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Like De Hazelaar op 
Facebook
www.facebook.com/
dehazelaartilburg

Pictogrammen
Om de leesbaarheid van Beeld-
spraak te vergroten vindt u boven 
een artikel een pictogram.

ingezonden brieven

noteer in uw agenda

interview

informatief

Proef-het-voorjaardiner!
Zin in het voorjaar? Kom en geniet van dit heerlijke
viergangendiner op woensdag 28 maart in Plaza.
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom! 

Aanmelden bij Plaza vóór 23 maart 2018. 
Voor cliënten bedragen de kosten € 14,00
en voor overige gasten € 17,50, inclusief twee drankjes.

Menu 

Welkomstcocktail

Frisse salade met gerookte zalm

Heldere lente-uisoep

Gevulde kipfilet 
Groenteratatouille

Aardappelgarnituur

Voorjaarscoupe met ijs
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Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart, 
samen met duizenden organisaties in het land, 
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de  
mouwen te steken.

Ook namens de cliëntengroep van De Hazelaar 
heeft Elly Robben een klus aangemeld. 
 
 Heel Hazelaar bakt!
Een zoektocht naar de meest getalenteerde 
bakkers van De Hazelaar! We dagen bakteams 
uit om de lekkerste en mooiste baksels te maken! 

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik hoop dat het nieuwe jaar 
datgene brengt wat aansluit bij uw verwachtingen. 

Eten en Drinken
Het project is nu echt van start gegaan. Vanaf 8 januari 
is De Wever Wonen op Dali begonnen om de eerste  
keukens om te bouwen. Rond week 9 zullen alle keukens 
klaar zijn in de Casatoren en gaan we echt beginnen  
met het nieuwe voedingsconcept op de afdelingen  
Dali, Picasso en Miro. Alle voedingsassistenten zijn 
inmiddels gestart met diverse scholingen om hun  
kennis te vergroten over het regenereren van lekkere 
maaltijden, het creëren van goede sfeer/ambiance,  
welke bestellingen ze moeten doen en afstemming 
zoeken met onze cliënten. Elke afdeling heeft - veelal 
met bewoners - gekeken welke manier het beste zou 
kunnen uitpakken om een gezellige, lekkere en goed 
uitziende maaltijd aan te bieden.

Best spannend natuurlijk, maar ik hoop dat we er samen 
de schouders onderzetten en van elke maaltijd weer 
leren het steeds een beetje beter te doen. Want natuurlijk 
gaan er bij nieuwe dingen ook wel eens wat zaken mis. 
Dat is hier niet anders dan thuis. Met elkaar hoop ik dat 
we ons echt gaan onderscheiden door goede en vooral 
smakelijke maaltijden. Ook in de teamvergaderingen is 
er veel aandacht geweest voor dit project.

We volgen heel goed hoe alles loopt en evalueren erg 
vaak. Alles wat we hier leren nemen we direct mee  
naar de Palettoren. Deze start vanaf week 10 met het 
ombouwen van alle keukens. We gaan dit op dezelfde 
manier doen als in de Casatoren.

Ook hier krijgen de voedingsassistenten een scholing  
en verbouwen we de keukens te beginnen bij de vierde 
verdieping en eindigend bij de begane grond. Omdat  
we hier een extra afdeling hebben, zijn er een paar 
weken extra nodig. Rond week 20 is dan het hele  
behandelcentrum om naar het nieuwe concept en  
sluit de centrale keuken. We horen straks graag terug, 
hoe u het vindt.

Da Vinci
Velen hebben het waarschijnlijk meegekregen. Een 
nieuwe afdeling, Da Vinci genaamd, is gestart op  

1 januari 2018.
Het is een bijzondere  
afdeling omdat we  
hier tijdelijke zorg 
aanbieden aan cliënten 
die enkele dagen tot 
maximaal enkele 
weken niet in de 
thuissituatie kunnen 
verblijven. Binnen 
deze afdeling geven we geen behandeling, maar onder-
steunt een enkele verzorgende een groep cliënten in  
hun zelfstandigheid.
Er is gekozen om deze in het behandelcentrum te 
plaatsen om twee belangrijke redenen: 1. We hebben 
fysieke ruimte en 2. De cultuur binnen het behandelcen-
trum is erop gericht om mensen snel weer terug naar 
hun oude woonsituatie te krijgen.

Natuurlijk kenden we hier wat problemen in de opleve-
ring. Het team heeft de eerste week hard moeten werken 
om de afdeling in te richten, schoon te maken en ervoor 
te zorgen de eerste cliënten te verwelkomen.

Dit is gelukt! Veel complimenten voor alle inzet van het 
team, maar laten we ook vooral de mensen van De 
Wever Wonen en Dienstverlening niet vergeten. Zij 
hebben dag en nacht en zelfs in het weekend gewerkt 
om de afdeling op tijd mee klaar te krijgen. We hopen 
met deze afdeling vooral de huisartsen in Tilburg te 
ondersteunen, wanneer zij een cliënt tegenkomen die echt 
even een paar nachten verblijf nodig heeft om thuis weer 
wat zaken te regelen. Soms kan het bijvoorbeeld zijn dat 
de partner/mantelzorg kort wegvalt bijvoorbeeld bij ziekte 
of de zorg van de partner tijdelijk niet aan kan, denk aan 
een heupfractuur. Daarnaast kan het ook zo zijn wanneer 
je zelfstandig alleen woont, je  korte tijd extra ondersteu-
ning nodig hebt.

Het is dus, net als op andere kortdurende zorg,  
aangeboden vanuit de zorgverzekeringswet.  
Kortdurende zorg is dus niet zorg zoals we gewend 
waren van verpleeghuizen, maar zorg zoals in het  
ziekenhuis aangeboden. Dit betekent behandelen per 
behandeldoel en weer naar huis. Voordeel van het  
behandelcentrum is dat we al onze expertise kunnen 

REDACTIE
Fons van de Gevel
Joke Goudsmits
Elly Robben

Locatienieuws
Fons van de Gevel, locatiemanager

inzetten. Die hebben we met al onze ervaringen veel  
meer dan een ziekenhuis. Dit is immers onze specialisatie.
 
Jaarplan 2018
In mijn kerstspeech heb ik een doorkijk gemaakt naar 
2018. Daarin heb ik met name proberen te benadrukken 
dat we niet alles proberen te veranderen, maar gericht 
keuzes maken. Er zijn zoveel ontwikkelingen dat het 
heel moeilijk is alles voor 100% te doen. We kiezen 
daarom drie thema’s waar we komend jaar verder in 
willen uitblinken: Behandeling, Welzijn, Eten en drinken.
Doel is dat we op deze thema’s zo goed en innovatief  

zijn dat we hierin onderscheidend blijven op andere 
organisaties. Dat zit niet zo zeer in onze structuren,  
maar vooral ‘hoe’ we dit doen. In het contact met u  
als cliënt. We gaan ervan uit dat u onze inspanningen 
hierin in toenemende mate terugziet en ervaart in  
betere kwaliteit van zorg. Komend jaar zal ik op de 
verschillende thema’s dan ook regelmatig terug komen 
hoe we hierin aan het werk zijn en wat het behandelcen-
trum hier zelf van merkt.

