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VOORWOORD
DOOR ANJA MEEUWESEN

Hallo allemaal,

Als eerste wens ik u allen een gezond en 
gelukkig 2018 toe.
2018 staat vooral in het begin van het jaar 
in het teken van verbouwen. Inmiddels zijn 
we al gestart met de verbouwingen van de 
nieuwe huiskamers op de 2e en 3e etage. 
Deze zijn naar verwachting eind januari 
klaar. Verderop in de Padua Courant wat 
meer informatie hierover.

De afgelopen maand heeft in het teken 
gestaan van kerst vieren en oud en nieuw. 
Wat zag de vide er mooi uit. En dat met 
speciale dank aan de cliëntenraad van 
Padua en de Vrienden van Padua, die de 
kerstspullen hebben gedoneerd aan Padua. 
Deze keer hebben we het oliebollen bakken 
een iets andere invulling gegeven. Ik hoop 
dat dit naar ieders wens is geweest. We zijn 
voornemens om in 2018 vaker van dit soort 
activiteiten te organiseren op de zondag-
middag voor u als bewoner en familie.

Voor ons ligt de carnavalsviering, waarbij 
we hopen dat dit ook weer een geslaagd 
feest zal worden op Padua. Dit zal net 
als andere jaren ingevuld worden, omdat 
we voor deze periode ontheffing hebben 
gekregen voor ons geluid. Dus dat is goed 
nieuws!

In de vorige Courant 
deed ik de aankondi-
ging dat we afscheid 
hebben genomen van 
de teammanager van 
afdeling Siena. Inmid-
dels hebben we voor 
het team een nieuwe 
teammanager gevonden. Vanaf 1 februari 
zult u Joyce Mozes tegen gaan komen op 
Padua. Zij zal zich verderop in de PaduaCou-
rant aan u voorstellen.

De afgelopen periode ben ik minder aan-
wezig geweest omdat ik het verlof van een 
collega opvulde op Joannes Zwijsen. Deze 
collega is inmiddels weer terug, maar ik ga 
meteen de vervanging doen van een andere 
collega in woonzorgcentrum De Heikant. Het 
is nog niet bekend voor welke periode dat 
is. Maar net als de afgelopen periode weten 
ze bij de receptie altijd op welke locatie ik 
bereikbaar ben. 

Ik wens u weer veel leesplezier toe in deze 
Padua Courant.



ASKRUISJE - 14 FEBRUARI
Door Marijke van Es, dienst geestelijke verzorging
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De dag na carnaval, op Aswoensdag, 
begint de 40-daagse vastentijd die tot 
Paaszaterdag duurt. Een askruisje op het 
voorhoofd markeert het begin van deze 
periode van bezinning.  
Op woensdag 14 februari kunt u in de 
stilteruimte (op de 1e verdieping) een 
askruisje ontvangen.
Marijke van Es, geestelijk verzorger, is 
tussen 10.00 en 11.30 uur in de stilteruimte 
aanwezig. 

As is steen
Ik ben de wereld
zowat overal
te lijf gegaan,
en als het nacht was
dacht ik: morgen
ga ik weer.
Pas als ik sterf
leg ik me erbij neer
dat ik bij leven
hard als steen lijk,
maar vergankelijk
ben als gras,
en dat mijn vuist,
net als mijn vloek,
niet meer is dan
een handvol as.

Bart Moeyart
Uit Verzamel de liefde

JANUARI 
6  Woord- en communiedienst    
 werkgroep parochie
13  Eucharistieviering                     
 pastoor Frank Lemmens
20 Woord- en communiedienst    
 werkgroep parochie
27 Eucharistieviering                     
 pastoor Frank Lemmens

FEBRUARI
3  Woord- en communiedienst    
 pastor parochie
10 Carnavalsmis                           
 werkgroep parochie
17 Woord- en communiedienst    
 werkgroep parochie
24 Eucharistieviering                     
 pastoor Frank Lemmens

VIERINGEN EN DIENSTEN
Afscheid nemen van uw naaste
en wat kunnen wij betekenen
Door Anja Meeuwesen

Wist u dat we op Padua graag de laatste groet 
willen brengen aan onze bewoners? Voor veel 
familieleden is het wel bekend dat wij uitgeleide 
doen aan onze bewoners en een persoonlijk 
woordje spreken. We willen u erop attenderen 
dat we ook de laatste dienst kunnen organise-
ren voor uw naaste. Dit kan in zijn vertrouwde 
omgeving plaatsvinden. We hebben hiervoor 
ons restaurant ter beschikking, die we op ge-
paste wijze kunnen inrichten als afscheidsruim-
te. 
Daarnaast is het ook mogelijk om aansluitend 
te kiezen voor een samenzijn met de genodig-
den. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
koffietafel of elke andere vorm. U kunt hiervoor 
terecht bij de horecamedewerkers. Zij helpen u 
graag verder.

PADUACOURANT 
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DE BELEEFTV 
Door Charlotte Verhaag en Danielle van Wanrooij 

As is steen
Ik ben de wereld
zowat overal
te lijf gegaan,
en als het nacht was
dacht ik: morgen
ga ik weer.
Pas als ik sterf
leg ik me erbij neer
dat ik bij leven
hard als steen lijk,
maar vergankelijk
ben als gras,
en dat mijn vuist,
net als mijn vloek,
niet meer is dan
een handvol as.

Bart Moeyart
Uit Verzamel de liefde

In november en december 2017 hebben we 
twee informatieavonden georganiseerd voor 
bewoners en familieleden om de laatste ont-
wikkelingen rondom de verbouwing van de 
verpleegafdelingen te delen. Helaas was de 
opkomst mager. Er zijn welgeteld dertig familie-
leden geweest. Om er toch voor te zorgen dat 
iedereen op de hoogte is van de plannen zullen 
we in deze uitgave een korte samenvatting 
geven van alles wat er verteld is.

Vanaf 1 januari zijn alle medewerkers die de 
switch zouden maken vanuit de verzorgings-
afdelingen, overgegaan naar de verpleegafde-
lingen. De afdelingen zijn vanaf dat moment 
echter nog niet uitgebreid. De reden hiervoor 
is dat medewerkers de nieuwe werkwijzen en 
de voor hen nieuwe bewoners goed kunnen 
leren kennen. Ook moeten de bestaande teams 
wennen aan hun nieuwe collega’s en anders-
om. Kortom, voldoende nieuwe indrukken voor 
iedereen om de overgang geleidelijk te laten 
verlopen. 

De verbouwingen zijn inmiddels van start ge-
gaan op de afdelingen. De nu gesloten deuren 
gaan open op het moment dat de nieuwe huis-
kamers op de 2e en 3e etage klaar zijn. Deze 
gebruiken we namelijk om de bewoners van 
huiskamer 2 en 3 mee onder te verdelen bij de 
verbouwing van deze ruimtes. Ook dan komen 
er nog geen nieuwe bewoners bij en blijven de 

bewoners die nu in de verzorgingsappartemen-
ten wonen verzorgd worden door de medewer-
kers van de verzorgingsafdeling. Ook blijven 
zij nog naar de voor hen bekende huiskamers 
gaan op de 2e etage.

Als ook de huiskamers op 2 en 3 klaar zijn 
zullen we gefaseerd de zes extra bewoners per 
afdeling gaan overnemen op Siena en Genua. 
Dit zal in overleg met de specialist ouderenge-
neeskunde gaan en daar wordt u als contact-
persoon over geïnformeerd.

Uiteindelijk zullen de deuren naar de aanleun-
woningen niet meer te gebruiken zijn door de 
bewoners van de aanleunwoningen op de 2e 
en 3e etage. De reden hiervoor is dat het vele 
onrust brengt als er mensen over de gangen 
lopen die verder niet op deze afdeling hoeven 
te zijn. Ook is het risico dan groter dat er toeval-
lig toch een bewoner ongezien door een deur 
gaat. Voor partners die in de aanleunwoning 
wonen maken we een uitzondering. Die zullen 
in de gelegenheid zijn om wel via die deur bin-
nen te komen. 
We realiseren ons dat de verbouwingen over-
last gaan opleveren, maar het uiteindelijke doel 
is een grotere leefruimte voor onze bewoners 
met meer vrijheid, waardoor wij hopen dat de 
kwaliteit van leven groter wordt voor hen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stel-
len aan medewerkers op de afdelingen.

Aanpassingen verpleegafdelingen 
Door Anja Meeuwesen

In vervolg op…
Door Diana Vermeulen en Nathalie Bettonviel

In de vorige editie hebben wij een fotoquiz geplaatst.
Helaas hebben we hierop geen inzendingen ontvangen.
Vandaar dat wij er zelf met de winst vandoor zijn gegaan  

Het kan zijn dat wij met het idee voor deze fotoquiz totaal de plank mis hebben geslagen. Vandaar 
onze vraag: wat zou u graag nog in de Padua Courant willen zien?
Hebt u ideeën, laat deze dan achter in de oranje ideeënbusje naast de lift bij de receptie of mail het 
naar paduanieuws@dewever.nl. Wij horen het graag!
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Expositie kleurgroep
Door Saskia van Antwerpen

Eindelijk was het zo ver.
Op dinsdagmiddag 5 december konden we, na een wekenlange voorbereiding, de expositie van de 
kleurgroep eindelijk tonen. Al anderhalf jaar wordt er op dinsdagmiddag gezellig gebuurt en gelachen 
maar vooral hard gewerkt en mooie resultaten behaald. In de vorm van vele verschillende kleur(-
kunst)werken. Hoog tijd om deze eens te tonen vonden wij.
Mede door de inzet van vrijwilligsters Elly, Helene en Lia mogen we gerust zeggen dat op de Gou-
den Muur in het restaurant een prachtige expositie is ontstaan met van alle deelnemers een of twee 
kleurwerken.
Op 5 december mocht het doek er af en hebben we samen geproost op het mooie resultaat.
Het mooiste van deze middag was eigenlijk wel dat alle deelnemers, terecht, ook heel trots op zich-
zelf waren. We nodigen u dan ook van harte uit om het werk te komen bewonderen  in het restau-
rant. En natuurlijk bent u ook iedere dinsdagmiddag welkom om iedereen aan het werk te zien of 
misschien zelf eens aan te sluiten bij deze gezellige groep.

