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Locatiemanager

Beste bewoners, familie en of contactpersonen,

Zoals u wellicht al in het nieuws en via andere 
kanalen hebt vernomen, geldt vanaf 25 mei 
2018 een nieuwe wet, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
Wat je wel en niet met persoonsgegevens mag 
doen ligt vast in de wet. Die nieuwe wet is de 
aanleiding dat er nu overal veel aandacht is 
voor bewust omgaan met persoonsgegevens, 
ook bij De Wever. Wij hebben de AVG vertaald 
in Bewust Omgaan met Persoonsgegevens, 
kortweg BOP. 

Binnen De Wever is er een functionaris gegevens-
bescherming aangesteld, die samen met de leden 
van de BOP werkgroep zorg draagt voor een goede 
uitvoering van deze wet. Wij doen er alles aan om 
u zo goed mogelijk op de hoogte te houden met 
betrekking tot de veiligheid van onder meer uw 
gegevens. Mocht u nog vragen hebben omtrent dit 
onderwerp, schroom niet om deze bij ons te stellen.

Op beide locaties wordt er hard gewerkt aan LEAN. 
Een aantal medewerkers volgen deze scholing en 
kunnen na het behalen van hun certifi caat, andere 
collega’s ook weer trainen in LEAN. Deze methode 
is erop gericht om maximale waarde voor de klant 
te realiseren met zo min mogelijk verspilling. 
Verderop in dit blad leest u meer over deze 
interessante methode. We houden u op de hoogte!

Na het opknappen van het restaurant van De 
Bijsterstede, zijn we nu ook op Den Herdgang druk 
bezig met de voorbereidingen voor het vernieuwen 
van het restaurant.  Het Bruin café op Den 
Herdgang is inmiddels geopend en we hopen 
dat u, onder het genot van een drankje, een 
kaartje leggen, een feestje vieren, op een gezellige 
manier samen kunt zijn. U kunt in het restaurant 
informatie inwinnen over de mogelijkheden van het 
Bruin café.

Ook is er achter de schermen druk gewerkt aan 
de voorbereidingen voor de verbouwing van de 
keukens en badkamers op Den Herdgang. 
Tijdens de bewonersavond is er uitleg gegeven 
over de komende renovatie. In samenspraak met 

de cliëntenraad en wonen Breburg zijn er keuzes 
gemaakt over kleuren, tegelwerk.

Zodra we weten wanneer de aannemer kan 
beginnen zullen we uiteraard informeren over de 
planning en andere activiteiten rondom deze 
renovatie. Zoals u kunt lezen, we zijn hard aan het 
werk om de kwaliteit van wonen en zorg, continue 
te blijven verbeteren.U kunt ons daarbij helpen! 
Zijn er vragen en of opmerkingen deel ze met ons 
zodat we, samen met u, het wonen en welzijn van 
onze bewoners kunnen blijven verbeteren.

Ook zijn we nog steeds op zoek naar leden voor 
de Cliëntenraad van zowel De Bijsterstede als 
Den Herdgang. Voor informatie kunt u een van de 
cliëntenraadsleden benaderen. Gegevens hiervan 
vindt u verderop in dit blad. 

Ik wens u een mooie zomer toe.

Margriet Ratelband
locatiemanager De Bijsterstede en Den Herdgang



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 
uitgangspunt. 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 
kunnen waakvrijwilligers in de laatste levensdagen 
ingezet worden.

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
De aanvraag wordt gedaan bij een geestelijk 
verzorger van De Wever, te bereiken via de receptie 
van De Hazelaar (T 013 464 41 00). Zij zijn alle 
dagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur

Voor verdere informatie kun je je richten tot
De Wever
De Hazelaar
Geestelijke verzorger 013 464 41 00

Inzet van vrij willigers bij  naderend 
levenseinde binnen locaties van De Wever
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Het zonnetje was dit jaar de zomer al voor. Hopelijk 
speelt hij niet vals en is dit een goede voorbode 
voor de zomer. Vakanties komen er weer aan. 
Allereerst willen we dan ook  iedereen een hele 
fi jne vakantie toewensen. 

Onze bewoners vinden vakantie altijd wat minder. 
Andere mensen die komen zorgen. Vertrouwde 
gezichten die er even niet zijn. Maar hoe fi jn is het 
dan weer als ze terugkomen van vakantie met volle 
accu’s om er weer tegen aan te gaan. 

Op Den Herdgang en De Bijsterstede gaat alles zo 
veel mogelijk door, vakantie of niet. Gelukkig heb-

ben ook niet alle vrijwilligers tegelijk vakantie. Want 
uw welzijn is ook belangrijk. Leuke dingen doen, 
afl eiding, genieten.
In beide huizen is Jurgen Jonkers geweest. Hij gaf 
ons weer genoeg energie.
In deze 
D’n Bijerd vindt u weer genoeg te lezen voor een 
zomerdag op het terras, met een lekker drankje. 

 Als de zon er toch niet was geweest was er  
 nooit een reden voor een feest 
 o wat is het leven fijn als de 
 zon schijnt.

 Als ie boven aan de hemel staat is ‘t net of alles beter gaat 
 alles ziet er anders uit als de zon schijnt

Van de redactie

‘

‘



De laatste maanden ver-
schijnen er weer met 
regelmaat berichten in de 
kranten over op handen 
zijnde sluiting en/of sloop 
van kerken. Laten we 
daarom een paar reeds 
gesloten kerken eens
onder de loep nemen.

De kerk van Broekhoven II, toegewijd aan de 
Heilige Familie, werd gesticht in 1924 als afsplitsing 
van Broekhoven I. Bouwpastoor werd Jac Nabuurs, 
een broer van Deken Nabuurs, die door de dames 
Suijs van ruime geldmiddelen werd voorzien om de 
kerk te bouwen. Op 10 juli 1924 werd de eerste 
steen gelegd van de kerk die ontworpen was door 
architect Jos Donders.

De opvolgende pastoor was R. Kerssemakers. 
Boven de hoofdingang was een beeld van de 
Heilige Familie aangebracht dat door G. Bourgog-
non gemaakt is. Dit beeld is helaas verloren ge-
gaan. Nadat in 1972 de parochies van Broekhoven 
I en II met Fatima waren samengegaan werd de 
kerk in 1974 gesloopt.