Rest mij, iedereen veel plezier te wensen bij het lezen 
van deze Beeldspraak.

  REDACTIE & KOPIJ

Zeven teams gaan de strijd met elkaar aan, om in 
opdracht de beste, mooiste, origineelste en lekkerste 
taart te presenteren.Een vakjury zal de prestaties 
beoordelen op samenwerking, smaak en originali-
teit. Met als resultaat een eigentijdse, actieve en 
gezellige middag die aansluit bij de doelgroep.

Dus… enthousiaste vrijwilligers gezocht!
We hopen dat vrijwilligers geënthousiasmeerd 
worden door deze oproep. We zullen dan ook 
zeer tevreden zijn als het met vrijwilligers en 
subsidie van NLdoet- Oranjefonds mogelijk 
wordt gemaakt. 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de 
NLDoet-klus? Meld u dan aan via www.nldoet.nl.

Gastredacteur
Troeke van Rijswijk

 NLdoet op vrijdag 9 maart
  Elly Robben, vrijwilligerscoördinator
i

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

Maandelijks komt de Cliëntenraad van behandelcentra 
De Hazelaar, Damast en hospice De Sporen bijeen. In de 
Cliëntenraad staat het belang van de cliënten centraal. 

In de vergadering van 4 december 2017 zijn de  
volgende onderwerpen besproken

Uitleg organisatie gezondheidszorg en zorgproducten
Fons van de Gevel geeft hierover uitleg.
Mantelzorg en Wmo
Zvw (Zorgverzekeringswet)
 De Wever biedt hierin kortdurende zorg en deze  
 wordt alleen geboden op De Hazelaar, Damast  
 (GRZ) en in de hospice
 
ELV palliatief (intensieve zorg terminale cliënten)
ELV hoog (herstelzorg met multidisciplinair karakter, 
geen revalidatiedoel)
GRZ (geriatrische revalidatiezorg gericht op herstel)
ELV laag (klinische setting, geen behandeling, alleen 
bed, eten en dagstructuur, cliënt houdt eigen huisarts) 

Wlz (Wet langdurige zorg)
Deze wet is er voor mensen die de hele dag intensieve 
zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bij een Wlz  
indicatie wordt de zorg intramuraal in een zorginstelling 
of extramuraal thuis gegeven. 

CAI
De huidige situatie is dat cliënten met een Wlz indicatie 
abonnementskosten betalen voor de CAI aansluitingen. 
Voor cliënten met een indicatie kortdurende zorg  
worden deze kosten gedragen door De Hazelaar.  
Er wordt nog gekeken naar een meer rechtvaardig  
systeem. 

Hospice
Besproken zijn de begroting en de verhuizing naar  
een nog te bepalen locatie.

Afdeling Da Vinci
De Cliëntenraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan 
de inhoud van de Businesscase ‘Da Vinci’. De nieuwe 
afdeling start in januari. Op deze afdeling wordt tijdelijk 
zorg geboden aan cliënten met een indicatie ELV laag 

Met regelmaat vindt er in De Hazelaar een expositie 
plaats. Het zijn werken van mensen die vooral in hun 
vrije tijd kunstzinnige creaties maken. 

Van 14 februari tot en met medio mei exposeert  
Wil de Kort zijn schilderijen en tekeningen. De werken 
zijn te bezichtigen op de bovenverdieping van de  
middenbouw.

‘Als kind al is mijn interesse uitgegaan naar tekenen en 
schilderen. Een frater op school viel dit op en heeft mij 
op de avondschool extra begeleid in teken- en schilder-
lessen. Na vier jaar grafische school ben ik ruim veertig 
jaar grafisch ontwerper geweest bij Teurlings. Ik heb 
een cursus glas-in-lood, Tiffany en gebrandschilderde 
ramen gevolgd in België en ben onder andere gordijn-
stoffen gaan ontwerpen voor textielfabrieken. Na die  

periode ben ik gaan 
schilderen, iets wat 
ik nog steeds graag 
doe. Ook schilder 
ik op verzoek, zoals 
portretten.

Mijn werken hangen 
niet alleen in Nederland en België maar bijvoorbeeld 
ook in Canada. Mijn passie voor kunstschilderen is nog 
erg aanwezig en ik hoop dat u, samen met mij, geniet 
van mijn werk.  
 
Mocht u interesse hebben in mijn werk dan raad ik u 
aan om mijn website te bezoeken, www.wildekort.nl.

Exponieuws

In de vorige Beeldspraak is de foto op de voorpagina onvolledig weergegeven

In de vorige Beeldspraak toonden wij u een foto van de jubilerende vrijwilligers van De Hazelaar. Door een fou-
tieve bewerking van de foto is jubilaris Diny Rijkers niet te zien op de foto. Bij deze tonen wij u de volledige foto 
met uiterst rechts in beeld Diny Rijkers.

complex, in combinatie met respijtzorg (cliënt zonder 
Wlz indicatie) en logeerzorg (cliënt met Wlz indicatie 
die intramurale zorg nodig heeft). De cliënten die op 
deze afdeling worden opgenomen, hebben ondersteu-
ning nodig in ADL en structuur in de dag. Er wordt 
geen behandeling geboden.

Begroting 2018 De Hazelaar en De Wever Expertise
De Cliëntenraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan 
zowel de begroting van De Hazelaar als van De Wever 
Expertise.

Jaarplan en begroting De Wever Expertise
Arianne van den Berg geeft een toelichting op een  
aantal punten uit het jaarplan GRZ (Geriatrische  
Revalidatie Zorg). 

De notulen van de overlegvergadering Cliëntenraad-
Directie worden binnen veertien dagen na de vergade-
ring op de prikborden opgehangen. Ook ontvangen de 
afdelingen een exemplaar voor inzage voor de cliënten.

Mocht u nog vragen hebben over dit verslag of over
de activiteiten van de cliëntenraad dan kunt u ons
bereiken via ons e-mailadres
clientenraad.hazelaar@dewever.nl

Rectificatie
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Even voorstellen 
Wim Maas

Mijn naam is Wim 
Maas. Ik zit  sinds 
een aantal maanden 
in de Cliëntenraad als 
vertegenwoordiger 
van de afdeling 
Corneille. Mijn 
moeder verblijft al 
een zeer lange tijd in 
De Hazelaar, de 
laatste jaren  
op afdeling Corneille. 

Ik heb al vaker overwogen om lid te worden van de 
Cliëntenraad. Tijdens een zorgplanbespreking over 
mijn moeder is mij gevraagd of ik interesse had om 
lid te worden.  
Daar heb ik toen ja op gezegd.  

