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Rectificatie
Tja en dan is er nog een rectificatie nodig. Een voor 
de redactie verborgen ornitholoog binnen deze  
muren, meldde dat we tot zijn verbazing geen  
huiszwaluw hadden afgebeeld bij het artikel. De 
huiszwaluw heeft niet zo’n kleurrijke hoofdpartij.  
We willen natuurlijk zoveel mogelijk valse informatie 
vermijden. De enige echte huiszwaluw gaat hierbij. 
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Van de redactie
Aaier of jong?
Ofwel eieren of jong, kiezen of delen. 
Eieren. Binnen ons huis kunt u er wekelijks van 
genieten: gepocheerd, gebakken, als spiegel, 
omelet, roerei, gekookt. Soms is dat niet genoeg, 
want ook bij een lunch buiten deze muren ontbrak 
het ei als uitsmijter niet op het bord. 

Als paasactie kon u ze zelfs schatten. De vele 
inzenders raadden allemaal ernaast. Vier mensen 
kwamen heel dichtbij en uit die vier werd als  
winnaar getrokken zr. Geziena. 

Onder de noemer jong hebt u de kuikens op de 
voorpagina, de jong van de aaier. En ook de bijdra-
ge van Melissa Marinussen over haar jonge hondje.  

Keuzes maken we iedere dag. Via dit Journaal  
delen we vooral. Wat willen we allemaal met  
elkaar delen? De jeugd doet haar uiterste best om 
iedere minuut van het leven te delen via de social 
media. Ongewild kan dat ook te veel zijn en wordt 
meer vastgelegd en bewaard dan de bedoeling is. 
Facebook staat daarmee volop in het nieuws. In de 
actie NLdoet wilde Monique haar 50e verjaardag 
delen met haar vriendinnen en bewoners van Notre 
Dame. En ook beelden uit vakantietrips. 
 
Wij hebben op zaterdag 17 maart de deur open  
gezet voor iedereen die belangstelling heeft voor 
het zorgcentrum Notre Dame. De receptie heeft on-
geveer 60 mensen van buiten deze muren geturfd.

Primeur voor ons! Het Notre Dame Journaal heeft 
een nieuw jasje. Bij toeval kunnen we een tijds-
beeld neerzetten. Van onder uit een la kwam het 
Samsam Notre Dame tevoorschijn. En dan ook 
nog het 1e nummer uit jaargang 8 (1998). 20 Jaar 
geleden dus. Het jasje is duidelijk roze. Voor het 
nieuwe tenue van 2018 zijn de nieuwe frisse kleu-
ren van De Wever (groen en blauw) leidraad. 

Delen is ook gegevens uitwisselen. Onlangs heeft 
het ETZ-ziekenhuis een nieuw elektronisch dossier 
in gebruik genomen. Hierdoor verviel de machti-
ging van de medische dienst van De Wever om 
labuitslagen en röntgenfoto’s digitaal te bekijken. 
Hoe sneller een uitslag bekend is hoe beter, zou je 

zeggen. De nieuwe privacywetgeving bepaalt dat 
het aan patiënten is om een keuze te maken of zij 
en zo ja, aan wie zij een machtiging geven voor in-
zage in hun dossier. Bewoners met een verpleeg-
huisindicatie hebben onlangs een verzoek gekre-
gen om hun keuze schriftelijk kenbaar te maken.
 
Deze nieuwe wet ‘Algemene Verordening Persoons-
gegevens‘ (AVG) gaat 25 mei  2018 in. Deze wet 
vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Wat betekent dat voor u?
Er verandert niet veel voor u. Uw rechten blijven 
nagenoeg hetzelfde maar ze zijn iets meer in  
detail vastgelegd. Zoals uw recht op informatie  
en het recht om gegevens in te zien, te wijzigen,  
te laten verwijderen of over te dragen.
 

Wat betekent het voor De Wever?
De Wever gaat op een zorgvuldige manier om met 
uw gegevens. De nieuwe wet stelt dat we dit niet 
alleen moeten doen, maar ook moeten kunnen 
aantonen. Zo hebben we de wettelijke verplichting 
u te vertellen welke gegevens we van u vragen en 
wat wij met de gegevens doen. Daarnaast zijn wij 
verplicht een functionaris gegevensbescherming 
aan te stellen die erop toeziet dat we zorgvuldig 
met uw gegevens omgaan. 
 
U heeft hierover inmiddels een brief ontvangen 
waarin u kunt lezen hoe wij omgaan met uw per-
soonsgegevens. Mocht u na het lezen vragen  
hebben, neem dan gerust contact op met de  
functionaris gegevensbescherming. Het mailadres 
is fg@dewever.nl.
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Foto-impressie van een weekje Andalusië van 13 tot 20 maart 2018 door Joop van Dijk
Regen en zon; Spaans en Moors; indrukwekkend groot en gezellig/sfeervol klein……..

Aaier of jong - ‘huevos o jóvenes’ en España

Zeer grote Catedral in Sevilla  
met fraai houtsnijwerk

Cordoba - Romeinse  
brug met hoog water

Groot orgel in de Catedral in Sevilla 

Granada - Alhambra

Mezquita met kathedraal in ‘t midden

Granada - Een bijzondere stad met een Noord-Afrikaanse sfeer. Veel 
mensen, veel studenten. We hebben genoten ondanks de vele regen…

Granada - Bazaars in  
smalle steegjes en  
cafeetjes op de hoek.

Mezquita met kathedraal in ‘t midden

Sevilla - de PausSevilla - Processiebeeld binnen 
het smalle kerkjeSevilla - smal kerkje
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Ze zijn heerlijk, maar vooral ook erg interessant: eieren.  
We zetten vijf fascinerende exemplaren voor u op een rij.

den. Een prachtig en ook heel bijzonder voorbeeld 
is hieronder te zien. Geloof het of niet maar dit zijn 
twee eieren. De eieren kunnen een diameter van 

wel 25 centimeter hebben. Een indrukwekkende 
grootte. Maar wat ook heel bijzonder is, is het feit 
dat we niet weten wie deze eieren legde. Veel 
onderzoekers wijzen ze toe aan de Hypselosau-
rus, maar of het echt deze dino was die de eieren 
legde, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Er 
is namelijk geen direct bewijs dat de Hypsolosaurus 
aan deze eieren verbindt. Het vermoeden dat de 
dinosaurus de eieren legde, komt voort uit een 
optelsom: de eieren zijn gigantisch en gevonden 
in het gebied waar de Hypselosaurus leefde. Deze 
dino was zelf ook flink en is waarschijnlijk wel in 
staat geweest om deze eieren te produceren.

Bron: 
www.scientias.nl/vijf-bijzondere-eieren-op-een-rij/

Eieren

De rond de 60 belangstellenden werden ontvangen 
met koffie en een lekkernij in de Gele Zaal. Van 
daaruit startten de rondleidingen waarbij men heeft 
kunnen zien wat Notre Dame te bieden heeft als 
woonomgeving: zoals de afdelingen met ruime ap-
partementen, huiskamers en activiteiten. Mevrouw 
M. van der Linden en mevrouw M. Kriellaars waren 
zo vrij om hun huis open te stellen. Mevrouw  
D. Bouwens moest helaas verstek laten gaan. 

De toer ging verder via de kapel, de keuken, het 
winkeltje wat speciaal open werd gesteld door zr. 
Kunera en zr. Agnita, en de fysiotherapieruimte 
met bezetting van Nathalie en Bernard. 