De St. Annakerk stond op de hoek van de Capuci-
jnenstraat en de St. Anna straat. Deze kerk met zijn 
twee gemutste torens en zijn koepel werd in 1898 
gebouwd naar ontwerp van architect J. van der 
Abeelen voor bouwpastoor B. Janssens. Op 
nieuwjaarsdag 1899 werd de eerste mis opgedra-
gen. Een van de opvolgers was pastoor A.P. Eras: 

een van de drie pastores Eras, die het 
bisdom kende. Zij waren alledrie zonen 
uit de familie Eras van de wollen-
stoffenfabriek Eras en Zn. aan de 
Goirkestraat. Bij zijn zilveren priester-
jubileum in 1932 kreeg deze pastoor 
drie luidklokken aangeboden van zijn 
parochianen. Na de oorlog werden om 
een mooier uitzicht op het altaar te 
hebben de trekstangen van de koepel 
verwijderd. Dit luidde het begin in van 
verzakkingen en scheuren. De laatste 
mis werd opgedragen op 27 september 

1970. Sloper van Hees maakte in 1973 de kerk 
met de grond gelijk.

De drie luidklokken van het St. Anna staan nu op 
het voorterrein van oud ijzerhandelaar Gebr. van 
Raak aan de Ledeboerstraat.

De kerk van de Noordhoek, toegewijd aan het H. 
Hart, werd gebouwd naar ontwerp  van architect 
Dr. P.J.H. Cuijpers in 1897 in neogothische stijl. Het 
was in die tijd het grootste kruisgewelf in baksteen. 
En met een 14 meter breed middenschip de breed-
ste overspanning van het land. Bouwpas toor was 
Prof. Dr. Zinnicq Bergmann; professor aan het 
seminarie te Haaren. De bouwsom van kerk en 
pastorie was f 192.000,=. Een prijs waar je nu nog 
maar een rijtjeshuis voor koopt. Echter de smid, de 
timmerman en de metse laar verdienden toen dan 
ook maar 15 tot 20 cent per uur. Ondanks de gulle 
giften van de familie Pollet kon de kerk niet worden 
voorzien van een kerktoren. In 1931, ten tijde van 
pastoor Sanders, werd de kerk vergroot met een 
nieuwe ingangspartij. In de kerk was modern schil-
derwerk van Egbert Uekkers.

De Noordhoekkerk is ook bekend door de moord op 
Marietje Kessels in 1900. Zij was dochter van 
Mathieu Kessels, eigenaar van de grote fabriek van 
muziekinstrumenten M.J.H. Kessels aan de Indus-
triestraat. Deze moord is tot op heden nog steeds 
niet opgelost. Na leegstand werd de kerk in 1975 
afgebroken door H. van Casteren. Zo verdween 
opnieuw een kerk uit het stadsbeeld van Tilburg.

Harrie Schoenmakers †

SCHÔÔN TILBURG
Zo als mijn vader het zich herinnert

Gesloopte kerken in Tilburg
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Bij Den Herdgang en De Bijsterstede kunt u gebruik 
maken van de Meedoenregeling Tilburg. Als u 
hiervoor in aanmerking komt, hebt u hierover een 
brief gehad van de Gemeente Tilburg. 

Claudi Olieslagers (Den Herdgang) of Alex Hen-
drickx (De Bijsterstede) van Welzijn kunnen voor u 
het geld innen, zodat u het kunt gebruiken voor de 
diverse activiteiten in Den Herdgang of De Bijsterst-
ede.  Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan 

hebt u de originele brief van de gemeente nodig.  
Er zijn diverse mogelijkheden 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

Meedoenregeling

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) ingegaan. 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 ge-
gevensbescherming aan te stellen die erop toeziet 
dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

In de week 17 heeft u een schrijven ontvangen, 
waarin u heeft kunnen lezen hoe wij omgaan met 
uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, 
neem dan gerust contact op met de functionaris 
gegevensbescherming. Het mailadres is fg@
dewever.nl.

Wet Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG)



Als er een functienaam is die mensen stelselmatig 
op het verkeerde been zet, dan is het wel die van 
de verpleegkundig specialist (VS). Het verraderlijke 
zit hem in de term verpleegkundig. De dagelijkse 
bezigheden van de VS komen meer overeen met 
die van een arts. In het bijzonder met die van de 
specialist ouderengeneeskunde (SO). Verpleegkun-
dig specialisten verplegen niet, maar lopen visites, 
consulteren en behandelen. Weliswaar onder 
supervisie van de SO, maar toch. Bovendien 
hebben ze een veel zwaardere opleiding genoten 
dan de gemiddelde verpleegkundige. Een VS is 
in Nederland de wettelijk beschermde benaming 
voor een verpleegkundige die een geaccrediteerde 
academische opleiding positief heeft afgerond 
(Master of Science, Advanced Nursing Practice). 
De naam verpleegkundig specialist brengt 
verwarring bij professionals, cliënten en familie. 

De naam klopt namelijk niet met de uitgevoerde 
werkzaamheden die zoals geschetst meer op het 
behandelen is gericht dan op verplegen. 

De verpleegkundig specialist is een hbo-opge-
leide verpleegkundige die de masteropleiding 
Master of Advanced Nursing Practice heeft 
gevolgd. De verpleegkundig specialist werkt in 
het gebied tussen de verpleegkundige en de 
arts en verricht medische en verpleegkundige 
handelingen.

Competenties
Om een idee te geven van wat de VS allemaal 
moet kunnen, citeren we eerst maar eens vrijelijk 
uit de functieomschrijving. De VS wordt ingezet 
voor een omschreven cliëntengroep, waarmee ze 
individuele behandelrelaties aangaat. Dat kan op 
het spreekuur, maar ook ad hoc, tijdens het lopen 
van visites. Ook behandelt de VS cliënten, voert 

indien nodig 
medisch 
onderzoek 
uit, schrijft 
medicatie 
voor en 
delegeert 
voorbehoud-
en 
handelingen 
naar verplee-
gkundigen en 
verzorgenden. Een VS coördineert, is verantwoor-
delijk voor de familiegesprekken en geeft adviezen 
aan andere disciplines in het multidisciplinair team. 
Daarnaast is hij/zij onder meer coach voor andere 
zorgmedewerkers in de zorgomgeving rond de cliënt.

Geprotocolleerde medische zorg
•   Verrichten van lichamelijk onderzoek.
•   Diagnose stellen, waar nodig in overleg met 

de specialist ouderengeneeskunde.
•   Indiceren van behandeling en begeleiding 

door andere disciplines.
•   Controleren en evalueren van 

behandelresultaten. 
•   Medicatie voorschrijven.
•   Een bijdrage leveren aan het zorgplan.