Ik ben 66 jaar en gepensioneerd. Ik was werkzaam  
als juridisch medewerker ruimtelijke ordening  
bij de gemeente Tilburg. Ik ben getrouwd en  
woonachtig in Tilburg. Mijn hobby’s zijn reizen, 
wandelen en het restaureren van antieke meubels. 
Verder speel ik badminton.  

Ik heb inmiddels deelgenomen aan enkele  
vergaderingen van de Cliëntenraad. Ik loop dan  
wel al een geruime tijd mee in De Hazelaar, maar 
als lid van de raad maak je deze zorginstelling toch 
op een andere wijze mee. Mede als gevolg van 
allerlei (wettelijke) regelingen blijken zaken vaak 
vrij complex te liggen. Ik hoop dat ik na een korte  
inwerkperiode een wezenlijke bijdrage kan leveren  
in die raad namens de cliënten/bewoners van  
De Hazelaar. 

Nieuw
in de Cliëntenraad

Aan het begin van een nieuw jaar maken veel mensen 
goede voornemens. Een nieuw jaar is immers een nieuwe 
kans om het anders te doen dan voorheen. Bekende 
goede voornemens zijn meer tijd besteden met vrienden 
en familie, meer sporten, afvallen, stoppen met roken, 
stoppen met drinken, meer tijd voor ontspanning. 
Voor de mensen die nog met vakantie gaan, is de eerste 
maand van het jaar vaak de tijd om een zomervakantie 
te boeken. Reisbureaus doen in januari hun reizen in de 
aanbieding. Hoe eerder je boekt, hoe goedkoper. Januari 
is vaak een grijze en stille maand. 

De feestdagen zijn voorbij, het voorjaar laat nog wel 
even op zich wachten. Op radio en televisie wordt de 
laatste jaren stilgestaan bij “Blue Monday”, die dit jaar 
op 15 januari valt. Blue Monday werd bedacht door 
de Britse psycholoog Arnall en zou de meest deprime-
rende dag van het jaar zijn. Goede voornemens zijn al 
gesneuveld en de zomer is nog ver weg. Ik vind ‘Blue 
Monday’ vieren wel een goed idee. Als we om welke 
reden dan ook verdrietig zijn, komen we soms met 
vrienden en familie bij elkaar om dat gevoel met elkaar 
te delen. Maar er zijn, buiten de familie- en vrien-
denkring en los van concrete gebeurtenissen, weinig 

‘Blue Monday’ en muziek

Woensdagvieringen vervallen

Vanaf half februari 2018 zullen er niet langer
vieringen op woensdagmorgen plaatsvinden in 
de kapel van De Hazelaar. De laatste viering is op 
woensdag 14 februari 2018, aswoensdag.
Dit besluit is in goed overleg met het locatieteam en 
de cliëntenraad genomen.

Onder dit besluit liggen de ontwikkelingen in de 
samenleving waar een grote diversiteit is in de wijze 
waarop levensvragen/zingevingsvragen beleefd 
worden. Onze locatie is daar natuurlijk een
afspiegeling van. De Dienst Geestelijke Verzorging 
wil aansluiten bij de breedte van wat er bij mensen 
aan zingevingsvragen leeft en daar ook ruimte voor 
hebben. Zowel individueel als in groepsverband 
wordt hier op de verschillende afdelingen vorm aan 
gegeven.

U blijft natuurlijk van harte welkom bij de zondag-
viering om 11.00 uur in Plaza.

Namens de Dienst Geestelijke Verzorging,
Elly van Bavel

Archie de Ceuninck - geestelijk verzorger

momenten om samen stil te staan bij het feit dat we 
als mensen soms somber, verdrietig, ‘blue’ zijn. Het 
gegeven dat ‘Blue Monday’ populair is, wijst, denk ik, 
op een behoefte in onze samenleving om met zijn allen 
bij dit thema stil te staan. 

Neerslachtigheid is een heel persoonlijke ervaring, maar 
we hebben het allemaal wel eens. De een wat meer, de 
ander wat minder. (Af en toe) somber zijn is niet erg, 
het hoort bij het leven. Wat vaak helpt is het zingen of 
beluisteren van een lied. Lang geleden werd de  
herder David naar het paleis geroepen om met  
harpspel en muziek de sombere buien van koning  
Saul te verdrijven. 

Tegenwoordig heb je internet. Radio Remember  
bijvoorbeeld (https://www.radio-remember.nl/)  
speelt via internet muziek af voor mensen die  
opgroeiden net na de Tweede Wereldoorlog en die  
een gezin stichtten aan het begin van de jaren vijftig  
van de vorige eeuw. Maar misschien hebt u ook zelf  
nog wel oude plaatjes liggen die u kunnen helpen  
de donkere dagen na kerst door te komen, tot het  
voorjaar begint!
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Op maandag 8 januari is de eerste verbouwingsfase 
van de afdelingskeukens van start gegaan. Afdeling 
Dali heeft de aftrap genomen. Onderstaand een foto-
impressie van de verbouwing. 

De voedingsassistenten worden tijdens de kick-off bij-
eenkomst door de docenten van ‘Smaak van het Huis’ 
geïnformeerd over hun scholing in 2018! 

Start verbouwing afdelingskeukens

Op 1 februari 2017 begin ik als collega van Willem  
Kieboom. Samen vormen we vanaf die datum de Raad 
van Bestuur van De Wever. Ik kijk er erg naar uit!

Laat ik kort iets over mezelf vertellen:
Ik ben 44 jaar en woon in het mooie Vught. Ik ben  
moeder van vier kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar. 
Een druk gezinsleven waar ik, uiteraard, graag veel tijd 
aan besteed tijdens de weekenden en vakanties. Maar 
daarnaast vind ik het ook heel belangrijk en ontspannend 
om te sporten en op andere wijze actief te zijn: ik tennis, 
ik fiets (wielrennen) en wandel graag. Een aantal jaren 
geleden combineerde ik dit ook nog met boksen, maar 
helaas is me dat niet meer gegeven door een blessure. 

De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt bij Archipel Zorg-
groep in Eindhoven. Na mijn studie(s) gezondheidswe-
tenschappen en bedrijfseconomie in Maastricht, ben  
ik er in 1997 begonnen als beleidsmedewerker. Al vrij  
snel werd ik gevraagd om secretaris Raad van Bestuur 
te worden. Die functie heb ik 11 jaar vervuld. Dit om 
vervolgens locatiedirecteur te worden, daarna cluster 
directeur, later regiodirecteur en tot slot als directeur 
bedrijfsvoering. In 2014 ben ik gevraagd om in de rol 
van bestuurder, naast het zijn van directeur bedrijfsvoe-
ring, Archipel Thuis op te zetten. Een nieuwe thuiszorg-
organisatie, analoog aan het model van Buurtzorg, in 
combinatie met een hele kleine en efficiënte backoffice. 
Na 3 jaar staat er een mooie organisatie, die functioneert 
conform een visie, welke gestoeld is op twee bewegingen: 

medewerker in regie en 
cliënt in regie. Voor mij 
zijn dit niet alleen twee 
peilers die mooi klinken 
op papier, maar hele  
wezenlijke waarden:
Het enig doel van beide 
bewegingen is dat we onze cliënten goede zorg verlenen 
die er op gericht is dat de kwaliteit van leven wordt 
bevorderd én dat medewerkers met plezier hun werk 
kunnen doen. Kortom het vertrouwen dat medewerkers 
in staat zijn om in vrijheid de keuzes te maken die recht 
doen aan de regie van de cliënt als ook onze professionele 
waarden borgen. 