Einde van de rondleiding vormde de informatie-
markt. Daar kon men kennis maken met allerlei 

producten die worden gebruikt in de zorg en  
welzijn. De belevenistafel, de qwiek up, de  
duofiets, activerende spelletjes werden getoond 
door welzijn. Wat het inhoudt om handhygiëne toe 
te passen, kon worden ervaren bij de hygiënebox. 
De geheugenwinkel was aanwezig met producten 
die helpen om het ouder wordende brein actief 
te houden en ook te ondersteunen. De zorgadvi-
seur gaf informatie en advies over te bewandelen 
wegen om in een zorgcentrum te kunnen gaan 
wonen. Bij de stand van HRM (Human Resource 
Management), de nieuwe benaming voor  
Personeel & Organisatie, kon men informatie  
krijgen over werken in de zorg (en liefst bij  
De Wever natuurlijk). Dat heeft 5 inschrijvingen 
opgeleverd. De handwerkclub, onder leiding van 
Miep Bom verkocht voor het goede doel haar 

In ‘de week van zorg en welzijn’ opende zorgcentrum Notre Dame 
zijn deuren. In januari heeft het promotieteam de inhoud bepaald en 
zijn de lijnen uitgezet. Doel van een open dag is het laten zien wat 
men kan verwachten in een zorgcentrum. Een ander doel was deze 
keer ook te laten zien hoe leuk het is om binnen de zorg te gaan 
werken. Als zorgprofessional of als vrijwilliger.

Open Dag 17 maart

Absoluut de grootste
Eieren zijn er in allerlei soorten en maten. Anno 
2011 is de struisvogel degene die de grootste 
eieren produceert. Eén struisvogel wist er in 2008 
zelfs het Guinness Book of Records mee te halen. 
De vogel legde een ei van maar liefst 2,589 kilo! 
De eieren van een struisvogel zijn supersterk. 
Zelfs als een volwassene op een degelijk ei gaat 
staan, zal dit ei nog niet barsten. Mede door de 
sterke schaal en de enorme grootte van een struis-
vogelei moet u veel geduld hebben als u het ei wilt 
koken. Wie van een hardgekookt eitje houdt, moet 
het ei al snel anderhalf uur op het gas zetten.

Ook groot
De kiwi legt eieren die ongeveer net zo groot zijn 
als eieren van de emoe. En dat is heel bijzonder. 
Zeker als u in ogenschouw neemt dat de kiwi zelf 
niet veel groter is dan een kip. De kiwi legt relatief 
gezien dan ook de grootste eieren. Soms kan zo’n 
ei wel twintig procent van het lichaamsgewicht van 
de moeder uitmaken.

Olifantsvogel
Hoewel de struisvogel en kiwi elk op hun eigen 
manier recordhouders zijn, kan er natuurlijk maar 
één vogel echt de grootste eieren leggen. Voor 
zover bekend is die eer weggelegd voor de  
inmiddels uitgestorven olifantsvogel. Eieren met 
een breedte van zo’n 25 centimeter waren eerder 
regel dan uitzondering.

Kleintje
De vogel met de kleinste eieren is de bijenkolibrie. 
Het gaat dan om absoluut gezien de kleinste eitjes. 
Relatief gezien zijn ze namelijk nog vrij groot. De 
eitjes zijn ongeveer een halve centimeter lang.

Het mysterieuze ei
Natuurlijk mogen we ons met het bespreken van 
bijzondere eieren niet beperken tot vogels. Want er 
zijn nog veel meer dieren die eieren leggen of leg-
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producten aan een drukbezochte kraam. De 
opbrengst was € 268,-. Ook werd het goede doel 
vertegenwoordigd door zr. Francesco met een 
inzameling voor Kind en Oor in Nepal. Met de 
opbrengst van € 302,50 kan een bijdrage worden 
geleverd aan de screening op oor- en gehoorpro-
blemen van kinderen in Nepal.  

Het horecateam liet de mensen proeven van  
lekkere zelfgemaakte hapjes als pindasoep, 
zuurkoolstamppot met peer en gerookte kip, Boeuf 
Bourguignon en de beloofde Marokkaanse kipstoof 
met gele rijst. Daarbij een fris drankje bereid uit 
water met framboos en verse mint. En water verrijkt 
met de smaak van komkommer en mint. 

Geheel in stijl met de huidige tijd werd er een vlog 
(kort filmpje) gemaakt om een levendige impressie 
te geven.

Waar veel mensen ook belangstelling voor hadden 
en soms zelfs speciaal voor kwamen, was De De-
mentiebril, een VR-bril (Virtual Reality bril). Als je die 
opzette dan was je de persoon die dementie had. 
Je kon zo beleven wat het betekent als er bijvoor-
beeld langs jou heen wordt gevraagd hoe het met je 
gaat terwijl je er zelf bij zit. Of dat je thuis komt met 
dezelfde boodschappen die al in de koelkast liggen. 
De achterdocht die ontstaat als je erop gewezen 
wordt dat je iets niet hebt gekocht terwijl je denkt 
dat wel te hebben gedaan en die ander het dus wel 
zal meegenomen hebben. De ene persoon zet de 
bril af en zit meteen weer in de werkelijkheid, een 
ander heeft er veel emoties bij. Daarom bestond de 
workshop van ½ uur niet alleen uit een introductie, 
het bekijken van de film, maar ook uit een na-
gesprek. De workshop trok veel belangstelling en er 
moesten helaas mensen worden teleurgesteld. De 
weergoden hebben het aantal mensen wat binnen 
is gekomen minder laten zijn dan gehoopt. Dat 
werd zeker gecompenseerd door de belangstelling 
van de bewoners van Notre Dame. 

We kijken terug op een informatieve, gezellige en 
verbindende open dag.  

Tot slot een woord van dank aan de 28  
medewerkers, vrijwilligers en dochters die zich in 
het promotieteam (al snel het ‘green team’ ge-
noemd) en in de ondersteuning hebben ingezet 
om deze open dag te realiseren. 

Hallo allen,
Mijn naam is Bianca Stevens en ik ben 45 jaar  
(08-08-1972).Ik ben geboren en getogen in Tilburg.

Tilburg heb ik echter 5 jaar geleden ingeruild voor 
Goirle. Ik ben getrouwd met Leon en heb een zoon 
Djim (uit een eerder huwelijk) van 15 jaar. Mijn 
loopbaan bij De Wever is 17 jaar geleden begon-
nen en nu kom ik als zorgcoördinator werken op 
afdeling Una Sancta.

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging in een huis 
wat ik geheel niet ken, en ik was op zoek naar  
een rustigere omgeving om te werken. Ik kom 
van De Hazelaar waar ik op een gesloten afdeling 
werkte met dementerende mensen met onbegre-
pen gedrag. Ik heb daar met veel plezier gewerkt 
en veel geleerd maar op dit moment past de  
hectiek die deze afdeling met zich mee brengt niet 
meer bij mij.

De sfeer, uitstraling en rust van de Notre Dame 
spraken mij erg aan; dus vandaar de keus om  
mijn loopbaan hier voort te zetten. In mijn vrije tijd 
relax ik graag in een wellness centrum of maak 
een wandeling of ga zwemmen. Heerlijk uit eten 
en een filmpje pakken na een middagje winkelen 
doe ik ook graag.

Mijn voorkeur met vakantie ligt met name in het 
maken van stedentrips. Vakantiereizen liggen  
nooit zo heel ver weg, ik hou niet van vliegen of 
tropische hitte. Wel zou ik graag een keer een 
mooie treinreis door Oostenrijk willen maken of 
enkele Scandinavische landen gaan bezoeken.

Verder ben ik erg tevreden met wat ik heb, ben 
eigenlijk best een huismus met de wens dat ikzelf 
en iedereen in mijn directe omgeving gelukkig en 
gezond is en blijft.

Ik hoop dat we elkaar de komende tijd beter gaan  
leren kennen en ik ga voor een goede maar zeker 
ook gezellige samenwerking… ik heb er reuze zin in!

Tot gauw.

