidssalon  T 06 20 54 55 82

DORRIS COIFFURE & BEAUTY

BEWONERSBERICHTEN
 

Overleden bewoners

7 december De heer Spijkers
25 december Mevrouw Middelbeek 
27 december De heer Van Hautum
05 januari Mevrouw van Gerwen
13 januari Mevrouw Krijnen
14 januari Mevrouw de Jong
06 februari De heer Vissers
11 februari Mevrouw De Beer 
15 februari Mevrouw Vermeulen

Nieuwe bewoners

Mevrouw Van de Broek
Mevrouw Van Leeuwen
Mevrouw De Nijs
De heer Zegers
Mevrouw Jansma
Mevrouw Van Dijk 
Mevrouw Mathijssen
Mevrouw Rooijakkers
Mevrouw De Jong



Den Herdgang

Op Den Herdgang kijken we weer terug op een ge-
weldige carnaval. ‘Zot zo meuge’ was het motto in 
Tilburg. Een motto dat op ons lijf geschreven stond. 

Traditioneel begonnen we de week vooraf aan 
Carnaval al met de bekendmaking van Prins Hennie 
d’n Irste. Even zag het ernaar uit dat dit de eerste 
carnaval zou zijn zonder eigen Prins(es) en Raad in 
Den Herdhof. Maar gelukkig kwam alles toch nog op 
zijn pootjes terecht. Daarvoor wil ik Prins Hennie en 
zijn raad nogmaals danken! 

Dinsdagavond mochten we, na de koffietafel, Prins 
Etienne ontvangen met zijn gevolg. Het dak ging er 
bijna af in Den Herdhof. Prins Etienne eindigde zijn 
bezoek met een welgemeend compliment aan Den 
Herdgang. Hij noemde ons een warm en gezellig huis! 

Vrijdagochtend liep basisschool De Vijfhoeve haar 
carnavalsoptocht door Den Herdgang. Gastvrij als 
we zijn, waren alle 200 kinderen van harte welkom. 
Het werd een drukte van jewelste, maar o zo gezel-
lig! We wisten niet waar we eerst moesten kijken. 
Het had best langer mogen duren. 

Zaterdag hadden we een bliksemoptreden van  
De Gaotenblaozers & Koppent, waardoor we  
prima in de sfeer bleven. Zondag een Snertconcert 
van onze eigen Gangmaokers van Den Herdgang. 
Maandag was het Gangmaokersmiddag, waarbij 
we genoten van de playbackacts van onze Gang-
maokers. Toen was het al weer dinsdag ‘sebiet dan 
is het merge’ samen met onze Raad en Prins Hennie 
sloten we de carnaval weer af. 

Woensdag gingen we met onze valentijn een  
askruisje halen, voor het haringhappen. 

Ook al worden we allemaal ouder in het verzor-
gingshuis, met carnaval voelen we ons weer een 
klein beetje jong. We drinken, eten, lachen,  
dansen en dat allemaal samen. Wat hebben we 
weer genoten. Maar liefst zes dagen hebben  
we gefeest, mede dankzij de inzet van onze  
vrijwilligers. Want zonder de inzet van vrijwilligers  
is dit ook echt niet mogelijk. 

Bij deze alvast voor in de agenda dinsdag  
26 februari 2019. Start Carnaval 2019 met als  
motto ‘Ongelooge waor, 55 jaor!?’

ZOT ZO MEUGE
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Alweer voor de 22e keer houden we de jaarlijkse 
wandeldriedaagse, een activiteit die u beslist niet 
mag missen. Degenen die al wat langer in Den 
Herdgang wonen, poetsen hun wandelschoenen op, 
andere bewoners die niet meer zo goed ter been zijn 
zorgen dat de banden van hun rollator of rolstoel 
er weer strak gespannen bijstaan en dat de accu 
is opgeladen. Tja en voor de nieuwelingen die zich 
misschien nu afvragen wat hun te wachten staat?

Den Herdgang gaat in mei volop in beweging. Drie 
dagen wandelen met z’n allen, weer of geen weer! 
Hulpmiddelen zijn toegestaan. We lopen zo’n drie 
kilometer en zorgen voor een rustplek wordt gezorgd 
en uiteraard zorgen we voor de inwendige mens. 
 
We vertrekken iedere dag om 14.00 uur vanaf de 
hoofdingang. Op dinsdag 29 mei geven we het 
startschot. Op woensdag 30 mei gaan we op pad 
en op donderdag 31 mei zullen hopelijk veel familie 
en / of vrienden u inhalen. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunt u in de Heuvel nog wat 
sterke wandelverhalen ophalen. 