Na 20 jaar voelde ik dat het tijd was om de opgedane 
ervaring elders te gaan brengen, maar ook om te leren 
van andere organisaties. De Wever sluit hier prachtig bij 
aan! Er staat immers al een prachtige organisatie met een 
goed doordachte visie en bijpassende kernwaarden. Met 
uiteraard ook de nodige uitdagingen. Ik kijk er naar uit 
om daaraan mijn bijdrage te leveren de komende jaren.
De komende tijd zal ik gaan kennismaken met locaties, 
met cliënten en met medewerkers. Dat gaat via een  
programma, maar daar wijk ik ook graag van af. Dus 
mochten er goede ideeën of redenen zijn om langs te 
komen, dan hoor ik dat graag!  

Tot binnenkort!
Hartelijke groet, Chantal Beks

Introductie Chantal Beks

Tijdens de twee paasdagen kunt u in Plaza een  
koude schotel bestellen, voor € 7,50 per persoon. 
Vanaf 1 maart tot en met vrijdag 23 maart kunt u  
in Plaza uw schotel op maat bestellen. De schotel  
kunt u tijdens de paasdagen gedurende de gehele  
dag in Plaza ophalen of nuttigen.

Wij heten u van harte welkom!

Met culinaire groet,
Team Plaza

Vrolijk Pasen in Plaza

Livemuziek op zondag 

Zondagmiddag 4 maart van 13.00-16.00 uur is er livemuziek in Plaza.
U bent op eigen gelegenheid van harte welkom om te komen luisteren en genieten!
De toegang is gratis.

De bands PABARIKO, GOT2SING EN FOOLHOUSE maken livemuziek.
Ze sluiten gezamenlijk af.

Gezellig! Komt u ook?
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- advertentie - 

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

kleuren, föhnen en permanent. 

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

Openingstijden
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 14.30 uur

- advertentie - 

- advertentie - 

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

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

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

- advertentie - 

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

ving verkennen.
 

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

om de rolstoel op de fiets te plaatsen. 

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

u de mogelijkheid om zelf mee te trappen. 

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

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

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

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

Pedicuresalon

Kwekfestijn
Woensdag 7 februari 2018

19.00 - 21.30 uur 
Hét openingsfeest van Kwaastegat.

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers betreden met
carnavaleske acts het podium.

Opwerrummiddag
Zaterdag 10 februari 2018

14.30 - 16.15 uur
Langzaamaon opwerrummen meej een oergezellig

gastoptreden van Jurgen Jonkers.

D’n Opstoet kèèke
Zondag 11 februari 2018 

Vanaf 12.30 uur kunt u in Plaza op eigen gelegenheid D’n Til-
burgse Opstoet komen kijken.

Op grootbeeldscherm trekken de praalwagens aan u voorbij. 
Beste zicht gegarandeerd! 

Spektaokelmiddag
Maandag 12 februari 2018

14.30-16.15 uur
Swingen, hossen en meezingen met Martin Stone.  

Getoeter en geblaos van De Blaokpappers uit Tilburg
met De Drumgabbers uit Delft. 

Lest-bestfist
Kunde kwèèke..kwèèk dan meej!

Dinsdag 13 februari 2017
14.30-16.15 uur

Meezingkoor Zin in Zang uit Dongen nodigt u uit  
meej te kwèèke met hun liedjes.

De Schuimkoppen uit Oosterhout speule een  
schôn muziekske en sluiten de middag af. 

Carnavalsprogramma 2018

Kwaastegat
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Filmprogramma
FEBRUARI - MAART 2018
Films vertonen we In conferentie- 
ruimte 1 tenzij anders vermeld

Donderdag 1 februari in Plaza
Simon en Garfunkel
Concert in Central Park 1981

Donderdag 8 februari 
Documentaire over Nederland en de 
Oranjes

Donderdag 15 en 22 februari  
Nederlandse speelfilm ‘Kees de jongen’ 
met Nelly Frijda en Tanja Jess

Donderdag 1 maart
De allerbeste liedjes uit ‘t Schaep  
met de vijf poten’

Donderdag 8 maart 
Documentaire over oude Hollandse 
ambachten

Donderdag 15 en 22 maart 
Speelfilm ‘Ushi’ met Wendy van Dijk  
in de hoofdrol

Donderdag 29 maart 
Documentaire ‘De nieuwe wildernis’ 
film opnames gemaakt in de Oostvaar-
dersplassen

FEBRUARI MAARTActiviteiten
Op deze pagina ziet u het activiteitenaan-
bod voor alle cliënten van De Hazelaar. 
Wij hopen met deze activiteiten goed aan 
te sluiten bij uw vraag. Indien u (nog) niet 
deelneemt aan (een van) deze activitei-
ten en u heeft interesse, dan kunt u zich 
richten tot één van de medewerkers van 
Welzijn. Zij staan u graag te woord.

Iedere donderdagmiddag
van 14.00 - 16.00 uur in Het Atelier

Sjoelen 
voor vaste leden

Iedere vrijdagochtend in Plaza
van 10.30 tot 11.30 uur

Spelochtend

Creatieve workshop 
FEBRUARI EN MAART 2018
  Dinsdag 6 februari 2018 

Vel beschilderen met waterverf  
om het ontwerp te onthullen

  Dinsdag 13 februari 2018  
Geen creatieve workshop in  
verband met Carnaval

  Dinsdag 20 en 27 februari 2018 
Bloempot versieren met stof

  Dinsdag 6 en 13 maart 2018 
Schilderen 

  Dinsdag 20 maart 2018 
Flessen schilderen

  Dinsdag 27 maart 2018 
Paasbloemstuk maken

Do  1 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging 

Vr  2 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  3 11.00 uur Pianoconcert door zeven leerlingen van

muziekschool in Klein Plaza
Zo  4 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma  5 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  6 10.30 uur creatieve workshop 

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo  7 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel

19.30 Kwèkfestijn in Plaza
Do  8 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr  9 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  10 14.30 uur Opwermmiddag in Plaza
Zo  11 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

13.30 uur D’n Opstoet kèèke op grootbeeldscherm 
in Plaza

Ma  12 14.30 uur Spektoakelmiddag in Plaza
Di  13 14.30 uur Lest bestfist in Plaza
Wo 14 10.30 en 11.30 uur Aswoensdagvieringen in kapel
Do  15 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr  16 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  17
Zo  18 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma  19 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  20 10.30 uur creatieve workshop

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo  21 19.30 uur Bingo in Plaza 
Do  22 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr  23 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  24
Zo  25 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma  26 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  27 10.30 uur creatieve workshop