Een prachtig beroep zeggen de verpleegkundig 
specialisten van De Wever. Maar het kende een 
weerbarstige start. Het fenomeen VS is komen 
overwaaien uit de Verenigde Staten. Daar stond de 
functie bekend als nurse practitioner. In het begin 
was het pionieren. Niemand kende het vak, we 
zochten heel erg en was behoorlijk afhankelijk van 
de goodwill van een artsenvakgroep. We kwamen 
immers op hun terrein. Inmiddels merken we aan 
alles dat de SO’s ons volledig geaccepteerd 

Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde
Een welkome collega
Onderzoek van het CBS wijst uit dat Nederland in 2040 een kleine vijf miljoen 65-plussers telt. Grof-
weg een op de vier Nederlanders is dan ouder dan de thans geldende pensioengerechtigde leeftijd. 
Ook de levensverwachting neemt toe. Deze dubbele vergrijzing vraagt om innovatieve 
oplossingen, zodat ook deze groep ouderen goede zorg ontvangt. Een goed voorbeeld is 
taakherschikking, waarbij Verpleegkundig Specialisten (VS) taken van artsen als de Specialist 
Ouderengeneeskunde (SO) overnemen. In De Wever zijn ze inmiddels volledig ingeburgerd.
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hebben en inzien dat taakherschikking kan leiden 
tot verhoging van de kwaliteit van zorg. 

Ook op de afdelingen is onze functie volledig 
geaccepteerd, niet alleen bij de collega’s, ook bij  
de cliënt en diens familie. Maar waag je je buiten 
vertrouwd terrein, dan weet vrijwel niemand wat  
we precies doen.

Bij De Wever werken 4 verpleegkundig specialisten 
en 1 verpleegkundig specialist in opleiding.

Eigen bevoegdheden
Eerder benoemden we het grote verschil met 
verpleegkundigen. Maar wat onderscheidt de  
VS van een specialist ouderengeneeskunde?

De VS is gekoppeld aan een vaste SO die  
eindverantwoordelijk is voor het behandelplan.  
Echter dat behandelplan wordt, binnen duidelijke 
kaders, zelfstandig door de VS opgesteld. De 
kaders maken duidelijk wanneer zij de zorg over 
moeten dragen aan de SO. Er is wel eens voorg-
esteld om de SO op hoogcomplexe en VS op 
laagcomplexe zorg te zetten. Maar praktisch gezien 
is dat niet handig. De VS’en zijn immers degenen 
die dagelijks de cliënten op de afdeling/woongroep 
behandelen en contacten onderhouden met hun 
familie. De SO wordt bij een complexe behandeling 
betrokken of neemt de behandeling over en blijft de 
vraagbaak voor minder alledaagse zaken, maar 
uiteindelijk is de VS wel het aanspreekpunt op een 
afdeling/woongroep. 

Zelfstandig
De VS heeft eigen bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden. Praktisch gezien kunnen zij alle behan-
delingen autonoom starten. Tot ze op de al eerder 
genoemde grenzen stuiten. En die liggen vast. 
Overigens merken we binnen De Wever dat met het 
opdoen van meer ervaring als VS zij steeds vaker de 
voorzet geven tot een hoogcomplexe behandeling. 
Is er sprake van wederzijds vertrouwen over ons 
medisch handelen, dan bevestigt de  SO over de 
telefoon: dat is goed, ga je gang. In het begin zal de 
SO hij nog wel eens met meekijken en doorvragen.

Deskundigheidsbevordering
•   Signaleren scholingsbehoefte.
•   Een bijdrage leveren aan onderwijs- 

programma’s.
•   Leermeester zijn voor de verpleegkundig 

specialist in opleiding.
•   Verzorgen van in- en extern klinische lessen, 

consultaties en voordrachten.
•   Kan betrokken worden bij wetenschappelijk 

onderzoek en opstellen van publicaties.
•   Vertalen wetenschappelijk onderzoek naar de 

praktijk.

Kwaliteit van leven
Welke karaktereigenschappen moet je eigenlijk 
hebben om een goede verpleegkundig specialist te 
zijn? Heel belangrijk is dat hij/zij goed kan luisteren 
naar wat de cliënt en familie willen, en een gevoel 
ontwikkelt voor de vraag achter de vraag. Ook moet 
hij/zij aanvoelen wanneer behandeling soms de 
mindere optie is. Dat is niet altijd even makkelijk. 
Je wilt mensen immers heel graag beter maken. 
Bovendien moet je weloverwogen keuzes durven 
maken, en daar ook vrede mee hebben. Ook als 
die indruisen tegen eigen opvattingen. Je legt 
familie heel goed de voor- en nadelen van een 
behandeling uit. Dan nog mogen mensen een 
eigen keuze maken. Mensen worden steeds ouder, 
maar hebben wel steeds meer gecompliceerde  
en gecombineerde klachten. Dan is het de kunst 
om daar in behandelende zin je handen van af  
te halen. En dat terwijl artsen in het algemeen  
juist zijn opgeleid om te genezen. Bij ons en de  
SO zit het meer in de zorg voor de resterende 
kwaliteit van leven. 

Kwaliteitsbewaking op zorggebied
•   Signaleren van knelpunten in medische en/of 

verpleegkundige zorg.
•   Een bijdrage leveren aan zorginnovatie en het 

zorgbeleid.
•   Opstellen en/of beoordelen van protocollen.
•   Participeren in werkgroepen en samenwerk-

ingsverbanden vanuit eigen vakgebied.

A Gerritsen, hoofd medische dienst. 
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O N D E R G E S C H I K T
IJ R E O R A A C C U E P I
S S G O O T B S H B R K C
A L Z A S P I D S O L V K
B A A E A T P R IJ O P U E
N E M A E N A R W B E U T
M A I H P A F F E R I G T
D M T D V L I U B N R E B
P A S E E G A N N O T O R
P H I M R N A A E C C J O
D O S S K B A I G R T N E
O K S I E I H T I A E I D
B O E T E C L A U S U L E
N Y R N R G I F T A N D R
A G G A S E B E E N P IJ P
A K N N P W K R G B P S L
N A O O L I T E R A I R I
E E C S E N E E N A V O C
G R P N I V A L S I O M H
E W O O N K A Z E R N E T
T A C C H T S A P P I G S

 

Speurpuzzel
ABDIJBIER 
AIRCO 
ANARCHIE
BANBREUK 
BEENPIJP 
BEIDEN
BOETECLAUSULE 
BREAK 
BROEDERPLICHT
COINTREAU 
CONGRESSIST 
CONSONANTISME
CURVE 
DAMESTAS 
DOOPPRENTJE
ECHOPUT 
FATSOEN 
GEMORS
GETUIGENBEWIJS 
GEWIN 
GIFTAND
GIFWOLK 
GROEI 
HOPEN
IJSZEE 

INNAAIEN
KETSEN
LITERAIR
NAZORG
ONDERGESCHIKT
OOIEVAARSBEK
ORGAANFUNCTIE
PANLAT
PATHETISCH
POSTREKENING
PROOI
SAPPIG
SKISOK
SLAAPLAAG
SLAVIN
TAFEREEL
TEGENAANBOD
TICKET
VANEEN
VERKEERSPLEIN
WOONKAZERNE
YOKOHAMA

 

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 augustus 2018 in het postvak van Wel-
zijn.