GEZOCHT/GEVRAAGD
Binnen Padua staan wij bekend als de Efteling-
groep.
Wij organiseren, vrijwillig, kosteloos, volledig 
verzorgd, één keer per jaar een dagje naar de 
Efteling voor onze bewoners (niet alleen van 
Verona maar ook van Genua en Siena ) met 
één-op-één-begeleiding. Maar, hoe meer geld 
er in de pot zit, hoe meer we kunnen doen. Zo 
zijn we dit jaar naast een dagje Efteling ook een 
dagje naar Volendam en Marken geweest. Doch 
om dit allemaal te kunnen realiseren is er wel 
geld nodig. Ieder jaar gaan we, als het weer het 
toe laat, driekoningenzingen samen met onze 
bewoners. We verkopen zult in het bruin café, 
waarvan een deel van de opbrengst voor de pot 
is. In de zomermaanden houden we een gezel-
lige middag met een tombola en in de winter 
staan we op de klottermarkt van Padua met een 
loterij. En voor die twee laatste dingen zijn wij 

onder andere afhankelijk van u. 
Hebt thuis nog iets liggen wat een mooie prijs 
zou kunnen zijn en waar u niets meer mee doet, 
dan willen wij u vragen deze aan ons te schen-
ken. U kunt het afgeven bij de receptie. We zijn 
geen kringloopcentrum dus wel graag 'goede' 
prijzen. Wij denken bij voorbeeld aan een kado-
tje dat u zelf hebt gekregen maar net niet dat is 
wat u zocht, aan een vorm van sponsoring door 
middel van kadobonnen enzovoort. Hebt u ech-
ter niets staan thuis maar wilt u ons toch graag 
steunen, dat kan altijd. Bij de receptie is een 
collectebus aanwezig waarin u altijd uw bijdrage 
kwijt kunt.
Wij hopen op uw medewerking om weer zoveel 
mogelijk bewoners op een geweldig dagje uit te 
kunnen trakteren!
De Eftelinggroep - Erica, Riet, Ans, Trees en 
Lucie
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Audit Keurmerk Prezo
Door Anja Meeuwesen

In navolging van ons behaalde Gouden Keurmerk 
van Prezo in maart 2017, krijgen we in februari 
dit jaar opnieuw bezoek om te kijken of we nog 
steeds de goede zorg aan onze bewoners geven. 
Het bezoek zal plaatsvinden in de week  5 t/m 9 
februari 2018. We weten niet op welke dag ze ko-
men. Dat horen we op die dag om 8.00 uur pas. 
Ze komen specifiek kijken of onze cliëntendos-
siers in orde zijn. Ook zullen ze checken hoe wij 
de communicatie met u georganiseerd hebben 
en of er op de locatie zelf voldoende communi-
catiemiddelen aanwezig zijn. Als laatste kijken ze 
naar alles wat met veiligheid te maken heeft. Dit 
betreft onder andere de medicatieveiligheid, onze 

'Dat was het dan'
Door Lucie          

Na 11,5 jaar eindigen mijn banen bij de 
recepties van De Wever in het kader 
van de bezuinigingen. Dit is niet mijn 
eigen keuze, ik vind het vreselijk, maar 
het is niet anders. Ik heb een geweldi-
ge tijd gehad hier en met name vond 
ik mijn arbeidsvreugde in de contacten 
met jullie, bewoners, aanleunbewo-

ners, collega’s en familieleden. Het is nu niet zo 
dat u mij nooit meer zult zien want ik blijf voorals-
nog actief in de 'Eftelinggroep'. Verder doe ik 1x 
per week de boodschappen voor een bewoonster 
in het huis en die kom ik uiteraard ook bij haar 
thuis brengen.
Maar ja, wat nu na 1 januari? Het is geen geheim 
dat ik niet meer tot de groep jongeren behoor 
en dus liggen de baantjes voor mij niet meer 
voor het oprapen. Ik heb dan ook besloten om 
voor mezelf te beginnen, mede ingegeven door 
hetgeen ik hier in de loop der jaren heb zien ver-
anderen, waardoor de druk op de mantelzorgers 
steeds groter wordt en u als mens steeds minder 
'service' geboden wordt. Vanaf januari gaat al 
mijn energie naar het van de grond krijgen van 
mijn eigen zaak! De naam is al bekend: VOR-

SA. Dit staat voor Verwennen, Ontzorgen, Regelen, 
Samen, Aandacht, en ook wat ik ga doen; namelijk 
professioneel mantelzorgen, het mede regelen van 
allerlei zaken en eventueel het realiseren van een 
stukje dagopvang en het geven van workshops. U 
ziet het; heel veel ambities, dus eerst nog ontzettend 
veel werk te doen voordat een en ander van start kan 
gaan. Ik wil u dan ook adviseren uw brievenbus in 
de gaten te houden en vol spanning mijn folder af te 
wachten. En voor wie in het bezit is van internet, zoek 
af en toe eens op vorsa.nl om te zien of de website al 
in de lucht is.
Rest mij nog om jullie ontzettend te bedanken voor 
een geweldige tijd.
Bedankt voor jullie vertrouwen.
Bedankt voor alle gezellige klets.
Bedankt voor jullie steun in moeilijke tijden.
Bedankt dat jullie aan mij dachten als er nog knutsel-
spullen over waren.
Bedankt voor al die snoepjes, het fruit en leesvoer.
Bedankt voor al het lachen dat we samen deden.
Bedankt voor jullie warme reacties toen het bij jullie 
duidelijk werd dat ik echt weg ging.
Bedankt voor……..alles.

Het ga jullie allen goed,  Lucie.

meldingen van incidenten zoals valincidenten, 
maar ook de keuring van de tilliften, de legio-
nellabestrijding en de brandbeveiliging.
Er worden voor dit moment geen gesprekken 
gepland. De auditoren zullen een heel dag-
deel door Padua heen lopen en iedereen die 
ze tegen komen vragen stellen. We hebben 
er alle vertrouwen in dat dit bezoek goed zal 
verlopen.
De auditoren zullen herkenbaar zijn aan een 
badge die ze dragen, zodat u weet dat u aan 
de juiste personen antwoorden geeft op vra-
gen die gesteld worden.

PADUACOURANT 
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ONZE BEWONERS
RUBRIEK

Nieuwe bewoners
De heer Giagtzidis                           
Woont per 30 september op Siena Uno
Mevrouw Giagtzidou  
Woont per 30 september op Siena Uno                   
Mevrouw Smulders-Heeren 
Woont per 2 oktober op Siena Due                                                 
De heer Van Gool                                                       
Woont per 2 oktober op Genua Due   
Mevrouw Swinkels-Duitsman       
Woont per 7 oktober op Genua Due                                                      
Mevrouw Van Gisteren
Woont per 3 november op Siena Uno
De heer Van Engelen
Woont per 11 november op Genua Due
Mevrouw Koolen-Lommers   
Woont per 24 november op Vittoria 
Mevrouw Horvers
Woont per 3 december op Buongiorno
De heer Van Kasteren
Woont per 6 december op Buongiorno
Mevrouw Reijnen-van der Kaa
Woont per 8 december op Porto Casa
De heer Reijnen
Woont per 8 december op Porto Casa
Mevrouw Deekman-Blagrove
Woont per 11 december op Siena Uno

                    :          

Verhuizingen 
12 oktober de heer Donders 
Van Buongiorno 2.59 naar Vittoria 0.55
20 oktober mevrouw Mannie
Van Buongiorno 2.54 naar Buongiorno 2.59
30 oktober de heer Ballemans
Van Vittoria 0.58 naar De Hazelaar
22 november mevrouw Van Beers
Van Buongiorno 3.38 naar Porto Casa 1.60
01 december mevrouw Mutsaers
Van Porto Casa 1.58 naar Buongiorno 3.38

Verjaardagen
Januari
01 mevr. Van Deursen Vittoria
09 de heer Duster  Vittoria
12 mevr. Van Caulil  Genua Uno
13 mevr. Snoeren  Porto Casa
16 de heer Van Eeten Siena Uno
17  de heer Van Alphen  Buongiorno 
17 mevr. Van Trompen Genua Uno
19 de heer Frijters  Porto Casa
21 mevr. Van Wijnen- Siena Due
21 mevr.Groenendaal Porto Casa
21 mevr. Claassens  Siena Uno
22 mevr. Mannie  Buongiorno
26 de heer Beerendonk Siena Uno

Februari
01 mevr. Hofkens  Siena Due
02 mevr. Cuijpers  Siena Uno
04 mevr. Van Hees  Genua Uno
10 mevr. Van Peer-  Genua Uno
12 mevr. Van de Klundert Genua Uno
14 mevr. Coppens  Porto Casa
17 mevr. Van Casteren  Buongiorno 
22 mevr. Deekman  Siena Uno
23 mevr. Otten  Porto Casa
23 mevr. Wijgerde  Porto Casa
28 mevr. Swinkels  Genua Due



Meneer Van den Berg

Meneer Van den Berg woonde al erg lang op 
Padua. Eerst woonde hij in de aanleunwonin-
gen, en daarna is hij nog verschillende keren 
verhuisd. Hij heeft tot lang auto kunnen rijden 
en ging dan regelmatig weg. Op woensdag 
naar de markt was vaste prik. Meneer Van den 
Berg had verder goed contact met zijn kinderen 
en vond het altijd erg gezellig als die langskwa-
men. Ook is hij nog een aantal keer op vakan-
tie geweest met de zonnebloem. Hier genoot 
hij erg van. Daarnaast heeft hij zich jarenlang 
ingezet voor de cliëntenraad. Tot het laatste toe 
heeft hij de regie over zijn eigen leven in han-
den gehouden.
Rust zacht.
 