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo  28 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel

14.30 uur De Kruikenzangers in Plaza

Do  1 10.30 uur film in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging 

Vr  2 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  3
Zo  4 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma  5 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  6 10.30 uur creatieve workshop 

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo  7
Do  8 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr  9 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

13.30 uur NLdoet-activiteit
Za  10
Zo  11 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

11.00 uur verkoop van sieraden, shawls en meer
Ma  12 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  13 10.30 uur creatief workshop

14.00 uur voorjaarswandeling
Wo  14
Do  15 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr  16 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  17
Zo  18 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma  19 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  20 10.30 uur creatieve workshop

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo  21 14.30 uur bingo in Plaza 
Do  22 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr  23 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  24
Zo  25 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma  26 10.30 uur handwerken en spel in Plaza
Di  27 10.30 uur creatief workshop

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza
Wo  28 17.00 voorjaarspaasdiner
Do  29 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging 
Vr 30 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  31
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Waardigheid en trots - zinvolle daginvulling 2017-2018
Elly Robben, projectleider W&T

Wat er aan vooraf ging 
Er zijn door het ministerie VWS vanaf 2016 structureel 
extra middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbete-
ring voor cliënten met een Wlz (Wet langdurige zorg) in-
dicatie. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen 
naast professionalisering van medewerkers ook  ingezet 
voor een zinvolle daginvulling voor  
cliënten. Het extra geld moet worden aangevraagd  
bij het eigen zorgkantoor door het indienen van een plan 
dat beschrijft hoe de middelen worden ingezet. 

Plannen
De Hazelaar heeft na de plannen voor 2016 en 2017  
ook een plan voor 2018 opgesteld. Het is opgesteld aan 
de hand van ervaringen en evaluaties van cliënten en 
medewerkers. Het is inmiddels goedgekeurd en
ingediend door de Cliëntenraad van De Hazelaar.

Terugblik 2017
Een paar opvallende en vernoemenswaardige  
onderdelen lichten we uit:

- Er is actief gewerkt om de beschikbare zorgmedewer-
kers-uren in te zetten en optimaal te benutten. Er zijn 
mooie, leuke, actieve en creatieve dingen ondernomen 
met cliënten. Bijgaande fotoreportage laat dat  
duidelijk zien. 

- Ook heeft Els Lips in de rol van beweegcoach met  
velen gewandeld, gefietst en gezwommen. Goed werk! 
Want bewegen is goed voor lijf en geest.  

- Ook vrijwilligers zijn meegenomen in de uitvoer van 
dagbestedingsactiviteiten. Ze hebben in het voorjaar een 
bijeenkomst gehad waarin ze tips en ideeën aangereikt 
hebben gekregen om met cliënten de tijd ‘zinvol’ door te 
brengen. 

- De aanschaf van de Silverfit-miles om te kunnen fiet-
sen aan de hand van een digitale fietsroute/straatbeeld is 
een goed gebruikt apparaat geworden.

Items uit plan 2018
In het plan is onder andere opgenomen: een budget  
per afdeling voor extra uren voor zorg- medewerkers 

om inhoud en uitvoer te realiseren van activiteiten naar 
wens van de individuele cliënt. Zo ook blijft recreatief 
bewegen op met name individueel niveau mogelijk, 
onder leiding van beweegcoach Els Lips. Tevens is  
er ruimte gecreëerd voor aanschaf van middelen en 
materialen, zodat er binnen de afdelingen activiteiten 
kunnen worden ondernomen.  
 
In grote lijnen vergelijkbaar met 2017.

2 februari 20.00 uur Mantrazingen Wim Stokwielder
6 februari 20.15 uur Concertserie Apollo Ensemble
13 februari 19.30 uur Vastenavondconcert Elckerlyc Speellieden
14 februari 20.15 uur Storytelling Mireille Vaessen 
2 februari 20.00 uur Mantrazingen Wim Stokwielder
6 februari 20.15 uur Concertserie Apollo Ensemble
13 februari 19.30 uur Vastenavondconcert Elckerlyc Speellieden
14 februari 20.15 uur Storytelling Mireille Vaessen 

Iedere maandag wordt er een rozenhoedje gebeden om 13.30 uur.

UITGAAN IN DE
HASSELSTE KAPEL

De Hasselse kapel, op een steenworp afstand van 
De Hazelaar, organiseert elke maand een aantal 
activiteiten. Het programma van februari ziet u in 
onderstaand overzicht.
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Welkom-zijn organiseert 

Uitgaan in De Hazelaar
Dienst welzijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod van ontspanningsactiviteiten. De activiteiten zijn  
vrijblijvend en gratis te bezoeken door cliënten en hun bezoekers. Ze vinden plaats in Plaza (tenzij anders vermeld). 
In het volgende overzicht leest u wat verwacht wordt in de komende maanden.
 
Woensdag 7 februari 
Kwekfestijn
Hét openingsfeest van Kwaastegat. 
Cliënten, medewerkers en vrijwilli-
gers betreden met carnavaleske  
acts het podium.
19.00 - 22.00 uur

Zaterdag 10 t/m 13 februari
Carnaval
Carnavalsprogramma’s met  
gastoptreden en blaasorkesten
(uitgebreid programma, zie elders  
in dit blad).

Iedere twee weken op maandag van 14.30 tot 16.00 uur in Plaza 
speelt pianist Paul van Teeffelen mooie, stemmige en
vrolijke muziekstukken op piano. De entree is gratis.

Over pianist Paul van Teeffelen
Hij heeft dans- en luistermuziek in Charlie-Kunz-stijl gespeeld bij 
de KRO-radio en bij dansavonden voor militaire officieren en diverse 
andere gezelschappen. Paul werkt soms samen met muziektherapeu-
ten en heeft diverse optredens verzorgd in de Volckaert te Dongen 
voor groepen patiënten. Ook verzorgt hij wekelijks optredens in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch en voor kankerpatiën-
ten en ouders in Villa Pardoes in Kaatsheuvel (bij de Efteling). Tweewe-
kelijks treedt hij op bij zorghuizen De Hazelaar en Het Laar in Tilburg, 
Mariaoord in Dongen en Ruitersbos in Breda. Daarnaast geeft hij 
pianobegeleiding bij het zangkoor LUMINA te ’s-Gravenmoer.