Hoi allemaal! Ik ben Dewi Adams, geboren op 24-11-1996. Tot 1 maart 
2018 heb ik in Eersel gewoond. Tegenwoordig woon ik samen met 
mijn vriend in Tilburg. Ik studeer aan Fontys Hogeschool Mens en 
Gezondheid (HBO-Verpleegkunde), waar ik in juli afstudeer. Ik werk 
sinds 1 april als verzorgende op Gaudete-Bethanië. 

Ook ik heb natuurlijk nog dromen, wensen en/of doelen. Volgend jaar 
ga ik naast mijn werk starten met de opleiding Verloskunde. Ik droom 
er al ontzettend lang van om verloskundige te worden. Hopelijk kan ik 
deze droom over een aantal jaren waarmaken. 

Verder houd ik erg veel van sporten. Ik ben dan ook vaak te vinden  
in de sportschool. 

Tenslotte ben ik altijd in voor gezelligheid en doe ik graag leuke  
dingen met mijn vrienden en vriendinnen.

Even voorstellen
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Binnen De Wever ben ik niet 
nieuw. Ik werk hier nu zeven 
jaar, waarvan de eerste vier jaar 
als teammanager Dienstverle-
ning op Reyshoeve en vervol-
gens drie jaar in dezelfde functie 
op de Koningsvoorde. Met veel 
plezier en enthousiasme start ik 
in mei bij Notre Dame, opnieuw 
in de functie van teammanager 
Dienstverlening.
Ik ben opgegroeid in een 
Utrechts ondernemersgezin. Mijn 
ouders hadden een dranken-
groothandel. Werken in de ho-
reca was net zo logisch als voor 
de hand liggend. Hierdoor be-
gon mijn loopbaan in de horeca 
bij Muziekcentrum Vredenburg 
in Utrecht en later bij Vroom & 
Dreesmann in de welbekende La 
Place-restaurants. De ervaring 

die ik bij deze werkgevers heb 
opgedaan, komt me uitstekend 
van pas binnen De Wever.
Ik ben getrouwd en heb drie  
kinderen die alle drie het huis  
uit zijn. Dit was de aanleiding  
om onze gezinswoning in  
Oosterhout onlangs te verwisse-
len voor een benedenwoning in 
het hart van Breda. Een stap  
die zorgt voor een nieuwe le-
vensstijl, die ons uitstekend 
bevalt. In mijn vrije tijd houd ik 
me bezig met tennissen, lezen 
en fietsen. Dit laatste pakken 
we graag serieus aan. Zo heeft 
de fietsvakantie van Roermond 
naar Marseille aan de Middel-
landse Zee ons mooie herin-
neringen opgeleverd. Dit jaar 
maken we een tocht van 800 
kilometer in het Loire-gebied.

Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor in het 
Notre Dame Journaal waarin ik mij voorstel, dus  
bij deze. Ik ben Toin Hooijmaijers, 56 jaar en sinds 
1 maart 2018 werkzaam als assistent huismeester/ 
logistiek medewerker en de directe collega van  
Peter. De meesten van u zijn mij al regelmatig 
tegengekomen in huis. Ik werk op maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

Samen met mijn vrouw en twee dochters (24 en  
22 jaar) woon ik in Tilburg. Mijn vrouw werkt als  
medewerker welzijn in De Kievitshorst en mijn jong-
ste dochter is verpleegkundige in De Hazelaar.  
Mijn oudste dochter heeft voor de zakelijke dienst-
verlening gekozen en werkt als bedrijfsadministra-
teur op een accountantskantoor, maar heeft ook het 
diploma Helpende gehaald. Ikzelf ben in 1978 be-
gonnen met de opleiding tot ziekenverzorgende in 
De Hazelaar. Ik heb helaas geen diploma gehaald. 
Na wat omzwervingen via de Middelbare Laborato-
riumschool, groepsleider in een gezinsvervangend 
tehuis voor geestelijk gehandicapten, werken in de 
grootmetaal sector ben ik weer in de dienstverle-
ning terechtgekomen. Ik heb zes jaar als beveiliger/
nachtreceptionist in St. Jozefzorg gewerkt, toen nog 
onder de vlag van Zorgcentrum Tilburg-zuid. In die 
tijd heb ik ook mijn beveiligingsdiploma gehaald. 
Daarna twee jaar beveiliger in het St. Elisabeth 
ziekenhuis en drie jaar huismeester bij TBV Wonen 
geweest. Na acht jaar vrachtwagenchauffeur en 
een klein jaartje gastheer bij Coolblue denk ik dat ik 
hier wel op mijn plek ben. Het werken binnen Notre 
Dame spreekt mij aan omdat ik in deze functie mijn 
talenten zoals dienstverlening, communicatie, orga-
nisatie en klusvaardigheden kwijt kan. 

Qua sfeer is de sereniteit van het klooster en de 
zusters, paters en broeders prettig om in te werken. 
Ik heb van het begin eigenlijk al een gevoel van 
thuiskomen. Ik ben Rooms Katholiek opgevoed en 
zat op de kleuterschool bij zuster Gondola van de 
Montessori-school in de Elzenstraat. Op vakantie 
bezoek ik met enige regelmaat kerken, kapelletjes, 
kloosters en bedevaartsoorden in binnen- en bui-
tenland zoals Lourdes en Fatima. Maar de meeste 
indruk heeft toch onze reis naar Santiago de Com-
postella gemaakt. In 1982 hebben wij daar het graf 
van Jacobus de Meerdere bezocht. Heel speciaal 
want het was een “heilig jaar”. Ook dichter bij huis 

hebben we religieuze plekken bezocht en als er  
ergens een beeld van de Heilige Antonius staat 
steek ik altijd een kaarsje op. 

Daarnaast heb ik ook nog geheel andere hobby’s. 
Zo ben ik lid en bestuurslid van ‘De vrolijke driehoek  
( Belgisch voor ‘unne plezante mens’ ).  
Dit is een motor- en sleutelvereniging. Hieruit vloeit 
mijn liefde voor motorrijden. Verder ben ik al 44 jaar 
trouwe supporter van de ijshockeyers van Tilburg 
Trappers. Andere hobby’s zijn modelbouw, bord-
spellen spelen met vrienden, kamperen (vaak in 
Zuid-Limburg), geocaching (schat zoeken voor  
volwassenen) en lekker erop uit met mijn hond 
Femke, inmiddels onze vierde Boxer. Ook een dag-
je schepen kijken langs de Waal, de Rotterdamse 
haven, Maasvlakte en de Westerschelde doen we 
regelmatig. Ik hoop met veel plezier bij Notre Dame 
te mogen blijven werken.

Even voorstellen

Er zijn wat jaren verstreken voor ik 
weer een hondje mocht. Na vele 
koude nachten en donkere dagen 
mocht ik toch echt gaan kijken 
naar een lief, klein, pluizig hondje. 
Op het moment dat ik samen met 
mijn vriend naar jou ging kijken 
was ik verkocht. Zo’n mooi bruin 
vachtje en die lieve sprankelde 
oogjes. Jij zag er zo leuk uit dat ik 
de hele tijd naar je bleef kijken. Zo 
lang dat we besloten je te nemen! 
Helaas was je nog 1 week te jong 
om mee te gaan.