Oplossing  

Naam  

Afdeling  

✁

Winnaar
Oplossing BRONCHITIS
Puzzelwinnaars
De Bijsterstede -
Mevrouw Remmers
Den Herdgang - 

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,-.



Kunstgebit aan 
huis in Tilburg 
Heeft u een kunstgebit of een implantaatprothese 
nodig? En  bent u niet goed ter been? Kunstgebit 
aan huis maakt het u makkelijk. De tandprotheticus 
komt met een mobiel tandtechnisch laboratorium bij 
u thuis.  

Géén extra kosten, wél extra service 
Aan de service Kunstgebit aan huis zitten geen extra 
kosten verbonden. Ook voor reparaties of aan-
passingen bij pijnklachten komen we naar u toe. 
Deze service is er voor iedereen!
 
Een vertrouwd gezicht
Wij werken ook voor De Wever en voor Thebe. 

Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars, 
HKZ gecertificeerd en lid van de Organisatie 
Nederlandse Tandprothetici.

Bel 013 - 20 33 599 voor het maken van een afspraak
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Van clientenraad De Bijsterstede

De cliëntenraad is daarom op zoek naar een 
enthousiaste nieuwe voorzitter. Ook zijn we  
op zoek naar enthousiaste overige leden ter 
versterking van onze raad.

We zoeken een voorzitter en leden voor de 
cliëntenraad De Bijsterstede

Als cliëntenraad behartigen wij de belangen van  
alle bewoners, familie en/of mantelzorgers. We 
denken gezamenlijk na over alle zaken die de 
bewoners aangaan. U kunt dan denken aan de  
zorg en het welzijn van de bewoners, de veiligheid, 
hygiëne, communicatie, privacy. De cliëntenraad 
komt per kwartaal op donderdagmiddag met het 
management van De Bijsterstede bijeen. In deze 
bijeenkomst worden we op de hoogte gebracht van 
de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Wij denken 
mee aan het verbeteren van de kwaliteit van De 
Bijsterstede door deel te nemen aan kwaliteit-
sonderzoeken. Bent u nieuwsgierig en enthousiast 
geworden en zou u ons willen komen versterken, 
neemt u dan contact met een van ons op. 

Ook als u vragen heeft of eerst nader met ons wilt 
kennismaken, kunt u uiteraard vrijblijvend met ons 
contact opnemen.
U kunt dit doen door een briefje af te geven bij de 
receptie van De Bijsterstede of achter te laten in 
de brievenbus van de cliëntenraad (onder de trap 
naar de eerste verdieping) of sturen aan: 
Cliëntenraad de Bijsterstede
Energieplein 54
5041 NH Tilburg.

Per telefoon - laat uw telefoonnummer achter bij  
de receptie van De Bijsterstede of deponeer een 
briefje in de brievenbus van de cliëntenraad.  
Een van ons neemt dan contact met u op.

Wij gaan er voorlopig met vijven voor zorgen  
dat uw belangen behartigd blijven. Wij wensen  
u alvast een mooie zomerperiode toe.

Mevrouw Remmers, Bep Didden, Guus Swaans,
Tijdelijke voorzitters zijn Christa Teurlings en 
Leontine Smulders 

Per 17 mei 2018 heeft de voorzitter  van de cliëntenraad  de heer Hans van Marwijk, om persoonlijke 
redenen zijn functie als voorzitter neergelegd. Per genoemde datum nemen twee andere leden van de 
cliëntenraad tijdelijk de rol van voorzitter op zich. 

Vacature vrijwilligerswerk De Bijsterstede

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

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

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

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

Vrijwilliger voor het winkeltje - dinsdag, donderdag of 
zaterdag  9.00-12.15 uur

Vrijwilliger voor het Bruin Café voor hulp tijdens 
feestje en partijen - oproepbasis voor alle dagen 

Bezoekvrijwilliger voor het individueel begeleiden van 
een bewoner - wekelijks in overleg met de bewoner
 
Vrijwilliger voor van halen en brengen van bewoners 
die naar Eucharistieviering gaan - zaterdag 2 x per 
maand 15.15-17.15 uur

Vrijwilliger voor hobbygroep de MBVO 
donderdag dag 9.00-12.00 uur

Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met
Alex Hendrickx, coördinator vrijwilligers
T 5496170 E a.hendrickx@dewever.nl
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Vrienden van De Bij sterstede

Twee van onze donateurs hebben samen met de 
penningmeester de kascontrole gedaan over het 
jaar 2017. Mevrouw Vermeeren en mevrouw 
Klessens waren zeer tevreden over de manier 
waarop onze penningmeester de kas op orde had 
en hebben 2017 goedgekeurd. Met dank aan de 
penningmeester en de beide dames.
   
Als u dit leest hebben we het Sponserdiner al weer 
achter de rug. Fijn dat we weer wat extra geld op 
onze rekening hebben. We hebben het geweldige 
bedrag van € 923,60 opgehaald! Alle deelnemers 
aan het Sponserdiner hartelijk bedankt! 
De bus wordt intensief gebruikt, vooral in de 
meimaand naar de Hasseltse kapel. Maar ook naar 
de Rooi Pannen om met bewoners gebruik te 
maken van een heerlijke maaltijd. Verder zijn er 
diverse andere uitstapjes gepland.

Dit jaar draagt de Vrienden van De Bijsterstede ook 
een fl ink bedrag bij aan de boottocht door de Bies-
bosch. Samen met de gelden van Waardigheid en 
Trots konden ruim 70 bewoners met dit uitstapje mee.

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.hen-
drickx@dewever.nl of per brief in het postvak van 
de Vrienden van De Bijsterstede.