Gezien het grote aantal deelnemers aan deze  
activiteit dat daarbij gebruikmaakt van een rol-
stoel, doen wij een dringend beroep op familie of 
kennissen van bewoners om als begeleider tijdens 
deze wandeldriedaagse mee te gaan. Alleen op die 
manier is het voor ons mogelijk dat iedereen mee 
kan en we niemand hoeven teleurstellen. 

Mocht u een rolstoel nodig hebben, dan dient u daar 
zelf voor te zorgen. Wanneer u echt geen begeleider 
kunt krijgen, proberen wij daarvoor te zorgen.

Inschrijven kan tijdens de Bingo. Voor bewoners met 
welzijnspakket is deelname gratis. Bewoners zonder 
welzijnspakket betalen € 6,-. Aangezien de organi-
satie van deze activiteit veel voorbereiding vraagt 
en wij niemand teleur willen stellen, een dringend 
verzoek om u vóór vrijdag 18 mei in te schrijven. 

Op donderdag 31 mei, kunt u na de activiteit in het 
restaurant tegen betaling een frietje met snack 
bestellen. Zo kunt u de Wandeldriedaagse gezellig 
afsluiten! 

Team Welzijn

RUST ROEST…DUS BEWONERS TREK UW 
WANDELSCHOENEN AAN EN DOE WEER MEE!



VASTE WEEKACTIVITEITEN

Sjoelen
Maandag van 14.30 tot 16.00 uur in de Heuvel.
Wegens grote belangstelling voor het sjoelen is  
er op dit moment een wachtlijst.

Klassieke muziek
Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de huiskamer 
op afdeling Reit
Woensdag voor de bewoners van Korvel van  
10.30 tot 11.30 uur in de huiskamer van afdeling 
Korvel. 

Handwerken
Woensdag van 9.30 tot 11.45 uur in de Korte 
Heuvel

Bibliotheek
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in de Heuvel. 
Een strippenkaart voor het lenen van 10 boeken is 
te koop bij de vrijwilliger van de bibliotheek.

Internetcafé (met begeleiding)
Dinsdag van 9.30-11.30 uur
U kunt zich ook aanmelden voor een cursus

Sport en bewegen
Maandag van 10.45 – 11.30 uur in de Korte  
Heuvel voor bewoners van Hasselt/ Reit en  
Veldhoven en de bewoners uit de in- en  
aanleunwoningen en wijk. 

Tekenen en schilderen
Vrijdag van 10.00 tot 11.45 uur in de Korte Heuvel

Borrel- en dansmiddag
Laatste vrijdag van de maand
DJ Ad om 14.30 uur in De Heuvel

Het kan voorkomen dat er voor deelname aan een 
vaste weekactiviteit een wachtlijst bestaat.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij Welzijn.
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Den Herdgang

PAASBRUNCH
Zondag 1 april en maandag 2 april

Menu

heldere goedgevulde kippensoep

kippenpasteitje
broodjes

kipfilet - ham - kaas
eisalade

 zoet beleg 
roerei met spekjes

pancake 
fruitmandje
paastoetje 

Bij de brunch kunt u onbeperkt genieten van 
koffie, thee, melk of jus d’orange. Andere dranken 
brengen we in rekening.

Kosten € 14,95 per persoon

Wij verwachten u tussen 11.00 - 11.30 uur 
De brunch eindigt om 14.00 uur

Reserveren in het restaurant van Den Herdgang.
Graag willen wij iedereen ontvangen, maar we 
hebben een beperkt aantal plaatsen. Reserveer 
daarvoor tijdig, dit voorkomt teleurstellingen.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Bij woonzorgcentrum Den Herdgang spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij werken intensief samen met 
professionele medewerkers. De vrijwilligers hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. De vrijwilligers 
bieden gastvrijheid en geven aandacht waarbij de wensen en behoeften van de bewoner en hun familie 
centraal staan.
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met Leoni Hoogendoorn.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Dinsdag-, zaterdag- en zondagavond van 16.45 uur 
tot 20.00 uur.

Je ondersteunt de afdeling met het dekken van de 
tafels, het ontvangen van bewoners en het helpen 
met eten, daar waar nodig is.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel

Zaterdagochtend van 9.00 tot 14.00 uur.