Een week voorbij gevlogen, jij 
was 8 weken jong en alle spul-
len van jou waren inmiddels in 
huis. Ik mocht je gaan ophalen. 
2 maart 2018 was de dag dat jij 
naar jouw nieuwe baasjes ging. 
Bij het ophalen werd uiteraard 

gevraagd: “Hoe gaat hij heten?” 
En natuurlijk had ik daar allang 
over nagedacht, dus ik zal hem 
even voorstellen. Dit is Teddy, 
geboren op 3 januari 2018 en 
inmiddels een 11 weken jonge 
chihuahua pup. En vanaf de 
avond dat hij bij ons thuis is tot 
de dag van vandaag, wil ik hem 
niet meer missen! Teddy maakt 
alle koude nachten warm en de 
donkere dagen licht. Wanneer 
iedereen nu thuis komt of is, is 
Teddy blij. Een warm onthaal en 
knuffelen is zijn leukste hob-
by! Helaas moet hij zijn laatste 
inenting nog krijgen dus wan-
delen is me afgeraden tot hij 
12 weken is. Maar als Teddy 
zijn laatste enting heeft gaan 
we leuke wandelingen maken 
tijdens de zonnige dagen. Dus 

nog eventjes wachten en dan 
kunnen we gaan rennen buiten 
in de zon. De lente mag voor 
ons beginnen!

Melissa Marinussen,  
medewerker restaurant

Mijn lente mag beginnen!

Aangenaam… Harrie Verwoolde
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Achtergrond en doel
Ongeveer 80% van de verpleeghuisbewoners met 
dementie heeft gedrag dat niet goed wordt begre-
pen. Dat kan bijvoorbeeld onrust of agressie zijn. 
Soms wordt dat gedrag behandeld met medicijnen 
die antipsychotica worden genoemd. Antipsychot-
ica werken helaas vaak niet goed, maar kunnen 
wel ernstige bijwerkingen geven. Toch krijgt nog 
ongeveer 25% van de verpleeghuisbewoners met 
dementie antipsychotica. Hiervan is slechts 5% 
volledig passend. Daarmee wordt onder meer 
bedoeld: aangewezen bij bepaald gedrag; niet 
te lang gebruikt. Daarom doen wij mee aan dit 
project dat als doel heeft om minder vaak of beter 
passend, antipsychotica voor te schrijven.

Wat houdt dit project in? 
1.  De arts, een verzorgende, een familielid en 

een afgevaardigde van de Raad van Bestuur 
vertellen aan de onderzoeker van het

 Radboudumc hoe het voorschrijven van anti- 
 psychotica nu gaat. 

2.  De arts en enkele verzorgenden van de twee 
deelnemende afdelingen volgen een e-mod-
ule waarin de nieuwste inzichten over het 
voorschrijven aan bod komen; 

3.  Zij zoeken in een training met elkaar naar 
oplossingen zodat er op de afdeling minder 
vaak, of beter passend, antipsychotica kunnen 
worden voorgeschreven. 

4.  Daarna brengen zij deze oplossingen in de 
praktijk. 

5.  Er wordt gekeken hoe deze oplossingen op de 
lange termijn behouden kunnen blijven en hoe 
andere afdelingen van onze instelling daar ook 
van kunnen profiteren.

 
Aan het begin en aan het eind van het project  
berekent de arts hoeveel procent van de  
bewoners op de afdeling antipsychotica krijgt, 
en vergelijkbare medicatie en andere therapieën 
(zoals muziek of bewegen). 

Informatie voor bewoners en naasten
Alle bewoners en/of hun naasten van de deelne-
mende afdeling krijgen een flyer met informatie 
over dit project. 

Contactpersoon binnen Notre Dame is Jasmine 
Draaijers, teammanager Zorg en Welzijn. 

Wat was het toch weer een grote opkomst bij het 
maken van paasstukjes. Maar we hebben ook 
enkele bewoners teleurgesteld naar huis kunnen 
sturen omdat ze zich niet hadden aangemeld 
voor deze activiteit. Dit vinden wij zelf ook niet 
prettig om te doen, zelfs erg vervelend. Ruim op 
tijd moeten bij de bloemist de bloemen, oase, 
bakjes etc. worden besteld. Het aantal aan-
meldingen is dan de richtlijn. Dit omdat bloemen 

rond de feestdagen hoger in prijs liggen dan 
anders. Hoe meer aanmeldingen hoe liever, maar 
het betekent ook meer voorbereidingstijd die 
ingepland moet worden. We merken echter dat 
u het altijd een leuke activiteit vindt. Daarom is 
op 19 juni weer een bloemen workshop georgan-
iseerd. Dan gaan we een gezellig bloemstukje 
maken en iedereen is welkom, maar geef u wel 
op via de aanmeld lijst. 

Eieren maar ook bloemen met Pasen
Notre Dame doet samen met De Hazelaar mee aan het landelijk project Draaiboek Passend Gebruik 
Antipsychotica in de periode medio april tot medio december 2018. Dit project is opgezet door het Rad-
boudumc in Nijmegen en wordt uitgevoerd in vijf verschillende verpleeghuizen. Binnen Notre Dame doet 
afdeling Emmaus mee.

Project Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica
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Keuzes maken, een dagelijks terugkerend  
moment van geluk of ergernis. Geluk omdat we 
wat te kiezen hebben. Ergernis omdat we kunnen/
moeten kiezen uit een alsmaar uitdijend aanbod. 
Mijn vrouw kan vertwijfeld voor haar kledingkast 
staan en ogenschijnlijk uren (ik overdrijf) naar de 
alsmaar uitdijende stapels textiel turen. In haar 
hoofd komen waarschijnlijk alle mogelijke combi-
naties voorbij op een denkbeeldige catwalk. 

Zo’n keuze was vroeger sneller gemaakt.  
Een doordeweekse of zondagse jurk/broek. 
 
Kiezen is van alle tijd. Vraag dat maar eens aan 
Lot. De keuze die Abram hem gaf, kwam hem  
duur te staan. (Genesis 13: 2-18) Of aan Samuel 
die door God naar Bethlehem werd gezonden  
om één van de zonen van Isaï tot koning van  
Israël te zalven. De zeven zonen zijn krachtig, 
groot en sterk, maar God kiest voor nummer acht, 
de jongste en kleinste: David. 
 
Niet voor uiterlijk maar voor innerlijk.  
(Samuel 16: 1-13)
 
Kiezen tussen de vrouwen Wijsheid en Dwaasheid 
is ook een dilemma. (Spreuken 9:1-18) 

De beste plaats aan tafel kiezen geeft ook te  
denken.(Lucas 14: 1-11).  
 
Ons leven is een aaneenschakeling van keuzemo-
menten. De een ingrijpender dan de ander, maar 
toch. Ook in de zorg is het soms moeilijk kiezen. 
De veel gestelde vraag om extra geld voor de 
zorg is gehoord maar hoe gaan we dit besteden? 
Kiezen we voor innovatie (niet duidelijk zichtbare 
digitale oplossingen) die de verzorging efficiënter 
kan laten verlopen of voor de handen aan het bed 
(zichtbaar maar moeilijk te vinden) die tijd voor je 
hebben?  
 
Soms kun je niet kiezen, dan is het niet zwart of 
wit, ja of nee, rechts of links, voor of tegen, alles 
of niets. Dan wordt kiezen luisteren; loop je naar 
de ander toe en ontmoet je elkaar in het midden. 
Neem je wat en geef je wat, doe je wat water bij 
de wijn en kom je tot een minnelijke schikking.  
In werkelijkheid is alles een compromis: een  
relatie, het huwelijk, de werkvloer, de opvoeding, 
de band met de natuur, ja, het hele leven is één 
groot compromis. 

Norbert Izeboud, zoco Bethanië

Het een of het ander of … Puzzelt u mee?

Streept u woorden weg en dan blijven 4 letters over die het woord vormen. 

Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) bij het redactiesecretariaat uiterlijk 15 juli 2018  
(postvakje redactie) en wellicht bent u dan de winnaar van de cadeaubon van € 15. 

De oplossing van de vorige puzzel was ons Lianne. Uit de goede inzendingen heeft zij als winnaar  
getrokken: zr. Jolanda Akkermans van Ark.

Veel plezier en succes!