CD’s van Paul’s pianomuziek
Er zijn verschillende cd’s van Paul’s pianomuziek verkrijgbaar, zodat 
u ook tussentijds naar zijn muziek kunt luisteren en eveneens kunt u 
Paul uitnodigen voor levende pianomuziek tijdens  

Pianoconcert door leerlingen muziekschool

PIANOCONCERTEN

 Zeven leerlingen van de muziekschool treden op
 zaterdag 3 februari
 van 11.00 - 11.45 uur op in Klein Plaza

Het zijn pianoleerlingen van Margreet Wink. Ze zijn van verschillende leeftijden en niveaus en vinden  
het leuk om voor u op te treden. Het concert is van 11.00 tot 11.45 uur en er is ruimte voor  
ongeveer 20 personen. Indien u interesse hebt, kunt u dat aangeven bij één van de medewerkers
van de afdeling. U wordt dan voor die tijd opgehaald en na het concert en de koffie weer  
teruggebracht naar uw kamer.

bijvoorbeeld een jubileum met gasten.
Paul’s concertagenda t/m juni 2018
Maandag 5-02-2018   Maandag 19-02-2018 
Maandag 05-03-2018   Maandag 19-03-2018 
Maandag 16-04-2018   Maandag 30-04-2018 
Maandag 14-05-2018   Maandag 28-05-2018 
Maandag 11-06-2018   Maandag 25-06-2018 

Paul van Teeffelen

Woensdag 21 februari
Bingo
De balletjes gaan rollen voor  
de prachtige prijzen die staan  
opgesteld. Wordt u de gelukkige 
winnaar?
19.30 uur.

Woensdag 28 februari
Kruikenzangers
Een enthousiast Tilburgs koor  
dat gezellige meezingmiddagen  
en –avonden organiseert.  
Gegarandeerd gezellig!
14.30 uur.

vrijdag 9 maart 2
NLdoet
Inhoud, tijd en plaats leest u te  
zijner tijd op de Uitgaan-affiches. 

dinsdag 13 maart
Vroege voorjaarswandeling
Vanuit De Hazelaar is er een mooie 
wandelroute uitgezet, die u laat genie-
ten van al het moois dat het voorjaar 
te bieden heeft. De route is ongeveer 
2500 meter lang. Bij de eindstop 
wordt u getrakteerd op iets lekkers. 
14.00 uur vertrek vanuit Plaza.

Woensdag 21 maart 2018 
Bingo
De balletjes gaan rollen voor  
de prachtige prijzen die staan  
opgesteld. Wordt u de gelukkige 
winnaar?
14.30 uur.

Woensdag 28 maart
Proef het voorjaarsdiner 
Meer informatie elders in deze 
Beeldspraak.
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In de achteruitkijkspiegel
Troeke van Rijswijk, gastverslaggever

Gastverslaggever Troeke van Rijswijk 
zal iedere editie van ‘Beeldspraak’ in 
de rubriek ‘In de achteruitkijkspiegel’ 
een ontmoeting hebben met een of 
meerde personen die met haar 
terugblikken op iets wat heel lang een 
belangrijke rol speelde in hun leven. 

Vandaag praat zij met Joop van der 
Pas wiens vrouw in De Hazelaar 
woont. Joop heeft al 12 keer een 
pelgrimstocht gemaakt en hij is nog 
lang niet uitgelopen. Zijn passie heet 
‘Santiago de Compostella’. Wij 
wandelen een stukje met hem mee...

De pelgrimstocht
Santiago de Compostella is een 
bedevaartsplaats in het noordwesten 
van Spanje. Een groot aantal mensen 
uit landen over de hele wereld, maakt 
op een bepaald moment in hun leven 
een pelgrimstocht naar deze stad. 
Van oudsher hadden die pelgrims-
tochten een religieus karakter. De 
pelgrims lopen om uiteenlopende 
redenen zoals: het inlossen van een 
aan God gedane belofte, het vereren 
van relikwieën of als boetedoening. 
Maar in deze moderne tijd willen 
mensen deze lange voettocht vaak 
maken om tot bezinning of zelfin-
zicht te komen.

De pelgrimstocht naar Santiago 
stamt uit de eerste helft van de elfde 
eeuw. De oorsprong ligt nog vroeger 
namelijk in het jaar 814, toen 
volgens de overlevering het graf van 
Karel de Grote daar werd ontdekt. 

Later werd de tocht pas echt belang-
rijk door de wonderbaarlijke verha-
len van de apostel Jakobus. Volgens 
de legende ligt hij, of zoals sommi-
gen beweren alleen zijn hoofd, 
begraven in de crypte onder het 
hoofdaltaar van de Kathedraal van 
Santiago de Compostella.

In de Middeleeuwen was het zelfs 
gebruikelijk om een pelgrimage als 
straf op te leggen, zowel door de 
kerkelijke als door de wereldlijke 
rechtbank.

De pelgrim
Tegenover mij aan tafel in Plaza zit 
Joop van der Pas en naast hem zijn 
vrouw Tonnie. 

Joop is 83 jaar maar hij heeft een 
jeugdige uitstraling en hij knettert 
van energie. 
 
Hij heeft 20 jaar lang een sportschool 
gehad in Oisterwijk waar hij o.a. 
judo, jiu-jitsu en bokslessen gaf. Deze 
lessen worden nog steeds gegeven 
maar nu door zijn jongste dochter 
Anita, die net zo sportief is als haar 
vader. Tonnie woont in De Hazelaar. 
Joop en zijn drie dochters zorgen 
ervoor dat er elk dag iemand bij haar 
op bezoek komt. 

Maar dat die bezoekjes vaak door 
zijn dochters worden afgelegd is 
onvermijdelijk. Want elke anderhalf 
tot twee jaar vertrekt Joop weer als 
pelgrim naar Santiago de Compos-

tella, vanuit Oisterwijk zo’n 2500 
kilometer. Hij doet er tussen de 35 en 
45 dagen over om die afstand af te 
leggen en dat al 12 keer...
‘Zo rond mijn 62ste ging ik met 
pensioen en toen begon ik met het 
lopen van marathons en met de 
voorbereiding op een pelgrimage,’ 
vertelt Joop. ‘Tonnie en ik waren al 
vaak op vakantie geweest in Spanje 
en Portugal en tijdens zo’n verblijf 
zag ik eens grote groepen mensen die 
langs de weg liepen in een lange 
stoet. Ik hoorde dat deze mensen 
pelgrims waren op weg naar het 
Portugese stadje Fátima. Ik ging me 
wat meer verdiepen in die verschil-
lende pelgrimstochten en stuitte zo 
op Santiago de Compostella. 

De eerste keer dat ik besloot een tocht 
te gaan maken, koos ik voor Santiago 
maar wel via Lourdes. Dat is ook een 
bedevaartsoord maar niet zo ver en 
mocht blijken dat Santiago een te 
ambitieus doel was, dan kon ik 
genoegen nemen met Lourdes. Dat 
het in allebei de gevallen ging om 
religieuze tochten sprak me aan, maar 
het avontuurlijke aspect was voor mij 
toch het meest aantrekkelijke. 

Een avontuur en een uitdaging dus 
maar ook  nieuwsgierigheid naar de 
menselijke motivatie.’ 
‘Zou je me dat even wat beter kun-
nen uitleggen?’ vraag ik Joop. 