Je ondersteunt de afdeling met het dekken van  
de tafels, het ontvangen van de bewoners en het 
helpen met eten daar waar nodig is.

Transfervrijwilliger

Maandag tot en met zondag van 11.30 tot 14.00 uur.

Je haalt de bewoners die niet zelfstandig naar het 
restaurant kunnen komen. Vanuit het restaurant 
kan ook het verzoek komen om maaltijden naar 
appartementen te brengen. 

Vrijwilliger restaurant

Aanwezigheid in overleg.

Je ondersteunt de medewerkers van Horeca.  
Je verricht barwerkzaamheden en ontvangt gasten 
in het restaurant.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer meerzorg
Woensdag, vrijdag middag, zaterdag en zondag 

Je ondersteunt de gastvrouw en ontvangt de  
bewoners. Samen zorgen jullie voor koffie / thee  
en een gezellige bezigheid.

Bezoekvrijwilliger
Aanwezigheid in overleg

Individueel bewonersbezoek. De belangrijkste  
taak van de vrijwilliger is het ‘er zijn’ vanuit een 
meelevend hart. Gezelschap en een goed gesprek 
staan centraal bij het bezoekwerk 
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Dit is zeker ook van toepassing voor onze 
vrijwilliger Harrie.
Hij staat altijd voor iedereen klaar, maakt tijd voor 
een praatje en een luisterend oor en is graag gezien 
bij zowel de bewoners als de medewerkers.
Altijd recht uit zijn hart, niks is hem teveel.
Je hoeft hem maar wat te vragen en Harrie staat 
paraat. En niet alleen in de keuken, wat zijn vrijwilli-
gerswerkplek is, maar ook voor allerlei andere 
vragen: met een bewoner naar het ziekenhuis of 
boodschappen doen met iemand. Harrie en zijn 
lieve vrouw Rita hebben ook altijd oog voor mensen 

die het wat moeilijker hebben en helpen waar ze 
kunnen.

Net als alle andere vrijwilligers, die zich met heel 
hun hart inzetten, bedanken wij Harrie en Rita voor 
alles wat zij voor de mensen doen.

Team Horeca

VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD WAARD
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Den Herdgang

VRIJWILLIGERSINFO

Vertrokken
Leon van Hooft
Annie Mols
Emine Er
Wij bedanken hen hartelijk voor hetgeen zij voor 
onze bewoners hebben gedaan

Nieuwe vrijwilligers
Ad van Lissum - ondersteuning huismeester
Anneke Bambacht - ondersteuning huiskamer Reit
John van der Linden - ondersteuning schildersclub
Karin de Rooij - ondersteuning huiskamer Veldhoven
Tonny Clijsen - ondersteuning huiskamer Reit
Kees de Leeuw - ondersteuning huiskamers met 
klussen

We heten ze van harte welkom en wensen ze veel 
plezier met hun vrijwilligerswerk

EXTRA HANDEN
Opgeven bij Leoni Hoogendoorn

Woensdag 25 april - wWandelen naar De Poorten
Aanwezig: 13.30 uur, start wandelen 14.00 uur.

Wandeldriedaagse in mei
Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 mei 
Aanwezig:13.30 uur, start wandelen 14.00 uur.

Zondag 13 mei - Optreden Jurgen Jonkers
Aanvang 14.00 uur 
Begeleiden bar, zal en bewoners

STICHTING VRIENDEN VAN DEN HERDGANG

Als bestuur van Stichting Vrienden van Den Herdgang, willen we eens terugkijken op de laatste  
periode. Allereerst staan we stil bij het overlijden van onze voorzitter, de heer Seb Mateijsen,  
waarvan wij in november vorig jaar helaas afscheid hebben moeten nemen. Hij was een drijvende kracht 
binnen onze stichting. Het welzijn en geluk van alle bewoners stond bij hem hoog in het vaandel.

SEB, BEDANKT VOOR ALLES!  
WE ZULLEN JE NODE MISSEN!!

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de 
beamer, waardoor u regelmatig kunt kijken naar 
films, of zelfs naar een tv-uitzending. We hebben 
bijgedragen aan een mooi windscherm op het 
terras en er is flink gewerkt aan de tuin bij Korvel. 
Er werd ook een Braintrainer Plus aangeschaft, 
de geluidsinstallatie werd verbeterd en niet te 
vergeten diverse bingo’s en loterijen die werden 
georganiseerd. Afdeling De Reit en Korvel hebben 
we kunnen helpen bij de organisatie van een 
familiedag. Ook het huisorkest De Gangmaokers 
krijgt jaarlijks een financiële bijdrage om muziek 
aan te schaffen en de dirigent te betalen. De 
bewoners kunnen buiten de optredens die ze 
voor ons verzorgen, ook wekelijks genieten van 
de repetitie op maandagavond. 