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

AFVAL
BADKAMER
BED
BEHANG
BEL
BLIK
BRIL
DAKRAAM
DEPOT
DOEK
DOOF
DOUCHE
DRANK
EHBO
EMMER
ETALAGE
ETAGE
ETEN
ETUI
GANG
GARAGE
GAREN
GEEL
GESP
HAL
HELPENDE
INKT
INWONER
IVOOR
KAMER
KAR
KAST
KEUKEN
KIST
KOOR
KRAAN
KRAT
KRENT
KRUK
LAM
LAMP
LAUW
LENZEN
LEPELS
LEVER
LICHT
LIFT

LINT
LOUNGE
MANUEEL
MIER
MUUR
NAALD
NACHTDIENST
NERVEUS
OASE
OUD
PAN
PATER
PEPER
POLS
PRIEEL
RADIO
RECEPTIE
RECREATIE
RESTAURANT
ROK
RUSTRUIMTE
SEIN
SERRE
SERVIES
SNOR
STOEL
STOM
TAFEL
TANG
TAPE
TEEN
TELEFOON
TEKST
TIN
TOILET
TRAAN
TUINMAN
TV
URN
UURWERK
VAK
VOEDSEL
VERZORGING
WACHT
ZETEL
ZUSTER
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Dinsdag 8 mei
Bingo
Tijd  15.00 uur tot 16.30 uur
Waar   Gele zaal

Dinsdag 15 mei
Lezing door Miep Bastiaans
Tijd   14.30 uur tot 16.30 uur
Waar   Ontmoetingsruimte

Dinsdag 22 mei
Bingo
Tijd   15.00 uur tot 16.30 uur
Waar   Ontmoetingsruimte

woensdag 30 mei
Fittz Boetiek
Tijd  14.30 uur tot 16.30 uur
Waar   Gele Zaal

Donderdag 31 mei
Herderskoor
Tijd  15.00 uur tot 16.30 uur
Waar   Gele zaal

Donderdag 7 juni
Vinckenmode
Tijd   14.00 uur tot 16.00 uur
Waar   Ontmoetingsruimte

Dinsdag 12 juni
Bingo
Tijd  15.00 uur tot 16.30 uur
Waar   Gele zaal

Dinsdag 19 juni
Bloemenworkshop
Tijd 15.00 uur tot 16.30 uur
Waar   Gele zaal

Donderdag 21 juni
Trio Sfeer
Tijd   14.30 uur tot16.00 uur
Waar   Ontmoetingsruimte

Dinsdag 26 juni
Bingo
Tijd   14.00 uur tot 16.00 uur
Waar   Gele zaal

Activiteiten mei en juni 2018

Ingrediënten
6 eieren
peper en zout
125 ml crème fraîche
200 gr broccoli (in roosjes)
handje geraspte kaas
150 gr cherrytomaatjes
100 gr feta
paar blaadjes basilicum

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 200 graden. Kook de broccoli 
3 minuten voor en giet af. Verdeel de broccoli en 
de gehalveerde tomaatjes in een ingevette oven-
schaal. Klop de eieren los met de crème fraîche, 
snufje peper en zout en geraspte kaas.Hak de 
basilicum grof en meng ook met de eieren. Giet het 
mengsel over de groenten. Brokkel de feta er over. 
Bak de Frittata in ca. 35 minuten gaar in de oven.

Feta
Feta (Grieks: φέτα) is een Griekse kaas die  
behoort tot een familie van witte kazen waartoe 
ook bijvoorbeeld beyaz peynir (Turkije), sirene 
(Bulgarije) en telemea (Roemenië) behoren. De 
kaas wordt gemaakt van schapenmelk, eventueel 
aangevuld met geitenmelk. Feta wordt gezouten 
en geconserveerd in een zoutoplossing gedurende 
minimaal twee maanden. Feta droogt snel uit  
wanneer hij uit de zoutoplossing wordt gehaald. 

Originele feta wordt nog steeds gemaakt door 
schaapherders in de mediterrane bergen, van 
ongepasteuriseerde melk. Binnen de Europese 
Unie is feta sinds juli 2002 een Beschermde  
Oorsprongsbenaming. Alleen kaas die op traditio-
nele wijze geproduceerd wordt in bepaalde delen 
van Griekenland (zie paragraaf Feta-besluit) en die 
gemaakt wordt van schapenmelk of een mengsel 
van schapenmelk en maximaal 30% geitenmelk  
uit hetzelfde gebied mag de naam  ‘feta ‘ dragen. 
In de Griekse kaaswinkeltjes hangt vaak een grote 
plaat met daarop het  ‘Feta-besluit‘. Deze bevat de 
15 geboden waaraan feta dient te voldoen volgens 
de Griekse wetgeving.

Het proces om feta een Beschermde Oorsprongs-
benaming toe te kennen wekte verzet op van 
kaasmakers elders in Europa die een soortgelijk 
product maken. Arla Foods bijvoorbeeld, een 
Deens bedrijf dat een feta-achtige kaas van 
koemelk maakt, mocht door het besluit zijn product 
niet meer  ‘feta ‘ noemen en hanteert sindsdien 
de naam  ‘Apetina ‘ voor zijn kaas. Heden ten 
dage wordt op feta gelijkende kaas die niet aan de 
voorwaarden voor de Beschermde Oorsprongs-
benaming voldoet dikwijls verkocht onder namen 
als  ‘mediterrane kaasblokjes‘ of  ‘witte kaas‘. Feta 
is wit, normaal gesproken in de vorm van vierkante 
plakken, en kan variëren van zacht tot half hard 
met een prikkelende, zoutige smaak die varieert 
van mild tot scherp. Het droge vetgehalte bedraagt 
volgens de wetgeving minimaal 43 procent; de 
meeste feta zit rond de 45 procent melkvet. 

Een frittata is een Italiaanse variant op de omelet. Het grote verschil is dat een omelet dunner is en op 
hoog vuur wordt gebakken terwijl een frittata op laag vuur zachtjes wordt gegaard. Het is een ideale ma-
nier om restjes mee op te maken of om groenten in te verstoppen.

Recept voor u Frittata met broccoli

Zet alvast in uw agenda
Donderdag 5 juli
Tuinfeest 
Opening nieuwe kloosterbelevingstuin
Thema  is Oude ambachten 
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Fotocollage

De 2-wekelijkse bingo

Vanuit de serrekamers kijken 
naar de herinrichting van de tuin. 

Genieten van potten thee voor 
alle gelegenheden

De wekelijkse gym

Afscheid na 42 jaar van Dre Torremans

Uit eten in eigen huis met stamppotten 

Carnavalsmiddag

Natuurlijk

U bent gewend een 
foto van de natuur bui-
ten aan te treffen op de 
achterpagina.  
Binnen is er ook na-
tuur te zien zoals deze 
tuinmuur op afdeling 
Gaudete.
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•  het 24 tot 26 uur duurt voordat een  
kippenei klaar is om gelegd te worden? 

•  de meeste eieren ovaal zijn? Maar uilen  
leggen ronde.

•  de schaal van een ei erg sterk is? Een kippenei 
kan een gewicht tot 4 kilo dragen, een struisvoge-
lei zelfs het gewicht van een volwassen persoon!

•  kuikens een speciale tand hebben om het ei te 
breken? Na de geboorte valt deze tand vanzelf uit.

•  de kiwi in verhouding het grootste ei legt van 
alle vogels? De vogel zelf weegt amper 1,7 kilo, 
maar legt wel een ei van 450 gram. Het  
uitbroeden duurt dan ook 2 maanden.

•  er verschillende maten eieren zijn? Je hebt maat 
S voor eieren onder 53 gram, M voor eieren 
tussen 53 en 63 gram, L voor eieren van 63 tot 
73 gram en XL geldt voor eieren van meer dan 
73 gram.

•  de dooier van een ei geler zal zijn als de kip 
geel voedsel zoals maïs heeft gegeten?