Joop steekt van wal: ‘Jaren geleden 
hoorde ik eens iemand vertellen dat 
ons lichaam niet echt ons eigendom 
is, je hebt het slechts te leen voor de 
duur van je leven. Wat je ermee doet 
is dus voor iedereen verschillend, 
maar erg belangrijk. Aan het einde 
van je leven moet je jezelf de vraag 
stellen wat je gedaan hebt met de tijd 
die je gegund was en met het lichaam 
waarvan je gebruik maakte. Ik ben 
me dus heel erg bewust van de 
keuzes die ik maak en ik ben daar-
door ook buitengewoon geïnteres-
seerd in de motivatie van andere 
mensen. Ik wil graag ook hun 
verhalen horen.’
Contact maken
Joop haalt een aantal fotoboeken 
tevoorschijn. Ik zie heel veel afbeel-
dingen van hem met wat hij zijn 
karretje noemt; een wagentje met 
fietswielen dat hij achter zich aan 
trekt en waarin hij een tentje, kam-
peerspullen, kleding, reparatieset, 

toiletartikelen etc. vervoert. 

Hij is nog nooit onvoorbereid 
vertrokken en vanaf die eerste keer 
20 jaar geleden haalde hij altijd zijn 
doel, de kathedraal van Santiago de 
Compostella. 

‘Als je daar na 2500 kilometer onder-
weg te zijn geweest aankomt,’ vertelt 
hij, ‘dan voel je iets heel speciaals. 
Een overwinningsgevoel. In de 
kathedraal zelf zijn vinden allerlei 
rituelen plaats.  

Een ervan maakte veel indruk op me. 
Boven het middenschip van de kerk 
hangt een kolossaal wierooksvat. Aan 
het einde van de eucharistieviering 
beginnen monniken aan touwen die 
aan dit wierooksvat bevestigd zijn, te 
trekken zodat het vat hevig gaat 
slingeren en de hele ruimte wordt 
gevuld met de zoete, zware lucht van 
wierook. Dit ritueel stamt uit de tijd 
dat er nog pelgrims voor straf de 
lange voettocht liepen. Zij hadden 
nergens mogen stoppen om zich te 
baden of te verschonen. De stank die 
zij bij aankomst verspreidden was 
dan ook niet te harden en die wie-

rook was hard nodig om een deel van 
de onaangename geur te verdrijven.’ 

Joop lacht, ‘maar ík stop onderweg 
wel, hoor om te eten en te slapen en 
me te wassen en te verschonen. In 
Frankrijk zet ik vaak mijn tentje op 
maar in Spanje zijn meer dan vol-
doende herbergen die helemaal zijn 
ingesteld op de pelgrims en waar je 
een goed bed en een maaltijd kunt 
krijgen. Al is het beter niet in de 
zomer te lopen want dan zijn de 
herbergen vaak vol. Ik maak geluk-
kig makkelijk contacten onderweg. 
Eens ging mijn karretje kapot en ik 
liet het achter in een dorp en ging 
met alleen mijn rugzak verder. Maar 
een inwoonster van het dorp met 
wie ik lang gesproken had en aan 
wie ik ook verteld had wat mijn 
volgende pleisterplaats zou zijn, 
dook die avond bij de herberg waar 
ik verbleef op. Ze had het karretje bij 
zich. Het was gerepareerd. Met die 
betreffende familie ben ik in contact 
gebleven. We corresponderen en ik 
heb er ook gelogeerd. Waardevolle 
ontmoetingen zijn dat.
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En er zijn ook mensen die je voedsel 
aanbieden, kersen, boterhammen. 
En in Portugal op weg naar Fátima 
at ik eens in een lunchroom en werd 
de rekening betaald door een andere 
gast die waarschijnlijk dacht dat ik 
een straatarme zwerver was. Ook in 
een lokaal supermarktje zijn wel 
eens mijn aankopen door een 
willekeurige klant betaald. Zo-
maar..., uit bewondering, omdat die 
hoorde dat ik helemaal uit Neder-
land kwam gelopen.’

Gevaar
‘Nee, bang ben ik nooit geweest, 
maar wel alert,’ zegt Joop.  

‘Eens kreeg ik een lift van twee 
Algerijnse jongeren. Toen ik was 
ingestapt merkte ik pas dat hun auto 
blauw stond van de hasjdampen. 
Voor ik er erg in had namen zij een 
afslag en belandden we op een 
bospad. Daar stopten ze en ik 
sprong zo vlug als ik kon de auto uit. 
Maar een van die twee stond al 
achter me en sneed razendsnel de 
riem van mijn buiktasje los. In dat 
tasje bewaarde ik geld en reisdocu-
menten, dat moest ik dus zien te 

redden. Zij dachten vast dat ze te 
maken hadden met een ouwe 
sukkelaar, maar zij wisten dan ook 
niks van mijn verleden als vecht-
sportleraar. Ik gaf die ene gast een 
paar rake klappen en voor ik het 
wist zaten ze weer in hun bedwel-
mende autootje en scheurden weg, 
zonder mijn tasje. 

Ik ben ook een keer halverwege met 
de trein moeten terugkomen omdat 
ik een ontsteking aan mijn been 
kreeg. Mijn been zwol steeds meer 
op en ik liet me in Nederland behan-
delen. Het was een operatie waarbij 
de ontsteking werd weggesneden en 
de arts zei dat ik voorlopig niet meer 
mocht lopen. Maar over fietsen had 
hij niks gezegd, dus na een week heb 
ik mijn fiets in orde gemaakt en heb 
mijn tocht fietsend afgemaakt...’

Wonderen
‘De meest boeiende gesprekken had 
ik met mensen die echt op bedevaart 
waren, hopend op genezing. In 
Lourdes sprak ik ooit uitgebreid met 
een vrouw die al jaren Maria kwam 
aanbidden uit dankbaarheid. In de 
vaste overtuiging dat die ervoor 

gezorgd had dat haar aan kanker 
lijdende man niet drie maanden, 
zoals de artsen hadden voorspeld, 
maar nog vijf jaar bij haar gebleven 
was. En een andere bedevaartgan-
ger was van de trap gevallen en 
verlamd geraakt. Ze nam een 
jerrycan vol heilig water uit de 
grotten mee en dronk daarvan elke 
dag. Wel aangelengd met kraanwa-
ter, anders zou het te snel op zijn. 
Op een zeker moment begon ze 
haar been weer te voelen en binnen 
een jaar kon ze weer redelijk soepel 
lopen. 

Ik heb er ook uitgebreid over  
gesproken met de mensen die in  
Lourdes de wonderbaarlijke  
genezingen registreren en onder-
zoeken. Zij gaven toe dat er toch  
jaarlijks weer genezingen plaatsvin-
den waarvoor geen verklaring is. 
Tijdens de lichtjesprocessie daar,  
zie je wel eens een soort massahys-
terie ontstaan, die zorgt voor zoveel 
adrenaline en wilskracht dat 
mensen opeens weer iets kunnen 
waartoe ze eerst niet meer in  
staat waren. Maar af en toe gebeurt 
er misschien toch ook een echt 

wonder...’
Wilskracht
‘Maar nu we het over wilskracht 
hebben,’ vervolgt Joop, ‘zeker nu ik 
wat ouder word, ben ik onderweg 
wel vaker echt doodmoe. Eens ergens 
in Spanje, niet meer zo ver van mijn 
reisdoel, zat ik in een dorpscafé en 
zag op de televisie een stierengevecht. 
Heel naar om te zien dat de stier  
zo vaak gestoken werd dat hij door 
zijn poten zakte. Maar met een  
laatste krachtinspanning zag ik  
hem toch weer overeind komen  
en ik liet mijn ‘bravo!’ schallen voor 
dat dappere dier. Tot ongenoegen  
van de andere cafébezoekers. Na  
die gebeurtenis heb ik vaak, als ik  
zo moe was dat ik bijna wilde  
opgeven, aan dat stiertje en zijn  
ongekend sterke wilskracht gedacht.