Het zéér succesvolle aspergediner mogen we  
absoluut niet vergeten. Eén ding is zeker: het 
gaat dit jaar een vervolg krijgen. Of het weer 
asperges worden, of iets anders, moeten we  
nog over nadenken.

Oók is heel zeker: er staat dit jaar veel  
te gebeuren.

Daarom is uw (vrijwillige) bijdrage niet alleen 
zeer welkom en gewenst, maar ook broodnodig!
Wij hebben als Stichting jaarlijks veel geld nodig, 
wat wij in een of andere vorm weer teruggeven 
aan onze bewoners.
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ALGEMENE INFORMATIE

Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag van 10.00-11.30 uur.

Fysiotherapie
De Wever
Marjon Bartels, tel. 06-12483513
Bas Verdegaal
Dinsdag en vrijdag van 8.00-12.00 uur,  
tel. 4680220, 06-33103176.
Van de Braak en Maas
Volgens afspraak: tel. 5420685 (zie advertentie)

Prikdienst
Elke dinsdag- en donderdag van  
9.00-10.00 uur in de wisselruimte Heuvel.

Stomerij de Beer
Maandag ophalen, donderdag bezorgen,  
tel. 4680942

WonenBreburg
Huismeester: Bert Wielaert, tel. 06-50663055 
Woonconsulent: Mariët van Maanen, tel. 5399762

Wijkagent
Te bereiken via tel. 0900-8844 

Ouderenzorg gemeente Tilburg (sociale dienst)
U kunt zelf de gemeente bellen (tel. 14013),  
vragen naar ouderenzorg.

Diëtiste 
Judith Goertz, tel.: 06-13107448

Kerkelijke vieringen 
Zaterdag in de even weken om 19.00 uur in  
de Heuvel.

Kleine reparaties rolstoelen en rollators  
(b.v. oppompen banden)
Maandag t/m donderdag van 8.00-12.00 uur  
in de werkplaats van de huismeester.
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PLUIM
Dit jaar hebben we, op verschillende werkplekken 
van vrijwilligers, een enquête gehouden onder 
bewoners, familie en gasten. We hebben gevraagd 
hoe zij de inzet van de vrijwilligers binnen Den 
Herdgang ervaren. We zijn al zo trots op onze club 
vrijwilligers en met de uitslag van deze enquête 
blijkt maar weer hoe geweldig jullie het doen! 

Jullie aandacht, tijd en belangstelling voor onze 
bewoners, familie en gasten wordt enorm door hen 
gewaardeerd. En zeker ook door ons. Hartelijk dank 
voor al jullie inzet!

Ook het NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligers-
werk) vindt dat het hier goed geregeld is en heeft 
daarom ons keurmerk 

‘Vrijwillige inzet, goed geregeld’ verlengd!

ROZENHOEDJE BIDDEN
In mei, de Mariamaand, zal van maandag t/m 
vrijdag het rozenhoedje gebeden worden in de 
stilteruimte. Voorgangster Hetty van Bebber, zal 
elke avond om 18.30 uur aanwezig zijn om voor te 
bidden.

U bent van harte welkom!
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TOESTEMMING PUBLICEREN FOTO’S

Om ons blad te illustreren, zullen wij her en der gebruikmaken van  
foto’s die bij diverse gelegenheden zijn gemaakt. Het kan voorkomen  
dat ook u op een foto staat. Als u liever niet wilt dat we een foto  
gebruiken waarop u staat, dan houden wij hier rekening mee.
Vult u dan onderstaande strook in en stuur die naar de redactie

Naam
Afdeling/appartement
wil geen foto’s waar hij/zij op staat in D’n Bijerd

✁

DEN HERDGANG
MAANDAG 8 JANUARI
MAANDAG 9 JULI

VOOR EEN OOGMETING, ADVIES 
OF NIEUWE BRIL KUNT U
BELLEN/MAILEN

06 555 77 424

BRILLENBIJUTHUIS@GMAIL.COM
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IN BEELD

Horecateam van De Bijsterstede tijdens kerst 2017

NLdoet in Den Herdgang