Donaties afgelopen periode:
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 bewoners van 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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Jarige bewoners
JULI
Mevrouw F. de Kuyper
Mevrouw I. Smits
Mevrouw E. Coolen
Mevrouw A. Verhoeven
De heer W. van Lier
Mevrouw A. van den Broek
Mevrouw E. Heuvelmans
Mevrouw F. Ebbing

AUGUSTUS 
De heer M. Karsemakers
De heer A. van Erp
De heer J. Balemans
De heer R. Reisner
Mevrouw J. van de Schans
Mevrouw A. van Herk
Mevrouw Coomans
Mevrouw H. Gommer
Mevrouw M. Ramler
Mevrouw J. Damen

SEPTEMBER 
De heer C. van Ree
Mevrouw W. Adams
Mevrouw V. van Sep
Mevrouw I van den Bruggen
Mevrouw H. de Rooij
Mevrouw C. van Iersel
Mevrouw W. Hofland
De heer M. Sturm
Mevrouw M. Blijenberg
Mevrouw M. Severijnen
Mevrouw D. van Tiel

Jarige vrijwilligers

Tonneke Goossens
Hans de Hondt
Els Weijters
Corrie de Rooy,
Mieke Hessels
Marion Hage
Gerrie van Gils
Hannie van Oudheusden
Annie Smolders
Erik Hart
Ineke Janssen
Wendy Goossens
Peter Vos
Dennis Kosters
Erna Tijs
Tony Stofmeel
Cees de Groot
Khiet Huynh
Els van Elderen
Tinus Huijbregts
Corrie van Bijnen
Jolanda van Vugt
Ad Didden
Hans Mols
Anja van Domburg
Johan van de Hout
Wies Eickhout
Ellen Jonkers
Karin Brouwers
Thea van Pruisen
Jo van Wanrooy
Dymph van de Stelt
Toos van Waes 

Overleden 
Mevrouw Van Bommel
Mevrouw Van Breugel
Mevrouw Vermeer 

Sleutel ontvangen
Mevrouw Versmissen
Mevrouw Nooijens
De heer Van Heesch
De heerVan Amelsfoort
Mevrouw Van Amelsfoort
Mevrouw Hultermans
De heer Van Amelsfort
Mevrouw Jacobs 
De heer Neyda
Mevrouw Van Oirschot
Mevrouw Kolen
De heer Karsemakers
De heer Swinkels
De heer Reisner
Mevrouw Van de Sande

Vertrokken
Mevrouw Peijsn
Mevrouw Van de Langenberg
Mevrouw Stroucken 

06-18049212    pedicure@yolandanass.nl
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Bibliotheek
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur.

Cliëntenraad
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 belan-
grijk 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.

Appartementen De Bijsterstede
Wilt u informatie over het huren van een
appartement? 
Neem dan contact op 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.

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. 

Diensten en faciliteiten
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De kermisweek in De Bijsterstede

Op Roze Maandag 23 juli komt Harald Veenstra met een 
speciaal programma ‘Vrolijk Roze’
In deze voorstelling zingt en vertelt Harald over allerlei aspecten 
die met homoseksualiteit te maken hebben. Hoe het vroeger was 
en hoe het nu is. Aan de hand van liedjes van onder meer Annie 
M.G. Schmidt, Robert Long en André van Duin, wordt het onderw-
erp van verschillende kanten belicht op een hele herkenbare en 
menselijke manier.

Woensdag 25 juli een heuse echte Kermisbingo voor 
iedereen

Donderdag 26 juli maken we met de bewoners die dat 
willen, een wandeling over d’n Besterd, NS-plein en 
Burgemeester Brokxlaan
We hebben hier natuurlijk weer verschillende mensen voor nodig 
om onze bewoners te begeleiden. U kunt zich hier voor opgeven 
bij Alex Hendrickx via a.hendrickx@dewever.nl of via een briefje 
in zijn postvak tegenover de receptie in het trappenhuis. We 
wandelen twee rondes van ongeveer anderhalf uur (van 14.00-
15.30uur en 16.00-17.30 uur).

Vrijdag 27 juli gaan we samen zingen onder begeleiding van 
de accordeon van Tinneke

Zondag 29 juli sluiten we af met Jan Hoesen die bekende 
liedjes van onder andere Bennie Nijman zingt

Wilt u met uw familielid even over de kermis en heeft u geen 
rolstoel dan kunnen onze bewoners die gratis lenen op aanvraag 
bij a.hendrickx@dewever.nl of via een briefje in zijn postvak 
tegenover de receptie in het trappenhuis.
Op donderdag hebben we de rolstoelen zelf nodig maar alle 
andere dagen is dat wel mogelijk.

Welzijn wenstu een fijne kermisweek toe.

Vrijdag 20 juli begint de kermis in Tilburg weer en zo ook op De Bijsterstede. We mogen dan Arthur van 
Poppel weer begroeten met zijn duikboot. We hopen dat we dit weer op ons terras kunnen doen, want 
Arthur pakt natuurlijk weer flink uit.
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Lief en leed vrij willigers
Gerrie van Dun 25 jaar vrijwilligster
We kennen Gerrie als gastvrouw in Brasserie Ons 
genoegen en op woensdag is zij al jaren het 
vertrouwde gezicht tijdens de bingo. 

Vijf jaar in dienst in juli
Jack van Laarhoven transport
Thjeu Kolen  hand- en spandiensten
Jaap Konijn  hand- en spandiensten
Karin Brouwers Bruin café
Profi ciat met jullie jubileum!

Nieuwe vrijwilligers
Leny Vrinds  Oude Lange
Hans de Kuyper duofi ets en wandelclub
Jolanda Haans toko
Cocky Hendriks afdeling
Helma Everzuidweg Stedeke en Nijver
Jacqueline van Gestel Herboth

Wij heten hen van harte welkom.

Vrijwilligers gestopt.
Bas Kisters   chauffeur
Bart Cuijpers   chauffeur

Wij danken hen heel hartelijk voor hun inzet.

  

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  Bras-
serie

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
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
Activiteitenkráánt - 14.30 - 16.00 uur Brasserie

In memoriam
Henk van Veen

We waren diep getroffen door het overlijden 
van zo’n actieve vrijwilliger van de duofi ets 
en de wandelingen. Altijd opgewekt en erg 
behulpzaam, zo kennen wij Henk. Bij de 
uitstapjes was hij een van de vrijwilligers die 
altijd klaarstond. Zijn laatste reis was als een 
denderde trein. Toen werd het stil. Jozeph-
ien, zijn vrouw en ook vrijwilligster van De 
Bijsterstede, ervaart deze stilte elke dag.