  
 

Meneer Van den Kieboom

Meneer Van den Kieboom is vanuit De Heikant 
naar Padua verhuisd in september 2005, in 
verband met de nieuwbouw van De Heikant. Hij 
was nog actief in het ontvangen van bezoek en 
familie, biljarten en genoot van deze bezighe-
den. In het bijzonder genoot hij van Jeannette 
en Eduard, die altijd voor hem klaarstonden, 
veel voor hem deden en dus veel voor hem 
betekend hebben. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit 
en een beenamputatie maakte hem erg afhan-
kelijk van de zorg van de afdeling. De zorg die 
we hem boden, werd erg gewaardeerd. Hier 
werden we ook regelmatig voor beloond. Sinds 
de interne verhuizing is zijn situatie verslech-
terd. Hij is op 24 november rustig ingeslapen.
Chapeau en rust zacht meneer Van den Kieboom.   

Meneer Jaspers

Beste Gerard, wat heb je een laatste strijd moe-
ten leveren. Maar wat een respect hebben wij 
voor je, dat je tot het laatste moment de regie 
in eigen hand hebt gehouden. De afgelopen tijd 
was het steeds moeilijker om te kunnen genie-
ten van de dingen om je heen. Toch deed je dit 
als je muziek hoorde.  
Gerard, rust zacht.

Namens alle medewerkers van afdeling Genua 
wensen wij Coby en de familie veel sterkte toe 
met dit verdriet.  

Mevrouw Van de Laak

Mevrouw van de Laak kwam in mei 2015 op 
Padua wonen. Hiervoor woonde ze in een 
aanleunwoning. Ze vond het met momenten 
gezellig om mee te doen met activiteiten, maar 
ze genoot vooral heel erg van het bezoek van 
haar familie. Ze had volgens haar eigen zeggen 
de beste kinderen van de wereld. Het was voor-
al erg fijn als op zondag Ans en Kees samen 
kwamen en een hapje mee aten. Ze vond het 
fantastisch dat ze nog overgrootmoeder mocht 
worden en liet dan ook altijd trots de foto’s zien 
die ze op haar kamer had. Het is mooi dat ze 
dit nog heeft mee mogen maken. De laatste 
maanden werd de afstand van haar kamer naar 
de huiskamer, die ze met behulp van de rolla-
tor maakte, te ver. En ze moest dan ook weer 
terug, dan zei ze altijd: “Moe is moe!” Wanneer 
je dan vroeg: “En pa dan?” Dan zei ze stee-
vast: “Pa is lui!”, en moest ze vaak lachen om 
dit grapje. We hebben het altijd als heel prettig 
ervaren om echt samen met haar dochter voor 
mevrouw te zorgen. We wensen haar familie 
heel veel sterkte. Rust zacht, mevrouw van de 
Laak.

IN HERINNERING
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Mevrouw Van Overveld

Ruim twee jaar heeft mevrouw Van Overveld 
bij ons op de afdeling gewoond. Meestal met 
veel plezier en altijd in de weer met breien of 
met huishoudelijke klusjes om ons te helpen. 
Ze vond het heel belangrijk om er goed uit te 
zien, dus ging ze iedere week naar de kapper, 
zodat de haren keurig zaten, wilde ze een mooi 
make-upje en ging ze met regelmaat naar de 
schoonheidsspecialist. Wanneer iemand van 
de kinderen of familie kwam, straalde haar hele 
gezicht, dit waren de momenten waarvan ze 
intens genoot.
Wij, alle Conny’s en Sjannekes, zullen haar 
missen.

Mevrouw Van Riel

Mevrouw van Riel is samen met haar man in 
Padua komen wonen op de begane grond in 
september 2005. Ze deelden samen lief en 
leed. Haar man is in augustus 2010 overle-
den. Mevrouw Van Riel verhuisde daarna naar 
de eerste verdieping, Buongiorno. Ze maakte 
graag wandelingen rondom Padua bij goed 
weer. Als het te koud of te nat was, wandelde 
ze over de afdelingen. De laatste paar maan-
den maakte ze gebruik van huiskamer Buon-
giorno, waar ze het gezellig vond en een praatje 
kon maken met de medebewoners en gast- 
vrouwen. Als ze ergens mee zat, sprak ze een 
zuster aan, die haar een luisterend oor aan-
bood; dat luchtte haar hart op. Haar dochters 
kwamen dagelijks en brachten eten mee, wat 
ze maar lekker vond. Ook haar lievelingsdrank-
je, cola, brachten ze mee. Toen ze op bed 
kwam te liggen, werd ze liefdevol verzorgd door 
beide dochters. Op 12 november 2017 is ze 
overleden in het bijzijn van haar naaste familie. 
Rust zacht mevrouw Van Riel.

Mevrouw Van Wijmeren

Ongeveer een jaar heeft mevrouw Van Wijme-
ren bij ons op de afdeling gewoond. Wij heb-
ben enorm van haar genoten; we hebben zel-
den een bewoonster meegemaakt die zo sterk 
haar eigen mening had en de regie in eigen 
handen wilde houden. De dagelijkse bezoekjes 
van haar man en dochters, daar genoot ze zo 
van, dat is waar ze ook zo trots op was. Haken 
en het doorlezen van haar fotoboek, dat wa-
ren toch wel de grootste hobby’s. En het liefst 
iedere avond, als ze alleen was, een Magnum. 
Daar kon ze ook zo van genieten.
Ze heeft nu haar rust gevonden, en het is goed 
zo.

Mevrouw Vromans

Mevrouw Vromans is in februari 2016 op
Padua komen wonen. Ze hield tot het laatst de 
regie in eigen hand. Ze genoot heel erg van 
haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, die haar regelmatig opzochten. Ze 
vertelde heel enthousiast als haar kinderen 
haar meenamen naar de Heilige Eik of als ze 
haar kwamen halen om bij hen te gaan eten. 
Ze voelde zich dan erg verwend. Vaak vroeg 
ze ’s avonds: 'Kom je even bij me zitten?' Dan 
zat ze op haar praatstoel en vertelde ze over 
vroeger, als kind, over haar man Wim en over 
het opgroeien en opvoeden van haar kinderen. 
Mopjes vertellen kon ze erg goed en daar lach-
te ze vaak het hardst om. Daarnaast was ze 
erg gelovig en brandde ze graag een kaarsje. 
Ze was de laatste maanden al een paar keer 
gevallen en de laatste val was zeer ernstig. Ze 
konden haar helaas niet meer helpen. Nu heeft 
ze eindelijk rust en geen pijn meer.
Rust zacht mevrouw Vromans. 

IN HERINNERING
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Mevrouw Versteeg 

Mevrouw Versteeg, bij ons beter bekend 
als ‘ons Margaretha’, was een bewoonster 
die graag zong en haar stem was daarom 
alom bekend en de gehele dag te horen in 
de huiskamer van Siena. Ze was een vrouw 
van stand met een sterke eigen wil. Na haar 
trouw was ze een hardwerkende zaken-
vrouw van ‘Versteeg’s Wildpaleis’. Wanneer 
je daarover praatte, begonnen haar ogen 
te fonkelen en wist ze nog veel te vertellen. 
Praten kon ze goed, net als zingen en lezen. 
Alles wat ze tegenkwam, las ze hardop voor. 
Daarnaast hield ze van uiterlijke verzorging 
en het ontging haar niet wanneer iemand 
mooie ogen of tanden had. Ze maakte dan 
een compliment en kon je dan goedkeurend 
aankijken. 
Naarmate haar dementie vorderde nam 
haar eigen regie steeds meer af en werd 
haar karakter milder. Ze zong nog vaker dan 
voorheen en voerde hele gesprekken met 
zichzelf. De laatste weken ging het steeds 
meer bergafwaarts en gaf ze zelf aan dat ze 
naar ‘moeder’ toe wilde. Tijdens haar laatste 
levensdagen zei ze zelfs dat moeder haar 
riep. Op een rustige wijze heeft zij, in het bij-
zijn van haar kinderen, het leven losgelaten 
en de weg naar haar moeder gekozen. 
Margaretha, we zijn blij je dat we je mochten 
kennen. Hopelijk heb je je rust gevonden. 
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Kerstboompjesactie
van de ABN AMRO 
Door Mariese Brugmans

Dinsdag 12 december zijn een aantal werk-
nemers van de ABN AMRO-bank op Padua 
geweest om onze bewoners extra in het 
zonnetje te zetten. 
De decembermaand is natuurlijk een feest-
maand maar ook een maand waarin som-
mige van onze bewoners hun overleden 
dierbaren nog meer missen dan anders, 
en dat men zich eenzamer kan voelen dan 
anders.
Vandaar dat de ABN AMRO het initiatief 
heeft genomen om de bewoners van 
Padua een kerstboompje aan te bieden. 
Het boompje werd ook ter plekke door hen 
opgetuigd. Dit zorgde voor een gezellige 
sfeer, met een lach en een traan.
De bewoners van Padua zijn erg blij met 
hun boompjes en met de mooie kerstge-
dachte die erachter zit.
Mensen van de ABN AMRO nogmaals 
hartelijk bedankt, het was een geweldige 
middag!