•  de traditie om paaseitjes te rapen al sinds  
3 eeuwen voor Christus bestaat? Toen werden 
al eieren beschilderd. Het ei stond symbool voor 
het nieuwe leven en om die kracht over te b 
rengen op de akkers, werden geschilderde eie-
ren neergelegd of ingegraven. Kinderen gingen 
de akkers op om ze te zoeken.

•  je eitjes ook kunt kleuren met natuurlijke kleurst-
offen? Hiervoor leg je ze in een pan met water. 
Voeg een lepel azijn toe en de natuurlijke  
kleurstof die je wilt gebruiken. Breng aan de 
kook en laat 15 minuten koken. Laat dan de 
eieren afkoelen. Enkele kleurstoffen die je kunt 
gebruiken zijn bessensap voor rode eitjes, een 
schep koffie voor bruine eieren of spinazie voor 
groene eieren.

•  in bijna alle oude beschavingen het ei als  
symbool werd gezien van het leven, de vrucht-
baarheid en vaak ook van geluk en gezondheid? 
Binnenin zo’n ei gebeurde iets onzichtbaars 
waardoor er uiteindelijk een levend wezen uit 
tevoorschijn kwam. Het was alsof er leven was 
ontstaan zomaar uit het niets. Dit was  
een mysterie waar mensen een groot  
respect voor hadden.

•  je makkelijk kunt vaststellen of een ei rauw is 
of gekookt? Als je een gekookt ei op tafel legt 
en laat ronddraaien, draait het snel en gelijk-
matig. Een rauw ei zal langzamer draaien en 
schokkerig. Doordat de dooier aan elastische 
‘slijm’snoeren vastzit, wordt de rotatie van het 
ei vertraagd. Een hardgekookt ei is vanbinnen 
vast, zodat alles gelijkmatig meedraait.  

•  Wist je dat het verhaal over het ei van Columbus 
in 1565 opgeschreven werd door de Italiaan  
Girolamo Benzoni. Volgens het verhaal werd 
Columbus nadat hij terugkwam uit Amerika  
tijdens een diner uitgedaagd door Spaanse 
edellieden. Zij zeiden dat het geen kunst was 
om een nieuw land te ontdekken. Columbus 
vroeg hen toen of ze een ei zonder hulpmiddel-
en rechtop konden zetten. Dat lukte niemand 
waarna Columbus het ei aan één kant plat-
maakte door het hard op tafel te tikken. Het punt 
dat hij daarmee maakte: als je gezien hebt hoe 
iemand anders het doet, is het geen kunst meer 
om het na te doen.  (Overigens was dezelfde 
anekdote al eerder over iemand anders verteld)

•  Wist je dat een vers ei meteen naar beneden 
zakt als je het in een glas water doet? Komt het 
ei boven drijven, dan is het niet vers meer.

Wist u dat

Nu hoorde Monique via een kennis van NL-DOET, 
en wat wij voor Notre Dame als wens hadden 
ingediend sprak haar aan: gezellig een middag uit 
samen met ouderen en zo iets betekenen voor de 
maatschappij. 

Het is 9 maart, het weer zit mee, we zien rond de 
klok van 14.00 uur dames met een feestmuts op 
verzamelen bij de ingang. Al kwebbelend komen 
ze binnen. Wat een kippenhok is het dan met 30 
dames over de vloer. We ontvangen ze in de Gele 
zaal met koffie en gebak want het is tenslotte 
feest. In het kort vertellen we de geschiedenis 
van Notre Dame, daarna gaan we met de dames 
naar de afdelingen en op elke afdeling zit tot onze 
verbazing iedereen al klaar voor vertrek. Verzame-
len bij de receptie, droog weer, niet te koud, zon-
netje, goede zin en alleen maar glimlachen op het 
gezicht van onze bewoners. Dan trekken we erop 
uit. Heerlijk wandelen naar het Dorstige Hert. Daar 
worden we warm ontvangen met weer overheerlijk 

gebak met koffie of thee. De damesclub en onze 
bewoners vertellen verhalen over zichzelf, genieten 
van elkaars gesprekken. 

Dan is het tijd om te gaan. Er wordt nog een 
groepsfoto gemaakt en dan zetten we weer
koers richting Notre Dame. Halverwege voelen we 
al enkele druppels vallen, maar gelukkig ging het 
niet harder regenen. Aangekomen bij Notre Dame 
geeft de jarige Job nog een leuk en lekker aan-
denken aan de bewoners. Als iedereen weer op de 
afdeling is, trakteren wij Monique en haar vrien-
dinnen nog op een borreltje en wensen de dames 
nog een gezellige avond. Voor ons was de mooie 
dag ten einde, maar de dames gingen daarna nog 
heerlijk uit eten. Monique heeft nadien nog een 
bericht gestuurd dat ze een geweldige middag 
heeft gehad, maar dat was geheel wederzijds. 

Gerda van der Sande en Evelien Pigmans, team 
Welzijn

50 jaar jong
Ieder jaar schrijft Welzijn Notre Dame in voor NL-DOET. Dit jaar ontvingen we een bijzondere aanmel-
ding van Monique. Monique is in maart jarig en wilde dit met haar vriendinnen op een bijzondere manier 
vieren. Want aan 50 jaren geef je een extra tintje. In de vriendinnenclub, met leden van allemaal rond 
dezelfde leeftijd, hadden enkelen al Sarah gezien. Vieren door middel van een zogeheten high-tea of 
gezellige borrel met heerlijke versnaperingen hadden ze al gedaan. 
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Zorgkaart Nederland
In Nederland bestaat een zogenoemde Zorgkaart 
voor verpleeghuizen van de Patientenfederatie 
Nederland in Utrecht. In dit land wordt aan ruim 
800.000 ouderen individuele zorg en aandacht 
verleend door ongeveer 430.000 professionals. 
Dus een professional voor twee zorgbehoevende 
ouderen. De Zorgkaart laat zien hoe de bewoners 
en familie de 2.430 verpleeg- en verzorgingshui-
zen waarderen. Het gemiddelde cijfer over alle 
huizen heen is 7.7. Zo’n 91.000 mensen hebben 
hun waardering gescoord. De hoogste waardering 
is gegeven aan Huize  ‘Warm Thuis Klein Suyder-
meer ‘ in Zuidermeer met het cijfer 9.0 Tweede is 
de Zorggroep Meander, Woonzorgcentrum Borg 
Westerwolde in Ter Apel. U wilt natuurlijk weten, wat 
ons huis Notre Dame en De Wever scoren op deze 
website. Ons huis scoort heel goed namelijk een 
8.8. De Wever als geheel scoort 7.8. Een mooie 
score voor Notre Dame. Proficiat !
 
Website: www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/
verpleeghuis-en-verzorgingshuis-de-wever-notre-
dame-tilburg-14903

Privacy wetgeving verandert 
Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent, dat vanaf die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de gehele Europese 
Unie. De huidige Wet bescherming (Wbp) vervalt 
daarmee. Wat verandert er dan? De AVG versterkt 
de positie van o.a. de bewoners (de mensen 
van wie gegevens worden gebruikt voor bijv. 
het Zorgleefplan). Alle mensen krijgen nieuwe 
privacyrechten en hun bestaande rechten worden 
sterker. Organisaties, zoals De Wever (Notre 
Dame), die persoonsgegevens verwerken, krijgen 
meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan 
nu, op de verantwoordelijkheid van organisaties 

om te kunnen aantonen, dat zij zich aan de 
(nieuwe) wet houden. De Wever zal daarom in 
directe toekomst aandacht gaan besteden om 
de nieuwe privacyrechten in te voeren in hun 
persoonsgegevens-verwerking. De mensen 
krijgen bijv. nieuwe rechten, zoals het recht op 
correctie en verwijdering. Maar ook het recht op 
dataportiliteit. Dit laatste zorgt ervoor dat bewoners 
en familie hun gegevens makkelijker kunnen 
krijgen (denk aan Clientportaal) en vervolgens 
kunnen doorgeven aan een andere organisatie 
(zoals ziekenhuis, andere zorginstelling, 
belastingen). Er gaat dus wel wat veranderen op 
dit terrein. De CR (samen met de CCR) zal de 
komende tijd goed meekijken, dat dit gebeurt en 
hoe dit gebeurt. Het zijn immers uw belangen, 
directe bewonersbelangen.  