Wij wensen haar, de kinderen en kleinkin-
deren heel veel sterkt met die verlies. 

Henk was een kanjer.
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Een nieuwe geestelijk verzorger
Per 1 juni een nieuwe geestelijk verzorger voor 
De  Bijsterstede / Molenbocht
Bij De Wever werkt momenteel een team van  
zes geestelijk verzorgers. Per 1 juni krijgen we er 
een zevende bij, waarmee onze bezetting, na een 
overbruggingsperiode van een half jaar, weer 
compleet is. In de aanloop naar 1 juni hebben we 
de verdeling van ons team over de verpleegafdelin-
gen per 1 juni gewijzigd. Voor de Molenbocht 
betekent dit dat ik per 1 juni afgelost wordt door 
mijn collega Jantine Ronde. Ik ben ruim vier jaar 
geleden, in december 2013, gaan werken als 
geestelijk verzorger op de afdeling, die toen nog de 
naam Hofstee droeg. Ik nam toen het werk over van 
mijn collega Gabriel Roes. Het toenmalige afdeling-
shoofd was Ellen Spapens. Er is de afgelopen vier 
jaar veel veranderd in de personele bezetting van 
de afdeling en in de aansturing. Het team maakte 
mooie en verdrietige dingen mee. 

Voor mijn werk  is de belangrijkste verandering 
geweest dat ik geleidelijk afgestapt ben van de 
religieuze huiskamervieringen. In plaats daarvan is 

er - na eerst een tijdje “Open-Deurbijeenkomsten” 
te hebben aangeboden - nu de spirituele reminis-
centiegroep. Religie en geloof zijn niet verdwenen, 
maar onderdeel geworden van een bredere zoek-
tocht naar zin in de geleefde geschiedenis van 
individuen, buurten en families. Hoogtepunten van 
de afgelopen vier jaar op Molenbocht waren voor 
mij bezoeken met bewoners aan de Hasseltse 
kapel en huiskameractiviteiten die een combinatie 
vormden van muziek, bewegen en zoeken naar 
zin (bijvoorbeeld de klankschalenmiddag in 2016). 
Vanaf 1 juni ben ik naast geestelijk verzorger ook 
kwartiermaker wetenschap. Dit is een nieuwe, 
organisatiebrede functie in De Wever. In deze 
functie ga ik een team vormen dat samen met 
zorgmedewerkers op zoek gaat naar manieren  
om wetenschap en zorgpraktijk (nog) dichter bij 
elkaar te brengen. In het volgende nummer van  
D’n Bijerd zal mijn collega Jantine Ronde zich aan  
u voorstellen. 

Het ga u allen goed. Archie de Ceuninck, geestelijk 
verzorger

LEAN Transformatie
Continu verbeteren bij De Bijsterstede
In april is er een groep van 10 medewerkers van  
De Bijsterstede gestart met de yellow belt, kort 
daarna groep 2 en vanuit deze groep zijn er nu  
tien mensen bezig met de green belt.

Ik kan me voorstellen als u dit zo leest dat u in 
termen van judo denkt, maar dat is het niet.
Voor LEAN is eigenlijk geen echte vertaling, maar 
het wil eigenlijk zeggen; de juiste dingen doen  
met elkaar om zo efficiënt mogelijk te werken in  
een continu verbeter proces. De waarde stroom,  
de klant, u dus als bewoner is daar erg belangrijk  
in. Bij alles wat we doen bedenken we of het 
waarde toevoegend kan zijn. 
Zo zijn we ook achter een heleboel verspillingen 
gekomen, kort gezegd met ons ezelsbruggetje de 
wcboottvfv (afkortingen van steekwoorden). Om  
een voorbeeld te noemen, laten we de bewoner 
wachten, moeten we fouten de we maken vaak 
corrigeren, hebben we te veel voorraden in huis, 
laten we ons vaak afleiden door anderen, met  

andere woorden laten we deze verstoring toe,  
waardoor je vaak weer opnieuw moet beginnen 
omdat je niet meer weet waar je mee bezig was.  
Nu gaat het misschien te ver om alle verspillingen te 
noemen, maar er loopt altijd wel ergens een medew-
erker in huis die u daar alles over kan vertellen.
We zijn aan het leren en mogelijk merkt u er al iets 
van, om de basisbehoeften die u heeft zoals de zorg, 
maaltijden, steeds beter te doen zodat we echt 
kunnen zeggen: ‘Wow, ik had een fijne dag vandaag.’
Een onderdeel van LEAN zullen ook de verbeterbor-
den zijn. In september zullen die verspreid in het huis 
opgehangen gaan worden. Daarop schrijven we 
onze verbeterpunten en hoe we ze op willen lossen. 
Het belangrijkste is om het met elkaar en zo transpar-
ant mogelijk te doen. U kunt dus zo’n bord altijd 
bekijken en mogelijk heeft u zelf wel wat tips voor 
ons. We denken dat LEAN een goede stap is om van 
De Bijsterstede een mooie open locatie te maken 
waar we werken en leven met en voor elkaar.
Karin Jansen
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We gaan niet naar de  Kermis toe, maar proberen een beetje kermis naar Den 
Herdgang te halen. 

We starten op Roze maandag 23 juli
met een optreden van de Pappenheimers
De Pappenheimers, Koen Denekamp en Anton Huizenga, maken interactieve 
muziekvoorstellingen speciaal voor verzorgingshuizen, waarin ze de mensen 
meenemen op een nostalgische muzikale reis door de tijd.  
Aanvang 14.30 uur. 

Dinsdag 24 juli komt Charles Steman ‘s middag met zijn draaiorgel langs 
de zorgafdeling
Zorg dat u er klaar voor zit. Bij goed weer loopt hij uiteraard een rondje over 
het terras.

Woensdag 25 juli hebben we ‘gewoon’ een bingomiddag -
nou ja, niet helemaal gewoon
We draaien vier rondjes bingo. Maar we hebben ook goed nieuws. U gaat 
allemaal naar huis met een lekkere warme Brusselse wafel. Dus iedereen is 
winnaar! De wafelkar uit België zal na de bingo buiten staan. Zodat u meteen 
na de bingo een lekkere warme wafel kan halen (één wafel per persoon).