Informele
koffiemomenten

Beste bewoners en contactpersonen ,

Wij hebben tijd vrijgemaakt voor een koffie-
moment om samen met u en/of uw fami-
lie onder het genot van een lekker bakkie 
koffie  in het Bruin Café te kletsen over 
alledaagse dingen. Anja  Meeuwesen, een 
vertegenwoordiger van de Cliëntenraad 
en een manager welzijn/zorg of  facilitair 
zullen hierbij aanwezig zijn.
Wij zien u graag op onderstaande data:

Vrijdag         26 januari 10.00 -11.00 uur
Woensdag   21 februari  10.00 -11.00 uur 
Vrijdag     23 maart 10.00 -11.00 uur
Woensdag 19 april 10.00 -11.00 uur
U bent van harte welkom om te komen 
kletsen over koetjes en kalfjes, elkaar te 
helpen of gewoon een luisterend oor te zijn. 

Graag tot dan.
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Maandag

WANDELGROEP
RECEPTIE 10.00 – 11.30  
Elke maandagochtend gaat de 
wandelclub van Padua wande-
len. Elke week lopen we een 
andere route van ongeveer vijf 
km. Mede door de grote groep 
vrijwilligers kunnen ook bewo-
ners die minder valide zijn mee 
wandelen. Aansluitend drinken 
we een kopje koffie of thee in 
het bruin café. 
Vindt u het leuk om mee te 
doen? Dat kan! 
U kunt contact opnemen met 
Trees Jansen 013 540 86 00. 

BIBLIOTHEEK
Leestafel 10.30 – 11.45 

KLEDING HERSTELLEN
Leestafel 14.00 – 16.00

WIJKBINGO
Restaurant 14.15 – 16.00
U bent van harte welkom voor 
onze wekelijkse bingo. Voor
€ 5,- koopt u een kaart en dan 
kan het spel beginnen! Er zijn 
leuke prijzen te winnen dus sla 
uw slag!

MANNENCLUB
Bruin Café 14.30 – 16.00
Een grote variatie aan activitei-
ten voor mannen. Van biljarten 
en een diavoorstelling over 
Tilburg, tot museumbezoeken 
en een borreltje. Elke keer wat 
anders.   
Let op - Twee keer per maand!

Dinsdag

PADUAKOOR
Restaurant 09.30 – 11.30
Het Paduakoor telt ongeveer 30 
leden die met veel plezier ko-
men zingen. Iedereen kan mee-
doen en ook om enkel te luiste-
ren bent u van harte welkom. 
Zou u ook lid willen worden? 
Neem dan contact op met Marie-
se Brugmans  013 540 86 00. 

KLEUREN
Restaurant 14.00 – 16.00
Afdeling Verona gaat elke dins-
dagmiddag kleuren. Dit met een 
hoop leut en een gezellig praatje.

AFTER EIGHT
RESTAURANT 14.30 – 16.00
U bent van harte welkom om te 
komen luisteren naar de repeti-
ties van deze band.
Let op - Deze Jazzband treedt 
op in de oneven weken!

RIKKEN
Restaurant 19.00 – 21.00

Woensdag

FIT TERWIJL U ZIT
Vide 14.00 – 15.45 
Speciaal voor de aanleunbe-
woners en de bewoners van 
afdeling Verona is er Fit terwijl 
u zit! Onder begeleiding van 
een sportinstructrice kunt u voor 
€20,- per maand komen gym-
men. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Trees 
Jansen 013 540 86 00.

FRIETMIDDAG
Restaurant 16.00 – 17.30 
Een lekker frietje met een snack, 
wie houdt daar nu niet van? 
Daarom organiseert Padua een 
fritesdag.
Let op - Elke 3e
woensdag van de maand!

ELKE VRIJDAG VAN 10.00 - 11.30
HOBBYCLUB

Vaste activiteiten
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Donderdag

SCHILDEREN
Restaurant 10.00 – 11.30
Voor het schilderen zijn er ver-
schillende materialen aanwe-
zig maar u mag natuurlijk ook 
uw eigen spullen meenemen. 
Onder het genot van een kopje 
koffie of thee maken we er een 
creatieve en gezellige ochtend 
van. 

MOZAÏEK 
Restaurant 10.00 – 11.30
In de mozaïek groep bewerken 
we van glas mozaïek allerlei 
dingetjes zoals sieraden doos-
jes, houdertjes voor waxinelicht-
jes, schilderijlijstjes, spiegels.

Vrijdag

HOBBYCLUB
Restaurant 10.00 – 11.30
De hobbyclub maakt leuke en 
originele spulletjes van verschil-
lende materialen. Wilt u mee-
doen? Dat kan! Neem contact 
op met Trees Jansen 013 540 
86 00.

ER IS ALTIJD WAT TE DOEN 
IN PADUA. IEDEREEN IS 
WELKOM. KOM DANSEN, 
LUISTEREN, ETEN OF 
NAAR DE BINGO!

DE SCHILDERCLUB OP
DONDERDAG IN HET RESTAURANT 
10.00 - 11.30

BREICLUB
13.30 – 16.00
De breiclub is een gezellige 
club dames die met breigaren 
de mooiste dingen maken. Ook 
van deze club kunt u lid worden. 
Neem daarvoor contact op met 
Trees Jansen 013 540 86 00.

APERATIVO
Bruin Café 14.30 
Let op - Elke laatste vrijdag 
van de maand!

LUISTEREN VANUIT DE 
LEUNSTOEL

Bruin Café 14.30 – 16.00
Let op - Twee vrijdagen in de 
maand luisteren vanuit uw 
leunstoel! 
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Maandag 8 januari
NIEUWJAARSRECEPTIE
Bruin Café 10.30 – 11.30

Woensdag 17 januari
LEUK AMUSEMENT 
Restaurant 14.30 – 16.30 

Woensdag 24 januari
OPTREDEN
BLEU ORANGE
Restaurant 14.30 – 16.30

Vrijdag 26 januari
LEZING OUD TILBURG
Bruin Café 14.30 – 16.30

Vrijdag 2 februari
DORÉ VAN DIJK 
Restaurant 14.30 – 16.30 

Donderdag 8 februari
DANSAVOND
Bruin Café 19.00 – 23.00
entree €2,00

ACTIVITEITEN
JANUARI 2017

Vrijdag 9 februari 
START CARNAVAL
Bruin Café 15.00 – 18.00
Alleen voor de bewoners van 
de afdelingen.

Zaterdag 10 februari
CARNAVALSMIS
Restaurant 16.00 – 17.00

Zondag 11 februari t/m
dinsdag 13 februari 
CARNAVAL
Bruin Café 13.00 – 19.00

ACTIVITEITEN

FEBRUARI 2017

Woensdag 14 februari
HARING HAPPEN
Bruin Café 14.30 – 16.00

Vrijdag 23 februari
H&A MODE
Leestafel1000 – 12.00 

Zondag 25 februari
OPTREDEN
ACCORDEONVERENIGING
Bruin Café 14.30 – 16.00
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Hoe tevreden bent u?

In september 2017 hebben we binnen Padua een 
onderzoek gedaan naar de tevredenheid over 
Padua en de medewerkers. We hebben hiervoor 
24 bewoners van de zorgafdelingen bevraagd. 
Van de bewoners met dementie hebben we de 1e 
contactpersonen benaderd. Hieronder ziet u de 
resultaten hiervan. Het is zinvol om hierbij op te 
merken dat in totaal 76 contactpersonen bena-
derd zijn, waarvan er 20 gereageerd hebben. 

Nieuws van het locatieteam
Ten opzichte van het 2e kwartaal is de tevre-
denheid vanuit de contactpersonen over de 
organisatie en de medewerker toegenomen. 
Vanuit de bewoners is de tevredenheid over 
de medewerkers toegenomen maar over de 
organisatie gedaald. Vanuit de bevraagde be-
woners hebben we tips en tops gekregen waar 
we uiteraard mee aan de slag gaan om onze 
zorg- en dienstverlening te verbeteren. Vanaf 
nu worden de vragen over de tevredenheid 
gesteld tijdens het zorgleefplangesprek. 

       Bewoners  Contactpersonen
Welk cijfer geeft u Padua?     6,4  7,4
Welk cijfer geeft u de medewerker?   7,9  8
Zou u Padua aanbevelen bij familie en vrienden? 25%  15%

De informele ontmoeting met Locatieteam

De ontwikkelingen in de zorg vragen ons u 
als bewoner en familie meer te betrekken bij 
beleidsontwikkelingen en vernieuwingen. Het 
gaat immers over de kwaliteit van jullie leven. 
Door jullie direct te betrekken kunnen we beter 
aansluiten bij wensen en behoeften. Binnen 
Padua willen we dat ook vorm en inhoud gaan 
geven. We willen jullie mee laten denken en 
proberen medeverantwoordelijk te maken voor 
bepaalde keuzes. Dit zal niet meteen kunnen, 
maar zal een proces zijn. 