Leefadviezen voor onze bewoners
In het vorige nummer hebben wij een aantal ad-
viezen mee gegeven om vooral positief en alert 
in het leven te blijven staan. Als we ouder worden 
gebeurt er veel om ons heen. Vrienden vallen  
weg, gelukkige gebeurtenissen vinden plaats etc. 
Er wordt door de samenleving en ook door de
jongeren positiever tegen de ouderen aangeke-
ken en er komt steeds meer waardering voor de 
bijdragen van de ouderen aan de samenleving. 
Ze zijn mantelzorger, vrijwilliger, oppas-oma en 
oppas-opa, adviseur, helpen mee bij de kinderen 
en vrienden, brengen gezelligheid maar ook veel 
wijsheid en brengen verstandige dingen in. Ook 
kunnen ze zwijgen en meedenken over complexe, 
droevige situaties. Deze kwaliteiten zijn verkregen 
uit de vele ervaringen uit al die jaren. Onze ad-
viezen voor onze bewoners:
A.  Wees nieuwsgierig naar de wereld achter de  

‘gordijnen ‘
B.  Gebruik je inzicht en je ervaringen. 
C.  Geroepen kunnen worden of zelf roepen. 

D.  Blijf actief en in beweging
E.  Eet en drink gezond en zorg voor voldoende slaap.
F.  Geniet en maak plannen (hoe klein dan ook). 
G.  Ga positief om met veranderingen: hoe ouder 

je wordt hoe meer er verandert.
H.  Houd contact met andere ouderen en mede- 

bewoners.
I.  Wees positief in het onderkennen van je eigen 

leeftijdsfasen
J.  Accepteer dat je ouder wordt en soms moet 

omgaan met beperkingen. 
 
De Clientenraadsvergaderingen
In de vergaderingen van 9 februari en 23 maart zijn 
weer diverse onderwerpen besproken. De belan-
grijkste sommen wij op. Besproken is het S&D 
formulier. Dit is een formulier uit de bewonersinfor-
matiemap, waarop vermeld staat welke extra dien-
sten en service de bewoners kunnen krijgen (tegen 
betaling). Op aangeven van de CR zijn een aantal 
wijzigingen doorgevoerd, die helderder en voorde-
liger zijn voor de bewoners, zoals hulpverlening na 
alarm. De nota kwaliteitsbeleid van De Wever is be-
sproken. Deze zal mede als richtlijn dienen voor het 
jaarplan van ND. De middelen Trots &Waardigheid 
voor 2018 worden weer ingezet. Het restbedrag van 
2017 zal worden toegevoegd aan het budget 2018. 
Daarmee kunnen we weer mooie nieuwe extra ac-
tiviteiten voor de bewoners opzetten. De begroting 
2018 is afgerond. De tekorten worden o/a opgelost 
door een efficiëntere bezetting van de afdeling 
Dienstverlening. Het Doelenplan (leanplan 2018) 
is ook besproken. Belangrijk uitgangspunt is, dat 
de basiszorg op orde is. Het plan geeft aan dat er 
meer wordt samengewerkt met de familie en dat de 
teams en bewoners meer eigen regie krijgen. Ook 
de CCR vergadering van januari is uitgebreid be-
sproken. Zr. Lorist heeft een toelichting gegeven op 
de punten. Ook is medegedeeld dat er een nieuw 
lid van de raad van bestuur is benoemd, namelijk 
Chantal beks. Ook de begroting voor de gehele de 
Wever is aan de orde geweest. (Deze is sluitend). 
Tot slot zal het Hospice (aan de Bredaseweg) een 
jaar langer open blijven. 

In de CR vergadering van vrijdag 23 maart is 
gesproken over het feit dat de bewonerscontact-
dagen niet zijn doorgegaan, omdat er te weinig 
bewoners aanwezig konden zijn met name door 
hun persoonlijke beperkingen. Jammer, maar de 
CR wil nu op een andere wijze contact zoeken met 
de bewoners. Om verantwoording af te leggen en 

vooral te horen welke zaken zij belangrijk vinden. 
We gaan kijken of we dit met aparte bijeenkomsten 
op afdelingsniveau kunnen doen. Verder is de man-
agementrapportage over 2017 besproken. Dit jaar 
voor het eerst een klein verlies van circa 40.000,- 
euro. Verder is het tuinplan besproken en ook het 
gebruik van het clientportal. We zoeken nog steeds 
een vertegenwoordiger in de CR vanuit de niet-reli-
gieuzen bewonersgroep. We gaan bij de vrijwilligers 
vragen of een van hen zou willen deelnemen. We 
vinden het namelijk belangrijk dat er korte lijntjes 
zijn met de bewoners. In de CCR is onder meer 
de AVG (privacy) en de radicale verpleeghuiszorg 
besproken. Het jaarverslag 2017 geeft aan, dat het 
lastig is voor de instelling om aan goed personeel 
te komen en dat we scherp moeten blijven op de 
uitgaven.  

Tot slot 
De cliëntenraad wil alle medewerkers, vrijwilligers 
en familieleden bedanken voor hun inzet en hopen 
in de zomer weer op hen te kunnen rekenen om 
het onze bewoners aangenaam te maken door 
met hen mee naar buiten te gaan. Wellicht in een 
aangepaste mooie kloostertuin. Verder zal de CR 
scherp blijven op de kwaliteit van de zorg maar 
ook op de privacy van de bewoners.
De CR hoopt in de 2e helft van 2018, op basis 
van de uitgebrachte en nog uit brengen adviezen 
en het overleg met het management, weer veel te 
kunnen verbeteren in 2018. Wij vragen de bewon-
ers om hun wensen en concrete voorstellen in te 
brengen. Dat kan o.a. via het postvak van de CR 
bij de receptie. Verder wil de CR in uw belang hard 
blijven werken aan een fijn, veilig en zorgzaam 
huis met een goede kwaliteit aan zorg.

De zomer is al vroeg aanwezig. Na een ijzige maand maart en gedeeltelijk april, is er dan eindelijk de 
zomer in de lente. Alles staat weer volop in bloei en de kloostertuin wordt weer druk bezocht. Het is raar 
weer. Dan sneeuwt het in april nog dikke pakken en dan is er plotseling de zomer. We kunnen als ouderen 
weer heerlijk genieten van het weer en er weer samen op uit. Samen met de gastvrouwen, contactperso-
nen en/of familie genieten van een wandeling en van een heerlijk zonnetje. Van alles wat bloeit. Samen 
weer mooie vakantieplannen maken voor juli en augustus. Wellicht komt er weer een mooie zomer barbe-
quemiddag. Ook de tijd om er weer op uit te gaan met bv. de deeltaxi naar de bossen of naar het water. 

Van de cliëntenraadtafel
Hoogzomer 2018, de verpleeghuizen gewaardeerd en privacy geborgd

De CR bestaat uit de dames Ingrid Jansen, Jolan-
da van Dongen, zr. Hermien Lorist, Tjitske Veen-
huizen en broeder Harrie de Bruijn. Peter Vermijs 
is secretaris/ondersteuner. Hebt u nog vragen of 
suggesties dan kunt altijd contact opnemen met 
een van de afzonderlijke CR leden of met het se-
cretariaat. Informatie Cliëntenraad: email mail@
petervermijs.nl.
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De keuze viel op een vakantie op Jamaica. Nu is het delen van vakantiebeelden vanaf dit tropisch eiland.