Donderdag 26 juli staat ’s middags Aarle IJs (uit Poppel) op ons terras. 
U bent dan welkom om een lekker ijsje te komen eten. Het ijsje komt voor 
eigen kosten. Maar er is ook een kans dat u een ijsje gewonnen heeft bij de 
Bingo. Toon zal rond 15.00 uur op het terras staan en daar een uurtje blijven 
staan.

Vrijdag 27 juli hebben we ’s middags een optreden van Jukebox 
Jukebox is al vaker op Den Herdgang geweest. Dus we weten dat u een leuke 
middag gaat hebben. Aanvang 14.30 uur. 

Zondag 29 juli - Drie hysterische fans van de Toppers, vormden in hun 
enthousiasme de vrouwelijke variant, genaamd de SOPPERS
Met plumeau, dweil en toiletborstel in de hand zorgen deze pittige dames dat 
het dak eraf gaat, terwijl ze u verwennen met de grootste meezing hits! Ieder 
feest wordt een hilarische belevenis om nooit te vergeten.

Om het spektakel extra dynamiek te geven is een gastoptreden van een bin-
nen- of buitenlandse top rtiest bij een optreden van de SOPPERS niet uit-
gesloten. Aanvang 14.30 uur. Entree is gratis 

Wij wensen u alvast een fi jne Kermisweek! 

U kent allemaal de verwenweek in oktober, waarin we een week lang alle-
maal leuke dingen doen. Maar ook de Kermisweek, begint zo langzamerhand 
een verwenweek te worden.

Kermisweek, verwenweek!?



  

Sjoelen
Maandag van 14.30 – 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 – 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 – 11.45  uur in de Korte Heuvel

Bibliotheek
Woensdag van 9.30 – 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/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.

Vaste weekactiviteiten 
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Picknick 
vrij dag 
7 september! 
Het is nog even weg, maar hij staat weer 
op de kalender onze jaarlijkse Picknick in het 
Wilhelminapark.

De kosten bedragen € 9.00 zonder welzijnspas 
en € 6.00 met welzijnspas.

Om 11.00 uur vertrekken we richting het 
Wilhelminapark. Zoveel mogelijk lopen of met 
rolstoelen. Rond 14.00 uur zijn we weer terug.

Natuurlijk zal het de inwendige mens aan niets 
ontbreken.  

Voor deze activiteit hebben we wat meer hulp 
nodig dan normaal. Dus wil en kunt u ons helpen, 
neem 
dan contact op met Claudi c.olieslagers@dewev-
er.nl 



Vaste weekactiviteiten 
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Vacatures vrij willigerswerkVrij willigersinfo

In de afgelopen periode zijn er een aantal vrijwilligers 
gestopt met hun vrijwilligerswerk. Wij bedanken hun 
hartelijk voor hetgeen zij voor onze bewoners hebben 
gedaan.

In de afgelopen periode zijn er ook weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers begonnen bij Den Herdgang. 
We heten ze van harte welkom en wensen ze veel 
plezier met hun vrijwilligerswerk

Extra handen, op te geven bij Leoni Hoogendoorn 
Zondag 1 juli
Aanwezig 14.00 uur
Bar en zaal - begeleiden bewoners

Kermisweek
Maandag 23 juli - Roze maandag
Aanwezig 14.00 uur
Bar - 1 extra vrijwilliger nodig

Zondag 29 juli - Optreden Soppers 
Aanwezig 14.00 uur
Bar en zaal - begeleiden bewoners

Vrijdag 31 augustus  - ’t Alternatief
Aanwezig 14.00 uur
Begeleiden bewoners

Vrijdag 7 september
Aanwezig 9.00 uur - helpen bij klaarzetten
Aanwezig 14.00 uur - begeleiden bewoners

Zondag 30 september - Peter Dupont
Aanwezig 14.00 optreden
Bar en zaal - begeleiden bewoners

Afdelingsvrijwilliger Huiskamer  Korvel
Dinsdag, donderdag-, 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.

Vrijwilliger Bingo
Dinsdagavond of woensdagmiddag
Woensdagmiddag - hulp bij de bingo en hulp bij 
bewoners aan tafel.
Dinsdagavond - hulp bij bewoners aan tafel. Je 
haalt bewoners die niet zelfstandig naar de bingo 
kunnen komen. 

Vrijwilliger Restaurant
Aanwezigheid in overleg.
Je ondersteunt de medewerkers van Horeca. Je 
verricht barwerkzaamheden en ontvangt gasten in 
het restaurant.

Afdelingsvrijwilliger Huiskamer Meerzorg
Aanwezigheid in overleg.
Je ondersteunt de gastvrouw en ontvangt de 
bewoners. Samen zorgen jullie voor koffi e / 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.

Zondag 30 september - Peter Dupont
Aanwezig 14.00 optreden
Bar en zaal - begeleiden bewoners
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Jarige vrij willigers
Gerry van Santvoort   
Ad van Nuenen
Marlies  Boers    
Jack Jansen
Arie Polderdijk    
Jodika Sandhirakumaran
José de Bresser    
Hildegard van Draanen
Keer de Leeuw    
Jo van Wanrooij
Cees Smulders    
Adrie Otten
Annemie van Rijswijk   
Margo van Helvert

Ad Kieboom  
Patricia Gough
Hero Sarqsyan  
Jeanette Weijters
Tonnie Kuijlen  
Coen Essenstam
Ria de Kock
Ans van Kuringen
Rita van Riel
Frank Stevens
Cees Zeegers
Nicole Heeren
Truus de Beer

Jarige medewerkers
Juli
Lia van de Langenberg 
Laura van Oijen
Carolien Verhoeven
Antonie van de Klundert
Tamara Paradé
Augustus
Anne-Marie Pasmans 
Angela Graumans
Monique van Engelen 
Ineke Hanssen - Gokke
Chantal van der Velden 
Veronique Verhoof - Verbeek
Mieke vd Borght - Mutsaers
Brigit Jacobs
September
Franka Merkx
Leoni Hoogendoorn
Febian de Fijter 
Renate Oostenrijk
Brigid van den Hout
Miranda von Bannisseht
 

Jarige bewoners
Augustus
Mevrouw  Klijberg- Wolfs
Mevrouw Smolders- Schouten
De heer Van Mierlo
De heer Bogers

September
Mevrouw Krijnen
Mevrouw Maasen- de Kok
Mevrouw Van Rossum- Hoffl and
De heer Van de Hoek
Mevrouw Janssens- Massuger
Mevrouw Snoeren- van Baast
Mevrouw Van Lier- Jansen
Mevrouw Van Schijndel- van der Helm
De heer Van Pelt
Mevrouw Van Leeuwen- Wagemakers