Om hier een start mee te maken gaan we 
maandelijks een informeel koffiemoment  
plannen waar de locatiemanager  en één van 
de teammanagers bij aanwezig zal zijn. Ook 
zal er steeds een afgevaardigde van de cliën-
tenraad bij aanwezig zijn. 
Daarnaast willen we bepaalde thema’s die 
actueel zijn bespreken in kleine groepjes. 
Hiervoor kunnen we familie uitnodigen, maar 
zeker ook onze groep bewoners die nog eigen 
regie hebben en mee kunnen praten over 
bepaalde dingen.

Hieronder de geplande data van de ontmoe-
tingsmomenten. Ze vinden plaats in het Bruin 
Café van Padua. U bent allen welkom en hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. We hopen 
u te mogen ontmoeten en op deze manier 
samen te werken aan een fijne woonomgeving, 
waar iedereen zich welkom thuis voelt.

Vrijdag 26 januari 10.00 - 11.00 uur  
Woensdag 21 februari 10.00 - 11.00 uur  
Vrijdag 23 maart 10.00 - 11.00 uur  
Woensdag 18 april 10.00 - 11.00 uur  

Veiligheid

Inmiddels is het zover dat we de parkeervak-
ken voor de scootmobielen klaar hebben. Ook 
hebben sommige bewoners les gehad in het 
parkeren. Hierbij aan iedereen de oproep om 
deze plaatsen ook te gebruiken voor de scoot-
mobiel en de gangen niet meer te versperren.

PADUACOURANT 



Door Björn Vos

We hebben inmiddels de feestdagen weer achter 
de rug. De sint, kerstman en vadertje tijd mogen 
weer gaan genieten van een welverdiende rust. 
Dat geldt natuurlijk niet voor de afdelingen van de 
facilitaire dienst binnen Padua. Dit jaar zal namelijk 
in het teken staan van veel vernieuwingen, veran-
deringen en bovenal verbeteringen. 

Inmiddels zijn diverse toiletpotten vervangen, zijn 
de scootmobielplaatsen en oplaadpunten verwe-
zenlijkt, is de vide in gebruik genomen en is er een 
hekwerk geplaatst bij het Bruin Café. Sommige be-
woners hebben de neiging aan de wandel te gaan, 
hetgeen uiteraard gevaarlijke situaties kan ople-
veren. Door het plaatsen van dit hekwerk voorko-
men we dergelijke scenario’s en bieden we deze 
bewoners de mogelijkheid om bij lekker weer ook 
buiten bij het Bruin Café te kunnen genieten van 
de zon. Dit houdt wel in dat de 'achteringang' van 
het café niet meer algemeen toegankelijk is,om te 
voorkomen dat iemand per ongeluk de poort open 

laat staan. De toegang tot Padua zal dus voortaan 
alleen via de fietsenstalling aan de achterzijde of 
hoofdingang aan de voorzijde zijn.  

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar met 
medewerking van de cliëntenraad en de 'vrienden 
van Padua' is het gelukt om de vide weer te ge-
bruiken als waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld 
is. Op 15 december 2017 heeft de feestelijke 
opening plaatsgevonden. Ondertussen zijn er al 
diverse activiteiten gehouden en wordt dit jaar ook 
het koersbal weer opgepakt, hetgeen ook plaats 
zal vinden in de vide.

Zoals hierboven al aangegeven staan er voor 2018 
diverse veranderingen op de agenda. Zo worden 
de tweede en derde verdieping geheel verpleegaf-
delingen. Ter voorbereiding hiervan hebben we 
eind 2017 andere kranen gemonteerd zodat men 
zich niet kan 'branden' aan heet water en zijn een 
60-tal dispensers opgehangen voor zeep en ande-
re hygiënemiddelen.
Op elke etage wordt een extra huiskamer ge-
maakt. De verbouwing van deze huiskamers zal 
begin januari starten. Als deze huiskamers in 
gebruik genomen kunnen worden zullen op deze 
twee verdiepingen de, nu met code gesloten, 
deuren worden opengezet. Hetgeen inhoud dat 
de toegangen vanuit de aanleunwoningen zullen 
worden gesloten. Hierover worden de bewoners 
door Wonen Breburg op de hoogte gebracht. Be-
woners van de aanleunwoningen blijven natuurlijk 
meer dan welkom op Padua, alleen zullen deze 
via andere ingangen toegang tot Padua hebben. 
Hierbij hebben zij de keuze uit de toegangen op 
elke verdieping die uitkomen in de vide, de achter 
ingang bij de fietsenstalling en de hoofdingang. 

Als deze 'eerste' fase klaar is zullen op dezelfde 
verdiepingen de huiskamers 2 & 3 worden ver-
bouwd. Tijdens deze verbouwing zullen de huidige 
bewoners welke nu van deze huiskamers gebruik 
maken in goed overleg tijdelijk gebruik maken van 
de zojuist opgeleverde nieuwe huiskamer en overi-
ge bestaande huiskamers.

Ook in januari wordt de binnenplaats bij het res-
taurant opnieuw bestraat. Op dit moment ligt het 
straatwerk mede door de boom die er heeft ge-
staan niet meer gelijk en is er een verhoogd risico 
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Facilitaire
nieuwsflits!
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voor onze bewoners en gasten tot struikelen en 
vallen. De actuele start van deze werkzaamheden 
is natuurlijk wel afhankelijk van het weer.

De veelbesproken verbouwing van het restaurant 
zal starten op 13 februari, net na carnaval. In de 
volgende editie van de Padua Courant zal hier 
uitgebreid op teruggekomen worden. Tot die tijd 
wordt u middels het nieuwe informatiebord bij de 
receptie op de hoogte gehouden van alle actuele 
vorderingen. De verbouwing zal ongeveer 6 weken 

gaan duren, waarbij we er alles aan zullen doen 
om voor u de overlast tot het minimum te beper-
ken.

Er is, zoals u hebt kunnen lezen en in huis hebt 
kunnen merken, door alle medewerkers en vrijwilli-
gers van de facilitaire dienst weer hard gewerkt, en 
daar gaan we voor u natuurlijk gewoon mee door. 
Rest ons nog u allemaal een geweldig, gezond, 
gastvrij en culinair 2018 toe te wensen. Samen ma-
ken we van Padua een nog warmer, welkom, thuis.
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Verslag hygiëneweek
Door Tessa van de Wal
 
In de week van 6 t/m 10 november was het hygi-
eneweek op Padua. Deze week had als doel om 
collega’s bewust te maken van hygiëne. Dit zijn de 
activiteiten die in deze week plaatsvonden:

- Met petri-schaaltjes zijn alledaagse voorwerpen 
gekweekt: welke zijn het vieste?
- Het beste idee om hygiëne te verbeteren won 
een taart voor de afdeling!

Welke voorwerpen kwamen het slechts uit de test? 
Op Padua gingen verschillende collega’s met deze 
vraag aan de slag. Veel genoemde voorwerpen 
waren: de deurklink, ringen en de computer-muis. 
Dit zijn echter gladde voorwerpen waarop bacte-
riën niet gemakkelijk kleven. Met behulp van een 
petri-schaaltje zijn verschillende voorwerpen op 
kweek gezet: een glucosemeter, computermuis, 
dect-telefoon, deurklink, vaatdoekje, tillift, stoelleu-
ning, ringen en het deksel van incontinentie-bak-
ken. 

De vieste voorwerpen waren:
- het vaatdoekje 
- de dect-telefoon
- de stoel

Vervolgens gingen collega’s aan de slag om 
ideeën ter verbetering van de hygiëne op te 
schrijven. Diegene met het beste idee kon 
namelijk een taart winnen voor haar afdeling. In 
totaal deden er 30 collega’s mee. Er zijn hele 
goede ideeën opgeschreven, zoals: 

- het dagelijks reinigen van de stoelen
- kleine flesjes alcohol 
- geen dienstkleding mee naar huis nemen
- nagels van cliënten kort knippen
- 4x per jaar een seizoenschoonmaak

De winnaar in de hygiëneweek en winnaar van 
de taart was Penny, met haar idee: de hand-
hygiëne van bewoners verbeteren. 
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De Lichtjestocht  
Door Trees Jansen

Met het aansteken van de lichtjes is de Kerst begonnen op 
Padua. 

En wat jammer; het sneeuwde wel mooi maar hoe moet het 
nu met de wandeling? Gaan we wel naar buiten, blijven we 
binnen? Ik vond het moeilijk. Het is leuk om met de bewo-
ners door de sneeuw te lopen, maar wat was het koud. 

Uiteindelijk hebben we besloten om toch binnen te blijven. 
Dus toen ging ik nog even in het Bruin Café een stalletje 
maken. Want ja, Jozef en Maria moeten er toch ook bij zijn 
met het kindeke Jezus. Om zes uur hebben we een rondje 
gelopen: eerst langs de Vide en daarna naar het Bruin Café. 
Daar stonden Jozef en Maria al op ons te wachten. Daar 
hebben we samen warme chocolademelk gedronken met na-
tuurlijk iets lekkers erbij. Namens onze bewoners hebben we 
dit lekkers gekregen van Bakker Bart; nog bedankt daarvoor. 
Rond zeven uur gingen we naar het restaurant waar het koor 
van Padua aan het zingen was. En daarna was het aftellen: 
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, Zalig Kerstfeest allemaal!

Iedereen bedankt voor het meehelpen.