Ik ben natuurlijk veel in de natuur 
maar ik vind dat die pas echt mooi 
begint te worden zodra je de bergen 
intrekt. Overweldigend! 

Ik heb ook een keer in de Pyreneeën 
geslapen terwijl ik liep, dat was een 
heel speciale ervaring. Toen ik 
wakker schrok, liep ik in het stikdon-

ker over de witte middenlijn van de 
weg te banjeren. Niet zo slim.
Ik ben eens geïnterviewd door een 
journalist van een Portugese, lokale 
krant. Ik begreep pas dat het artikel 
met foto’s inderdaad geplaatst was 
toen mensen die me passeerden 
toeterden en duimen opstaken 
omdat ze me herkenden.

Tonnie is ook een keer mee geweest. 
Ik wilde zo graag dat ze het mee-
maakte zodat ze zou begrijpen wat 
mij telkens weer het huis uit jaagt, 
richting het Zuiden. We begonnen 
onze tocht toen in Pamplona, we 
liepen 800 kilometer samen, elke  
dag ongeveer 25 kilometer. Het  
was een openbaring voor haar.’
Tonnie lacht en knikt zachtjes terwijl 
haar man dit vertelt.

Bewegingsdrang
‘Waarom ik loop? Ach, hou het  
er maar op dat ik een enorme  
bewegingsdrang heb. 

Ook nu ik toch wel wat meer moeite 
krijg met de afstanden (ik liep 
vroeger op de vlakke stukken 100 
kilometer per dag), houd ik mezelf 

gemotiveerd door te lopen voor de 
gehandicaptensport. Niet voor de 
organisatie maar voor de sporters 
zelf, door hun bekers en medailles te 
sponsoren bijvoorbeeld. Daar haal ik 
geld voor op. Geen immense bedra-
gen, maar genoeg om mezelf aan de 
gang te houden. 
 
Elke keer als ik thuis kom, heb ik een 
paar maanden nodig om wat ik gezien 
en meegemaakt heb te verwerken. 

Maar volgend jaar maart ga ik weer. 
Ik wil dan naar Fátima lopen, via 
Lissabon en dan terug naar Santiago 
de Compostella. Van daaruit neem ik 
de trein en in een dag of twee, drie 
ben ik weer thuis.’
Joop lacht, hij heeft er zin in.

Bewegingsdrang..., dat in ieder geval, 
denk ik. Maar ook de drang om te 
luisteren naar de verhalen van andere 
pelgrims en de wil om iets bijzonders 
te doen met dat lichaam dat hij 
volgens zijn overtuiging, in bruikleen 
heeft en dat hij zo graag wil blijven 
uitdagen... 

Goede reis Joop!
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Winnaar  
Nieuwjaarsbingo

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

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

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

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

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag tot 
en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur 
geopend. Tussen 10.15 - 10.30 uur en 
12.00 - 12.30 uur is er niemand aan-
wezig, maar zijn zij wel telefonisch 
bereikbaar op het telefoonnummer 
013 464 41 11. U kunt in de linnen-
kamer terecht voor informatie over 
het wassen, stomen en nummeren 
van uw kleding.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliotheekservice
Rondgang boekenkar met boeken 
van Bibliotheek Tilburg op huis- en 
slaapkamer in Casa. Iedere maandag 
vanaf 14.00 uur. Vanaf september 
iedere dinsdagmiddag 14.00 uur.

Algemene informatieWin-win-situatie op de Beursvloer

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event van Contour-
deTwern waar bedrijven en maatschappelijke organisaties 
elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)
vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties 
ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij  
deze ‘matches’ wordt mankracht, materialen en kennis 
aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante 
tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen 
een win-win situatie. 

Naast nog drie andere verzoeken, hadden we vanuit  
De Hazelaar een verzoek voor ‘etaleerplanken voor het 
tonen en verkopen van zelfgemaakte creatieve producten’. 
Leen Bakker AaBee Fabriek Tilburg bood tijdens de beurs 
twee Nora-wandrekken aan in ruil voor een appeltaart. 
Begin januari heeft Elly Robben, die de match maakte,  
de wandrekken in ontvangst mogen nemen. 

Dank je wel, Leen Bakker voor deze mooie gift!

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbingo  
voor medewerkers en vrijwilligers heeft
Jean Roozendaal de Dyson stofzuiger gewonnen.

Elly Robben, vrijwilligerscoördinator De Hazelaar en Damast

Verkoop van sieraden,  
tassen, shawls en meer 

Op zondag 11 maart van 11.00 - 16.00 uur
is er  nabij Plaza een verkoop van sieraden,
tassen, shawls en meer door Els Scholten.

Kom gerust eens kijken…en kopen!

www.scholtenschoenen.nl

Bingo
- advertentie - 



Vrijdag 9 maart gaan we op zoek naar  de 
meest getalenteerde bakkers van
De Hazelaar! We dagen bakteams uit om de 
lekkerste en mooiste taarten te maken!
Een vakjury zal de prestaties beoordelen op 
samenwerking, smaak en originaliteit. Met 
als resultaat een eigentijdse, actieve en ge-
zellige middag.

We zoeken nog vrijwilligers. 
Lijkt het u leuk om te helpen, meldt u dan 
aan bij NLdoet. 

Heel Hazelaar bakt!

In 2018 ondernemen we wederom vier
seizoenswandelingen. Op dinadag 13 maart vindt er 
een vroege voorjaarswandeling plaats. 

Er is een route uitgezet in de omgeving van  
De Hazelaar. Onderweg krijgt u een aantal  
doe-opdrachten die passen bij het voorjaar. De route is 
ongeveer 2,5 km en iedereen is  van harte welkom om 
met ons mee te gaan.

Wij starten vanuit Plaza om 14.00 uur en 
ekenen op veel deelnemers. Bij terugkomst is er een 
gezellig samenzijn met koffie en iets lekkers. Wij nodi-
gen familie en vrijwilligers voor deze wandeling uit  om 
deelnemers te begeleiden en voor het duwen van een 
rolstoel, zodat er zo veel mogelijk mensen mee kunnen 
gaan. Meld u aan bij één van de medewerkers van uw 
afdeling.

Deze wandeling is mogelijk door door de inzet van 
NLdoet

Vroege voorjaars-wandeling