Welkom
Mevrouw Rooijakkers - Kuijpers
Mevrouw de Jong van Berkel
De heer Rongen 
Mevrouw v d Sterren
Mevrouw v. Beurden-Hooijen
Mevrouw Tonglet-Overbeek 
De heer Klerks
Mevrouw Liebregts-Vermeulen
Mevrouw Tra
Mevrouw Elzerman- de Ruijter

Vertrokken
Mevrouw Tonglet- Overbeek
Mevrouw Kleis- van der Sijde

Overleden
De heer Vissers
Mevrouw De Beer- vd Hout
Mevrouw Verhoeven
De heer Rongen
Mevrouw Van den Boer- Claessen
Mevrouw Donders
Mevrouw van der Sterren
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Opening Bruin café 
Vrijdag 18 mei 2018 werd het Bruin café offi cieel 
geopend. Vanaf deze datum is het café iedere 
vrijdag van 14.30 tot 20.00 uur open en kun¬nen 
onze bewoners en bezoekers in een gezellige en 
sfeervolle ambiance genieten van een heerlijk 
drankje en hapje. 
Op de andere dagen kan men in het café terecht 
voor (club)activiteiten of kunnen bewoners en 
bezoekers daar rustig genieten van de sfeer en 
ambiance. Op die dagen serveert het restaurant de 
drankjes of hapjes. 

Reserveren Bruin Café 
In de weekenden kunt u, als u iets te vieren hebt, 
de ruimte reserveren. Indien u op zoek bent naar 
een gezellige, sfeervolle en betaalbare feestlocatie, 
dan bent u bij ons op het juiste adres. Laat u ver-
rassen vrijblijvend verrassen door onze aantrekkeli-
jke consumptie¬prijzen en onbegrensde mogeli-
jkheden wat betreft de catering. 
Onze coördinatoren van de keuken, Angelique van 
Es en John van den Bijgaart, 
informeren u graag onder het genot van een kopje 
koffi e. U kunt hen ook telefonisch of via de mail 
bereiken. 
T 013 583 18 55 E a.v.es@dewever.nl of 
j.v.d.bijgaart@dewever.nl

Bruin café Algemene informatie
Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag van 10.00-11.30 uur.

Fysiotherapie De Wever
Marjon Bartels M 06 124 835 13
Bas Verdegaal
Dinsdag en vrijdag 8.00-12.00 uur
T 468 02 20 M 06 331 03176.
Van de Braak en Maas
Volgens afspraak T 542 06 85 (zie advertentie)

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

Stomerij de Beer
Maandag ophalen, donderdag bezorgen, 
T 468 09 42

WonenBreburg
Huismeester Bert Wielaert M 06 506 630 55 
Woonconsulent Mariët van Maanen T 5399762

Wijkagent
Te bereiken via T 0900-8844 

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

Diëtiste 
Judith Goertz M 06 131 074 48

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

Kleine reparaties rolstoelen en rollators 
(zoals oppompen banden)
Maandag t/m donderdag van 8.00-12.00 uur 
in de werkplaats van de huismeester.

Jarige vrij willigers



Openingstij den 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
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Zondag 14 mei was de kick-off van de IkWeetDatJi-
jHetWeet-tour van Jurgen Jonkers. Deze vond 
plaats in ons woonzorgcentrum Den Herdgang. Het 
was een bijzondere middag en supergezellig. Een 
middag met een fl inke Gouden rand. Jurgen zong 
de sterren van de hemel (om in Frans Bauer termen 
te spreken). De zaal zat afgeladen vol. Heel veel 
moeders hadden hun kinderen op visite wat de 
feestvreugde zeker verhoogde. De Albert Heijn XL 
had voor Moederdagtaarten gezorgd. Samen 
genoten we volop, maar er was ook plaats voor een 
traan, zeker met het slotlied ‘Het Dorp van Wim 
Sonneveld’. 

Wat het mooie aan deze tour is, is dat er aandacht 
is voor Alzheimer en dat Jurgen na ieder optreden 
ook € 50.00 overmaakt naar de Alzheimer Stichting. 
Zijn zelfgeschreven lied ‘Ik weet dat jij het weet’ 
verdient wat ons betreft ook zeker wat meer podi-
um. Over dit fantastische optreden is nog heel lang 
nagepraat op Den Herdgang. We gaan zeker kijken 
of het nog een keer haalbaar is. 

We zijn alle donateurs erg dankbaar! Drogisterij de 
Gier, Rabobank Tilburg, Stichting Vrienden van Den 
Herdgang, Sylvana van Osch, Brigitte van Meir, De 
Wever en alle overige donateurs.
Claudi Olieslagers 

Moederdag met een
Gouden Rand

 

Openingstij den 
restaurant
Koffi e drinken 
Vanaf 9.30 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.



De waakmand
Zorgcentrum Den Herdgang
maakt een waakmand om het
leed van de familie te verzachten
bij afscheid van hun dierbare. 

Colofon
D’n Bijerd is een informatieblad
van De Bijsterstede en Den 
Herdgang. Het blad verschijnt ieder 
kwartaal.

Redactie
Resy van Dommelen
Alex Hendrickx
Leoni Hoogendoorn
Lia v.d. Langenberg
Claudi Olieslagers

Redactie Bijsterstede
Secretariaat De Bijsterstede
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
T 013 549 61 00
E bijsterstede@dewever.nl

Redactie Den Herdgang
Secretariaat Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
T 013 583 18 00
E herdgang@dewever.nl

Opmaak
Communicatie De Wever

Kopij dient duidelijk geschreven of 
getypt aangeleverd te worden bij 
het redactiesecretariaat. De redactie 
behoudt zich het recht voor om 
stukken te weigeren, in te korten of 
te wijzigen. Wilt u het blad digitaal 
ontvangen stuur dan een mailtje naar 
de redactie.
      

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

✁

Cliëntenraad 
zoekt nieuwe leden
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor de 
cliëntenraad. Bewoners maar ook familieleden van bewon-
ers van Den Herdgang zijn welkom 
om eens kennis te maken met de cliëntenraad. 
De cliëntenraad is belangrijk, want die dient de belangen 
van de bewoners op de terreinen van onder meer zorg, 
welzijn, veiligheid, voeding en activiteiten. Dus UW directe 
belang. Belangstelling? 

Neem dan contact op met de locatiesecretaresse
T 013 583 18 00.



DEN HERDGANG

DE BIJSTERSTEDE