Sinterklaas 
Door Trees Jansen 

Ook dit jaar kwam de Sint weer op bezoek, en 
natuurlijk had hij heel veel Pieten bij zich. Dat niet 
alleen, er was ook een echte Pietenband aanwezig. 
Voor de kindjes was er een clown die van ballonen 
hele leuke figuurtjes maakte. De bewoners mochten 
ook bij de Sint komen en kregen van de Pieten heel 
veel pepernoten. Er werden veel liedjes van vroe-
ger gezongen, en de kinderen en ouders zongen uit 
volle borst mee. Het was een gezellige morgen en 
Sinterklaas heeft beloofd dat hij volgend jaar weer 
heel graag bij ons langskomt. 

PADUACOURANT 
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Kapsalon Padua
Kapsalon Padua is gevestigd in woonzorgcentrum Padua.  
Wij heten de bewoners van het centrum en aanleunwonin-
gen maar ook bewoners uit de wijk van harte welkom.

Het team bestaat uit professionele kapsters maar er is 
altijd een gastvrouw aanwezig om u een beetje extra aan-
dacht te geven en te voorzien van een kopje koffie.
Wij zijn gespecialiseerd in het knippen en kappen van 
dames en heren die wat extra aandacht nodig hebben en 
zich in de moderne salons niet op hun plaats voelen.

Wij bieden scherpe prijzen en een leuke sfeer.
Afspraak maken?
T 013 540 86 19 of 06 232 666 19.
Ook zonder afspraak kunt u gerust binnen lopen.

ADVERTENTIE

Openingstijden
Dinsdag  9.00 - 16.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Donderdag 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag   9.00 - 16.00 uur

De Salon
De Salon is een schoonheidssalon waarvan alle  
bewoners van Padua en bewoners van de  
aanleunwoningen gebruik kunnen maken. De Salon  
is twee keer per maand op woensdag geopend. 

Anja van de Schoot, de schoonheidsspecialiste  
ontvangt u, volgens afspraak, 
tussen 09.00 – 16.30 uur. 

Openingstijden

Januari  Woensdag 10 en 24 januari
Februari Woensdag 7 en 21 februari

Contact

Mail
a.v.d.schoot@dewever.nl
Telefoon
tijdens openingstijden - 013 540 86 45    
buiten openingstijden - 06 246 938 64
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Vrijwilliger voor de huiskamers
Siena, Genua of Verona 
Werkdagen/tijden  Dagen en tijden in overleg.
Taakomschrijving Je ondersteunt in de huis-
kamer van de afdeling met tafels dekken, bewo-
ners ontvangen en helpen met de maaltijd. Daar-
naast ondersteun je de welzijnsmedewerker met 
activiteiten op of buiten de afdeling (denk aan een 
spelletje, de krant lezen, wandelen). 

Vrijwilliger restaurant 
Werkdagen/tijden Dagen en tijden in overleg. 
Taakomschrijving Je ondersteunt de horeca-
medewerkers met het dekken van de tafels, het 
klaarmaken van kleine gerechten, het uitserveren 
van de maaltijd en het opruimen na afloop.

 
Vrijwilliger winkeltje  
Werkdagen/tijden Invalkracht.
Taakomschrijving We kunnen je oproepen in 
vakantieperiodes of drukke tijden om bewoners 
te helpen in het winkeltje. Je helpt mee met de 
broodverstrekking aan de bewoners vanuit het 
winkeltje. 

Maatje 
Werkdagen/tijden Aanwezigheid in overleg.
Taakomschrijving Je bezoekt een bewoner 
vanuit een meelevend hart. Gezelschap en een 
goed gesprek staan centraal bij het bezoek. Soms 
zoeken we een vrijwilliger die kan voldoen aan 
een specifieke vraag. Uiteraard overleggen we dit 
met de vrijwilliger. 

Vrijwillige assistent van de huismeester 
Werkdagen/tijden Dagen en tijden in overleg 
Taakomschrijving Je helpt de huismeester 
waar nodig met klein onderhoud en reparatieklus-
sen. De medewerkers geven problemen door via 
een reparatie bon. Je werkt veelal zelfstandig. 

Vrijwilliger Bruin Café 
Werkdagen/tijden dinsdag-, zaterdag- en zon 
   dagochtend van 9.00 tot  
   12.30 uur en zaterdag- en  
   zondagmiddag van 12.30  
   tot 17.00 uur.
Taakomschrijving Je ondersteunt bij barwerk-
zaamheden, schoonmaakwerk en bij het uitser-
veren van de lunch. Af en toe spring je bij in de 
keuken en daarnaast zorg je als gastheer/vrouw 
voor de koffie en thee.

Vacatures vrijwilligerswerk
Padua is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

VRIJWILLIGERSACADEMIE

30 januari
Cursus  Telefoontechnieken
Locatie  MFA de Symfonie
  Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg 
Lestijd  9.00-12.00 uur

PADUACOURANT 
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Sinds 30 november is Padua in het bezit van 
twee geheel vernieuwde muziekstoelen. Deze 
zijn hartelijk en met enthousiasme ontvangen. 
Natuurlijk zijn de stoelen gelijk getest en twee 
bewoners die proef hebben gezeten, begon-
nen spontaan te stralen. De muziekstoelen 
zijn in gebruik genomen op de verpleegafde-
lingen en zullen in de toekomst hopelijk onze 
bewoners veel plezier opleveren. 

Enkele jaren geleden heeft Mark Verhaaren 
voor Padua de eerste muziekstoelen ont-
wikkeld. Hij gebruikte toen enkele oude oor-
fauteuils, bouwde speakers in 'de oren', en 
plaatste een audio speler op de rug. Daarna 
werden de stoelen opnieuw gestoffeerd. 
Het effect dat de muziekstoelen hadden op de 
gebruikers was boven verwachting; de gebrui-
ker kwam tot rust en voelde zich veilig in deze 
omgeving. Anderen werden wat helderder, er 
verscheen een glimlach op het gezicht en ze 
gingen meeklappen of bewegen bij de herken-
ning van muziek uit hun vroegere leven. Bij 
sommigen werkte het effect ook nog na en wa-
ren ze een langere tijd actief, meer betrokken 
bij het dagelijkse gebeuren.
Het zitcomfort van de oude stoelen was echter 
niet optimaal. Met de wensen van de ver-
pleegafdeling zijn we aan de slag gegaan. We 
zijn op zoek gegaan naar een fabrikant die 
voor ons de perfecte fauteuil kon maken. Mark 
heeft de geluidskwaliteit en het bedieningsge-
mak volledig aangepast zodat de Music Chair 
nu op allerlei manieren kan worden aange-
stuurd. We zijn daarin goed geslaagd en heb-
ben de nieuwe fauteuils in productie genomen.

Kenmerken van deze fauteuil zijn:
zeer comfortabel, makkelijk om te gaan zitten 
en (voor de meesten) ook om weer te gaan 
staan. Goede steun in rug en in zitvlak ter on-
dersteuning van de benen.
uitneembaar zitkussen zodat men er ook goed 
bij kan om hem schoon te maken.
indien gewenst een hoofdkussen.
op diverse manieren aan te sturen met muziek 
door middel van een kabel of bluetooth, zoals 
gebruikt op de meeste apparaten. 
geen geluidsoverlast voor de andere aanwezige 
personen in de kamer, het werkt als een cocon 
waar je jezelf in terug kunt trekken.
Nadat de muziekstoel een week in gebruik was 
kregen we de volgende reactie:  
'De stoelen worden veel gebruikt, bewoners ge-
nieten hiervan. We hebben twee afspeellijsten 
kunnen aanmaken: een rustige en een actie-
vere lijst. Hierdoor merken we dat we de stoel 
kunnen laten aansluiten bij het humeur van de 
bewoners. Mensen zitten soms te zingen en te 
swingen in de stoel, en op een ander moment 
komen ze tot rust. De afdelingen zijn er erg blij 
mee!' 

We gaan ervan uit dat heel veel mensen bin-
nen Padua veel plezier gaan beleven aan deze 
fauteuils . Mark Verhaaren laat weten dat de 
muziekstoelen daarnaast ook leverbaar zijn aan 
particulieren of andere instanties, zo hebben de 
makers onder meer contact met een bibliotheek 
die erover nadenkt om hem in te zetten als 
luisterstoel. 
Mocht u nog meer informatie willen, dan kunt u 
kijken op de website info@music-chair.nl. 

De muziekstoelen  Door Tessa van de Wal

PADUACOURANT 
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kwam de koffie met gebak, even weer een 
rustpuntje. Het feest in het Bruin Café, een 
mooie en leuke speech van Björn, en dat 
allemaal voor mij…wie had dat kunnen den-
ken? Wat ben ik blij dat ik dit mee het mogen 
maken. Daarom wil ik iedereen, en zeker ook 
de mensen van de organisatie, bedanken voor 
een dag die ik zeker niet meer zal vergeten. 
  
Claudia van den Broek
Lieve collega‘s, bewoners en familie leden,
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de 
onvergetelijke dag die jullie mij hebben gege-
ven voor mijn 25-jarig dienstjubileum.
Ik was echt overrompeld door wat er allemaal 
is geregeld voor mij en de andere drie jubilaris-
sen die ook allemaal 25 jaar in dienst zijn van 
De Wever.
Dit zijn Francis, Trees en Ria. Samen met hun 
hebben we echt een fantastische dag gehad 
die ik niet snel zal vergeten.