Jamaica delen

Al bij het horen van de wekker beslis je of je  
meteen naast je bed staat of die wekker pas over 
tien minuten definitief het zwijgen oplegt.

Als je eenmaal opgestaan bent, beslis je weer of je 
eerst naar de badkamer gaat of eerst gaat ontbijten, 
ook afhankelijk van wat je huisgenoten doen en hoe 
groot (of in ons geval hoe klein) de badkamer is.
En, oh ja, waar je dan ook belandt – het blijft steeds 
keuzes maken.

Zowel in de badkamer – ‘Welke volgorde doe ik 
vandaag?’ – als in de keuken – ‘Yoghurt met  
muesli of boterham met kaas? Of toch lekker  
gewoon hagelslag, wat kunnen mij die paar  
calorietjes nou schelen?’

Ook in het verkeer op weg naar je werk maak  
je keuzes: linksom of rechtsom, waar zou je het 
gemakkelijkst door kunnen rijden…

En dan op het werk zul je echt moeten kiezen  
of delen: ga ik achterstallig onderhoud plegen of 
hebben andere zaken mijn voorkeur of voorrang.  
Of toch maar eerst koffie of beter thee?

Ach, het zijn de minst belangrijke keuzes waarmee 
ik begin. (Weer een keuze!)

Op internet kwam ik een boek tegen van Jill Mansell 
met als titel ‘Kiezen of delen’. 

De samenvatting van de inhoud is:
‘Daar zit je dan: ingesneeuwd in een pub, samen 
met een ontzettend leuke man die jou net uit je 
kapotte auto heeft gered. Nadia en Jay zullen een 
kamer moeten delen terwijl ze wachten op de dooi. 
Natuurlijk ziet Nadia dat Jay heel aantrekkelijk is, 
maar ze heeft al sinds jaren een vriend: Laurie. Niet 
veel later dumpt Laurie Nadia, om vervolgens weer 
op hangende pootjes terug te komen. En dan zal 
Nadia moeten kiezen...’

In een boek zijn de keuzes makkelijker te maken 
(ook dit boek heeft een gelukkig einde), maar in 
het echte mensenleven zijn die keuzes niet altijd 
zo gemakkelijk. En soms wordt de keuze voor je 
gemaakt!
En dat laatste, dát is meestal heel vervelend. In 
het verzorgings- of verpleeghuis zeggen wij dat de 
regie bij de bewoner of de cliënt ligt. Maar of dat 
ook werkelijk zo is? Daarnaast zal het ook niet altijd 
zo zijn dat een bewoner gemakkelijk een keuze 
kán maken. En soms wordt iemand horendol als 
er wéér een vraag gesteld wordt om een keuze te 
maken.

Of het zo moet zijn: toen ik over dit artikeltje na aan 
het denken was, ging de voordeurbel. Twee heren 
met een aktentas en een boek onder de arm. Ste-
reotype van Jehova-getuigen. En het klopte. Of ik 
wel eens nagedacht had of de Bijbel een rol in mijn 
leven zou kunnen spelen. Toen ik hen vertelde dat 
ik als geestelijk verzorger wel eens gesprekken had 
met een geloofsbroeder van hen in het verpleeg-
huis, en dus wel wist dat we op bepaalde punten 
anders naar de Bijbel keken, zei hij: ‘Denkt u dat al-
les wat ons overkomt iets te maken heeft met God, 
of hebben wij altijd zelf alle keuzemogelijkheden’? 
Zonder mijn antwoord hier op te schrijven kan ik 
zeggen dat ik wel respect heb voor de manier 
waarop deze mensen hún keuzes maken. En al zijn 
het niet mijn keuzes, voor hen helpt het om dit leven 
aan te kunnen en zin te geven.

Want hoe mooi het leven voor de meeste mensen 
mag zijn, voor sommigen kan het leven een opgave 
zijn, een uithoudingsproef. Soms sta je in het leven 
voor moeilijke of zelfs onmogelijke keuzes, en dan 
is het pas echt ‘aaier of jong’, oftewel ‘kiezen of 
delen’. 

Als je dan goede mensen om je heen hebt, dan 
kom je ook daar wel weer doorheen.

Gabriël Roes, geestelijk verzorger

Kiezen of delen?
Tja, dan doen we op elk moment, elke dag weer
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Dialect

Colofon
REDACTIE
Annemarie van den Bosch
Rika de Jongh

Puzzels
Bart Brekelmans

Redactiesecretariaat
Rika de Jongh
T 013 463 35 55
E r.d.jongh@dewever.nl

De inspiratie voor deze bijdrage kwam niet alleen door de 
titel van dit Journaal. Toen ik in een etablissement in Tilburg 
tijdens een lunch dit bord mocht lezen (hardop om het ietwat 
sneller tot mijn hersenpan te laten doordringen) was de link 
naar dit dialect ABC snel gemaakt. Letterlijk is het niet leuk en 
vies, maar overdrachtelijk houdt het zoals de meeste
spreuken een waarheid in (alles is relatief). 

Meer lezen kan op de internetpagina: http://www.mijnwoor-
denboek.nl/dialect/Tilburgs.
Op de volgende pagina een grappig leesplankje in het dialect 
van Prinsenbeek. 
 

Allemaal op stap ammòl op sjanternèl

Ben jij de jongste thuis? zedde gij ut schèrkuukske?

Claxonneer op tijd tuuter intèts

Daar mag je naar raden raoje - raoje pliesiemuts

Doen jullie er ook olie in? olie de gullie de jullie-en ok

Een gebit waarin veel gaten zijn gevallen. en gebit gelèèk de kèrmes van Riel

Ga eens gaas halen gao-s gaos haole

Het kind had een speen in haar mond ut jong hò un tuut in dur toet

Ik heb met mijn kruiwagen een kikker tegen  
het trottoirband doodgereden

ik ree mee munne kreugel nun kinkendut  
tege de kaaibaand kapot

Jong geleerd is oud gedaan. Oudjes kunnen niet jongleren.

Kijk uit je doppen, sufferd kèkt öt oew soepers, gòlliepaop

Kiezen of delen Aaier of jong?

Laat haar maar begaan lòt heur mar ònkoetere

Mijn haar ziet er maar onverzorgd uit mèn haor ziet ur vort ööt as unne knoezelbos

Naar bed gaan naor oewe niepert gaon

Op elk potje past een dekseltje ieder pruufke heej zun èège smòkske

Pardon, ik heb u niet zo goed begrepen, zou u dit willen 
herhalen 

Wè

Spareribs mag je met je handen eten. platte ribbekes meude meej oew tien gebôoje eete

Toen de stroom uitviel, hebben we maar een kaarsje 
aangestoken

toen den illektriek ötviel, hèmme mar en kèrske ge-
braand.

U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen! Drie k’raaien! 

Vreselijk hard liegen liege dè de lèùze op oewe kòp dervan barste

Wat zei je, zei hij, zeg het nog eens, ik ben een beetje 
doof, weet je

wè zidde, zeetie, zègget nòg es, ik zèè un bietje dôof, 
witte.

Ze was zesenzestig zei ze dat zou je zo niet zeggen, 
zei ik. 

ze waar zisensisteg zisse dè zodde zôo nie zègge, zik. 

Ze zeiden het en ze deden het. ze zin-t èn ze din-t



Gelukkig hebben we de foto’s nog...

Winnares paaseieren raden geniet  
van haar prijs met -hoe kan het ook  
anders- heerlijke spiegeleieren

Worstenbrood maken met de warme bakker

Keuvelen over zo wast vruuger