Eerst werden we opgehaald door een oude 
bus, daar zaten Trees en haar man, en Ria 
en haar man en kinderen al in. Daarna zijn we 
naar de Reeshof geracet, ja soms ging het 
echt hard, haha. In de Reeshof hebben we 
Francis en haar gezin opgehaald. Daarna was 
het door naar Padua. We moesten even wach-
ten want we waren iets te vroeg, maar de rode 
loper en ballonnen stonden al klaar.
Vervolgens kwam daar Patricia aan, zij bege-
leidde ons de hele dag. Wat een superassis-
tente was ze. We werden warm onthaald door 
Anja, Conny, Carla en Bjorn, en vele collega ’s 
en bewoners. We kregen alle vier een gouden 
sjerp om aangezien we met zijn vieren samen 
100 jaar in dienst waren. De sjerp van mij was 
leuk versierd met paarse spulletjes en alle 
namen van de afdelingen. Ik ben er super blij 
mee, een mooie herinnering.   

Daarna gingen we samen koffie en thee drin-
ken met gebak in het restaurant. Niet veel later 
begon de receptie voor alle genodigden en 
natuurlijk bewoners, familie en de collega‘s. Ik 
werd overladen met cadeaus; ik wist echt niet 
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Francis Berkelmans
Ik heb lang uitgekeken naar de jubilarissen dag 
en deze dan ook heel leuk en speciaal ervaren. 
Samen met mijn dochter en man hebben we 
uitgekeken naar het moment waar wij opge-
haald werden en dan vooral met wat voor voer-
tuig. Het was een oldtimerbus met daarin alle 
andere jubilarissen en hun familie. Zo reden we 
op een gezellige manier naar ons Padua, waar 
we feestelijk werden ontvangen door collega’s 
en thee, koffie en gebak. 

Na een poosje was daar dan de receptie en het 
woordje van Anja waarna de felicitaties, ca-
deautjes en bloemen werden overhandigd door 
bewoners, familie en oud-collega’s. Wat was 
het druk in het café en gezellig. 
Aansluitend volgende nog een heerlijke barbe-
cue met als afsluiter een feestelijk toetje. Wat 
een verwennerij zeg. 
Ik heb van deze dag erg genoten en wil dan 
ook iedereen bedanken die deze dag mogelijk 
heeft gemaakt. Nu op naar het 40-jarig jubileum.

Ria de Bont
Normaal sta ik niet graag in de belangstelling 
maar volgens mij geldt dat voor iedereen die in 
de zorg werkt. Toch heb ik er erg van genoten 
samen met mijn gezin. Wij vonden het erg leuk 
om opgehaald te worden met een busje dat net 
zo oud is als ik.
De receptie, die erg druk bezocht is, was 
gewoon super. Van het eten hebben we erg 
genoten, zowel ik als mijn familie. Mijn familie 
vond het super om bediend te worden door 
onze leidinggevenden en sprak er bewondering 
over. Dat zie je niet vaak. 
De dag is echt iets om op terug te kijken, ook 
voor mijn familie. We hebben er erg van geno-
ten en het was goed georganiseerd. Mijn dank 
hiervoor, het was een super dag.

Trees Jansen
Waar ik als een berg tegen opkeek - wie zou er 
allemaal komen en al die aandacht - verdween 
als sneeuw voor de zon toen ik binnenkwam. 
Iedereen stond voor ons te zingen. Daarna 

Jubilarissendag
PADUACOURANT 
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wat me overkwam, ik was er helemaal 
beduusd van. Zoveel warmte en liefde 
kwam er op me af. Ik was ook emoti-
oneel om iedereen weer te zien. Ook 
had ik oud-collega’s van De Bijster-
stede uitgenodigd waar ik 23 jaar heb 
gewerkt, dit was zeer bijzonder. Ie-
mand die ik speciaal had uitgenodigd 
was Jan van Zon, (oud-directeur van 
De Bijsterstede). Met hem heb ik altijd 
een goede band gehad, en het was 
fijn om hem en iedereen weer te zien 
en te spreken. Zoveel fijne en warme 
mensen, dat deed me echt goed. En 
owja, wie kan nu zeggen dat ze met 
drie zusjes heeft gewerkt? Dat zijn dus 
Liesbeth, Joselie en Harriet, zo leuk 
dat zij erbij waren. En zo kan ik nog 
heel lang doorgaan.

Na de receptie kregen we een diner 
aangeboden, dit was echt fantastisch. 
Anja, Conny, Patricia en keukenper-
soneel; jullie serveerden geweldig. Nu 
werd ik ineens verwend en dat was 
ook leuk om mee te maken. Bjorn en 
Peter waren de koks; het was tot in de 
puntjes verzorgd. En het toetje was 
het lekkerste: warme geflambeerde 
kersen met ijs.

Ook wil ik mijn collega’s allemaal 
bedanken: ik ben zo verwend door 
jullie allemaal. Nu op naar het 40 jaar 
dienstjubileum. Ik kan hier nog lang 
van nagenieten.

We hebben genoten, nogmaals zeer 
bedankt.

 

BENT U NIET TEVREDEN?
PAULETTE VAN ROEKEL
ONAFHANKELIJK KLACHTENFUNCTIONARIS
VOOR DE WEVER

Het kan voorkomen dat u in het contact met de
medewerker er niet samen uitkomt. Dan kunt u de hulp 
inschakelen van de klachtenfunctionaris. 

Via het contactformulier op de website van De Wever 
kunt u in contact komen. Ook kunt u een klachtenkaart 
op sturen in een enveloppe met daarop: 
Antwoordnummer  63016 
5000 VE Tilburg

Als u geen klachtenkaart heb kunt u deze ophalen bij 
de receptie of als u thuiszorg ontvangt, vragen aan de 
medewerkers van De Wever Thuis. Als onafhankelijk 
bemiddelaar zal ik dan samen met u en de mensen die 
betrokken zijn bij uw zorg in gesprek gaan om te onder-
zoeken wat er aan de hand is.  
In een gesprek proberen we dan tot een oplossing te 
komen die hopelijk tot een verbetering zal leiden.

De medewerkers van De Wever
proberen goede kwaliteit van zorg
te leveren. Helaas gaat er soms
wel eens iets mis of lopen de za-
ken niet zoals u dat verwacht. Het 
kan dan zo zijn, dat er een klacht 
ontstaat. 

Benoeming Chantal Beks

De Raad van Toezicht heeft per 1 februari 2018 
Chantal Beks benoemd in de functie van lid Raad 
van Bestuur. Vanaf deze datum vormt zij samen 
met Willem Kieboom de Raad van Bestuur van
De Wever en vult daarmee de vacature in die is 
ontstaan door het vertrek van Julius Roorda per
1 september 2017.
Chantal Beks is momenteel directeur/bestuurder 
van Archipel Thuis BV en tevens directeur bedrijfs-
voering bij de Archipel Zorggroep in Eindhoven.

PADUACOURANT 
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Even voorstellen
Hallo, ik ben Gina ten Wolde, per 10 december 2017 
ben ik voornamelijk in het weekend te vinden als gast-
vrouw op de afdeling Siena!  
Ik ben 24 jaar en momenteel vierdejaarsstudent aan 
de Fontys Hogeschool voor sociale studies, ik studeer 
om het kort te houden voor sociaal werker. Ik was op 
zoek naar een leuke en leerzame baan voor naast 
mijn studie, deze heb ik nu gevonden!  
Ik vind het leuk ook mensen om me heen te hebben 
en maak ook graag een praatje met iedereen. Ik hou 
van creatieve activiteiten, zelf schilder, knutsel en 
kook ik namelijk graag. Tot ziens op Siena

Graag wil ik me even voor stellen. Mijn  naam is 
Joyce Mozes en ik ben 37 jaar oud.  
Ons gezin bestaat uit Maikel mijn vriend, onze 3 
lieve dochters Chayenne (15), Shirley (14), en Laris-
sa (9), en onze hond Roxy. Samen vormen we een 
gezellig, levendig gezin. Ik hou van gezelligheid dus 
in mijn vrije tijd begeef ik me graag onder familie en 
lieve vrienden en ben ik graag bezig met mijn drie 
meiden. Ook ga ik graag op vakantie.  
In 1996 ben ik begonnen als stagiaire bij De Bijster-
stede, toen nog Stichting De Kievitshorst genaamd. 
Na het halen van mijn zorgdiploma’s ben ik als zorg 
coördinator aan de slag gegaan bij De Bijsterste-
de. Na 12 jaar zag ik in de functie van planner een 
nieuwe uitdaging. Tijdens deze periode heb ik voor 
verschillende locaties binnen De Wever gepland. 

Vandaaruit ben ik doorgegroeid als leidinggevende Flexconsulent bij Plan en Flex. Daar ik toch de 
zorgafdeling erg ben blijven missen, ben ik erg blij om te mogen vertellen dat ik weer op de afde-
ling aan de slag mag. Per 1 februari zal ik als teammanager starten van afdeling Siena. Een mooie 
nieuwe uitdaging waar ik erg naar uitkijk. Ik hoop spoedig met jullie allemaal kennis te kunnen 
maken.  

Bedankt! 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
belangstelling, attenties en afscheidswoorden en 
voor de fijne samenwerking. Dit geldt voor alle colle-
ga’s en bewoners van Verona. Dat het jullie allemaal 
goed mag gaan! 

Tot ziens, Rian (de zuster met het schortje).

PADUACOURANT 
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Tullepetaonestad, Oeteldonk of Kielegat…
Carnaval, voor de één een onbegrijpelijke verza-
meling van een hoop dronken, verklede mensen 
bij elkaar, voor de ander een feest om ieder jaar 
opnieuw naar uit te kijken. Maar wat is dat hele car-
naval nou eigenlijk? Want waarom viert het zuide-
lijke gedeelte van de bevolking ieder jaar dit feest 
en de rest van Nederland niet? En hoe is dit feest 
überhaupt ontstaan? Als u onderstaande  carna-
valsweetjes leest bent u weer helemaal up to date.  
- Veel mensen denken dat carnaval altijd in 
februari plaatsvindt, maar eigenlijk begint het 
carnavalsseizoen al op 11 november om 11:11! 
Waarom op zo’n rare datum en gekke tijd? Dat is 
omdat nummer 11 het ‘gekkengetal’ is. Hier zijn 
verschillende verklaringen voor: zo geloofde men 
vroeger dat je gek werd als je door een elfje werd 
gebeten. Ook wordt gezegd dat 11 een gekken-
getal is omdat het alleen door zichzelf te delen 
is en tussen de 10, het volmaakte getal en 12, 
het heilige getal, in staat. In veel steden wordt op 
deze datum de Raad van Elf bekendgemaakt, 
met uiteraard 11 leden en met aan het hoofd Prins 
Carnaval. Deze raad organiseert en begeleidt de 
activiteiten tijdens het carnaval. 
- Zoals gezegd staat Prins Carnaval tijdens dit vro-
lijke festijn aan het hoofd van de Raad van Elf. Op 
veel plekken wordt op de eerste dag van carnaval 
aan hem de sleutel van de stad overgedragen door 
de burgemeester en is hij vanaf dat moment de 
‘baas’ over de stad of het dorp. Deze sleutelover-
dracht gebeurt meestal tijdens een officiële, maar 
onvermijdelijk ook erg gezellige ceremonie. Ook 
heeft de Prins altijd een bijzondere outfit, welke kan 
verschillen per stad, maar draagt hij vrijwel altijd 
een muts met fazantenveren op zijn hoofd.  
- Carnaval wordt voornamelijk in Brabant en 
Limburg gevierd, omdat hier de meeste rooms-ka-
tholieken wonen/woonden. Het is dus van ouds-
her een christelijk feest. Tijdens de reformatie, 
toen het protestantisme voornamelijk de overhand 
had in Nederland, werd carnaval verboden omdat 
dit door de strenge protestanten een goddeloos 
feest werd gevonden. Later kregen de katholieken 

vooral in het zuiden van Nederland weer de 
overhand en werd daar dus ook weer carnaval 
gevierd! Desondanks zijn er ook nog steeds 
plaatsen in het noorden waar het carnaval 
uitbundig gevierd wordt, zoals in Oldenzaal in 
Twente en zelfs in Kloosterburen in Groningen 
wordt ieder jaar een optocht gehouden. 
- Hoewel vrijwel iedereen in Brabant carna-
val uitspreekt als carnavál, hoort volgens het 
woordenboek de nadruk toch op de eerste 
lettergreep te liggen, dus zeg je: cárnaval. 
Echter worden in Brabant wel meer woorden 
op een andere manier uitgesproken dus of het 
zuidelijke deel van de bevolking het eens zal 
zijn met deze ‘correcte’ uitspraak valt nog te 
betwisten.  
- Het woord ‘carnaval’ is origineel ontstaan uit 
het Latijn en wel uit de volgende twee woor-
den: ‘carne’ en ‘vale’. Samen betekent dit: 
‘vaarwel aan het vlees’. Het feest werd vroe-
ger gevierd aan de vooravond van de vasten-
tijd van de christenen. Vanuit de christelijke 
traditie wordt er in de 40 dagen voorafgaand 
aan Pasen gevast. Dit vasten van 40 dagen 
staat voor de periode die Jezus vastend in 
de woestijn doorbracht, beschreven in het 
Nieuwe Testament. In deze dagen hebben de 
katholieken meer tijd om zich bezig te houden 
met de Heer en de Bijbel. Dit werd vroeger 
gezien als een voorbereiding op Pasen.  
- Met carnaval krijgen vele steden in Brabant 
ter traditie een andere, ludieke naam. Deze 
naam heeft vaak iets te maken met de ge-
schiedenis van de stad. Zo heet Eindhoven 
‘Lampegat’, ter verwijzing naar Philips dat 
van groot belang is geweest voor Eindho-
ven. Daarnaast heet Den Bosch ‘Oeteldonk’, 
Tilburg is ‘Kruikenstad’, Breda wordt ‘Kielegat’ 
genoemd, Roosendaal ‘Tullepetaonestad’ (??) 
en zo zijn er nog veel en veel meer gekke 
namen. 

Ik zou zeggen Alaaf!

Dit wist u nog niet van carnaval

Bron - Nena van Bakel

PADUACOURANT 
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Mag ik me even voorstellen?
Christ van Engelen

Mijn naam is Christ van Engelen, een geboren en getogen Tilburger 
die op 20 december 1939 het levenslicht zag. Ik ben opgegroeid in 
de wijk Korvel, waar ik als 2e zoon naast vijf broers en een zus mijn 
jeugd heb doorgebracht.
Vanaf mijn 14e ben ik gaan werken en heb ik samen met mijn va-
der heel wat kolen versjouwd als kolenboer. Vervolgens ben ik in de 
textiel terecht gekomen en heb ik mijn laatste 30 jaar gewerkt op een 
pleisterfabriek Cederroth. Naast mijn werkgever had ik samen met 
mijn vrouw Annie zo’n 30 jaar een inpakbedrijf van pleisters vanaf 
mijn huisadres in de Borneostraat te Tilburg. Mijn levensmotto is dan 
ook ‘van werken is nog nooit iemand dood gegaan’.
Uit mijn huwelijk (1965) met Annie Doedee kreeg ik twee dochters: 
Maria-Louise en Monique. Als zorgzame huisvader die altijd goed 
gehumeurd het leven leeft, besteedde ik nog tijd aan mijn hobby’s, 
voetballen en biljarten. Daarnaast bezocht ik graag mijn favoriete 
vakantiebestemming Benidorm. 
Verder houd ik van Nederlandse muziek en ben ik op zijn tijd in voor 
een grapje.  

 

Mijn naam is Jan van Eeten. Ik ben geboren in Hoogeloon in 1939 
en heb daarna op een boerderij op de Heikant gewoond. Ons 
gezin bestond uit vader, moeder, mijn broer en ik. Ik ben getrouwd 
met Petra en samen hebben we vijf kinderen gekregen: Erik, Mir-
jam, William, David en Richard.  
Wat ik altijd graag heb gedaan is biljarten, darten kijken en hobby-
en met hout, zoals hout zagen. Maar natuurlijk ook op stap gaan 
bij Mieke Pap in Poppel, waar ik elke zondag kwam, en dansen bij 
de Kaasboerin. Waarbij ik erg van de muziek van Tina Turner, Elvis 
Presley en Peter Koelewijn houd. Swingen met mijn vrouw Petra 
deed ik graag. Dansen was mijn lust en mijn leven, maar tien jaar 
geleden heb ik mijn heup gebroken en daarna kon ik niet meer zo 
goed dansen.  
Verder vind ik vogels heel interessant. Van beroep was ik metse-
laar en dat heb ik altijd graag gedaan. Mijn motto en boodschap 
aan jullie: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 

PADUACOURANT 
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Pedicure op Padua 
Door Laurette van der Sprong

U kunt bij mij terecht voor een pedicure-  
behandeling. Daaronder valt nagels  
knippen, het dunner maken van de na-
gels, eelt en likdoorns verwijderen en 
ingroeiende nagels behandelen.

Donderdagochtend ben ik aanwezig op 
Padua, in de Salon op de eerste ver-
dieping. Behandelingen zijn altijd op 
afspraak. Deze kunt u maken op telefoon-
nummer 06 289 214 79.

Ik hoop u te zien.

Bereikbaarheid
Zorgafdelingen

Vittoria  (begane grond) 
T  07.00 - 15.00 uur    5408760  
  15.00 - 23.00 uur    5408769 
  23.00 - 07.00 uur  5408600 
M vittoria.padua@dewever.nl

Porto Casa  (1e verdieping) 
T:  07.00 - 15.00 uur    5408761  
  15.00 - 23.00 uur   5408770 
  23.00 - 07.00 uur  5408600 
M portocasa.padua@dewever.nl

Buongiorno (1.54 tm 1.60 en 2e en 3e verdieping) 
T 07.00 - 15.00 uur   5408762  
  15.00 - 23.00 uur   5408771 
 23.00 - 07.00 uur  5408600
M buongiorno.padua@dewever.nl

Verpleegafdelingen

Genua Uno (2e verdieping) 
T 07.00 - 15.00 uur    5408763 /  5408785 
  15.00 - 23.00 uur   5408772 /  5408753 
  23.00 - 07.00 uur  5408779 
M genuauno.padua@dewever.nl 

Genua Due (2e verdieping) 
T 07.00 - 15.00 uur    5408764 /  5408765 
  15.00 - 23.00 uur   5408773 /  5408774 
  23.00 - 07.00 uur  5408779 
M genuadue.padua@dewever.nl    

Siena Uno (3e verdieping)
T 07.00 - 15.00 uur    5408766 / 5408795  
  15.00 - 23.00 uur   5408775 / 5408795 
  23.00 - 07.00 uur  5408788 
M sienauno.padua@dewever.nl     

Siena Due (3e verdieping)
T 07.00 - 15.00 uur    5408767 /  5408768 
  15.00 - 23.00 uur   5408776 /  5408777 
  23.00 - 07.00 uur  5408788 
M sienadue.padua@dewever.nl  



Mevrouw van Meersbergen 80 jaar

Hobbyclub op vrijdag

Kerstdiners

Kerstboomactie


