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Beste bewoners 
en familie
De zomer is begonnen, al hebben vroeg dit 
jaar ook al mogen genieten van zomerse 
temperaturen. Dat is te zien aan het gebruik 
van de binnentuin. Een heerlijke plek om te 
vertoeven in de schaduw of zon. Voor ieder wat 
wils. Nu maar hopen dat we in de rest van de 
zomer ook nog zon hebben. 

De komende periode zullen veel medewerkers 
gebruik gaan maken van hun wel verdiende va-
kanties. Dat betekent dat u wat meer onbekende 
gezichten zult gaan zien. We doen ons best om 
de zorg en dienstverlening te laten zijn zoals u dat 
van ons gewend bent.

Ondertussen is ook het nieuwe restaurant in ge-
bruik genomen. De officiële opening heeft even op 
zich laten wachten, maar donderdag 28 juni heb-
ben we samen, onder het genot van een borrel, de 
opening gevierd. Het Bruin Café zal de komende 
periode een kleine metamorfose ondergaan. Een 
klein groepje heeft zich aangeboden om de ruimte 
in te gaan richten, zodat het goed als welzijnsruim-
te gebruikt kan worden.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er weer een 
aantal mooie nieuwe muurversieringen zijn aan-
gebracht. Dit alles is gerealiseerd met onze extra 
gelden vanuit Waardigheid en Trots. Onze wel-
zijnsmedewerkers hebben samen met de cliën-
tenraad weer enorm hun best gedaan om Padua 
nog mooier te maken. Ook ons draaiorgel is vanuit 
deze gelden bekostigd.

In de Padua Courant staan weer leuke wetens-
waardigheden, voor ieder wat wils. Ik wens u veel 
leesplezier toe en voor degenen die op vakantie 
gaan een fijne vakantie. 

Anja Meeuwesen
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Coverfoto: Een aantal bewoners en 
medewerkers van Padua op uitstapje naar de 
Efteling. Pardijntje houdt de regen zo goed  
en zo kwaad mogelijk tegen met haar para-
plu. Ondanks de regen heeft iedereen toch 
een lach op het gezicht. Lees meer over het 
uitstapje in het verslag hiernaast, geschreven 
door mevrouw Snoeren.



’s Morgens vertrokken we in volle regen met de 
bus maar na een kopje koffie met gebak was het 
weer droog. We zijn door het park gaan lopen, 
tenminste, de vrijwilligers, want wij zaten lekker in 
de rolstoel.
  
We zijn in de Carnaval Festival geweest en hebben 
een reis om de wereld gemaakt. Dat was heel leuk. 
Ook zijn we in de Fata Morgana geweest. Hier was 
alles voortreffelijk geregeld voor ons clubje. 

We kregen een heerlijke lunch bij de Pagode en 
daarna zijn we naar Ravelijn gaan kijken. Dit was 
echt heel mooi. Ook zijn we door het sprookjesbos 

gegaan. We hebben allemaal op een paddenstoel 
gezeten en gezongen ‘Op een rode paddenstoel’ 
en natuurlijk met de beentjes omhoog. De hele 
dag was goed verzorgd met koffie en thee en 
lekkere dingen. 
 
Om half 5 gingen we weer naar huis en daar 
werden we verwend met lekkere friet en snacks. 
Daarbij kregen we ook nog een leuk souvenir van 
de Efteling. Een dag om nooit te vergeten.

Bedankt vrijwilligers en iedereen die het mogelijk 
heeft gemaakt om dit heerlijke uitstapje mee te 
mogen maken.

Uitstapje naar de Efteling
Door Annie Snoeren
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Per 1 juni is de afdeling Buongiorno komen te 
vervallen. Deze is samengetrokken met de ver-
pleegafdelingen en gedeeltelijk met de verzorgaf-
deling. Bewoners die op deze afdeling woonden, 
blijven in hetzelfde appartement wonen, maar mo-
gen zich een andere afdelingsnaam toe-eigenen. 

De volgende bewoners vallen voortaan onder 
Porto Casa

Mw. Van de Waals - Schuermans
Mw. Haans - Verhoeven
Mw. Van Spaendonk – Hamers
Mw. Van Beers – Brands
Dhr. De Kok

De volgende bewoners vallen voortaan onder 
Genua

Mw. Van Casteren – Versteijnen
Mw. Vermeer – Langehoff
Dhr. Van Alphen
Mw. De Brouwer – Van Brussel
Mw. Mannie – Szmala
Mw. Maijen – Smeulders

De volgende bewoners vallen voortaan onder 
Siena
 
Mw. Mutsaers – Van Tongeren
Mw. Giagtzidou
Mw. Van Kollenburg – Souwen
Mw. Smulders – Heeren
Mw. Schellekens – Molenschot
Mw. Horvers

Verhuizingen / Wijziging afdelingen

Hier een bedankje van mij, Hetty, voor jullie  
allemaal. Bedankt dat ik jullie heb ontmoet op  
Padua, als collega, bewoner, vrijwilliger, of gast  
in het Bruin Café of Restaurant. Bedankt ook 
iedereen voor de gezelligheid, mooie momenten, 
babbeltjes en ontmoetingen.

Padua, een huis vol met herinneringen,  
verrassingen en belevenissen. Geen dag  
was hetzelfde. Mooie tijden en veel ervaringen  
heb ik daar opgedaan. Ik ben blij met alles  
wat ik hier heb mogen beleven. 

En natuurlijk prachtige mensen ontmoet, bedankt! 
Sinds half april ben ik met vervroegd pensioen.  

Ik wens jullie allemaal heel veel geluk, gezondheid 
en succes met alles. 

Van mij een dikke knuffel voor jullie allemaal en 
voor de laatste keer: 

BEDANKT ALLEMAAL!

Hetty Van de Ven

Hallo lieve mensen, 
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Partners en kinderen hechten veel waarde aan  
herkenning door hun dierbare met dementie. Zij 
krijgen vanuit hun sociale omgeving om de haverklap 
de vraag gesteld: ‘herkent hij of zij je nog?’ Het is een 
wezenlijke vraag, aangezien herkenning een betek-
enisvol onderdeel is van de relatie die je met elkaar 
hebt. Maar hetzelfde geldt ook omgekeerd. Herken-
nen wij de persoon met dementie nog? Soms zijn de 
veranderingen zo groot dat dan verzucht wordt ‘zo 
ken ik mijn man of vader niet’. De verandering die 
iemand ten gevolge van dementie doormaakt, vraagt 
om aanpassingsvermogen van de mensen om  
hem of haar heen. Begrip, inleving, compassie en 
veiligheid bieden, zijn enkele belangrijke aspecten in 
het contact. Als naaste draag je bij aan de identiteit 
van de persoon met dementie. En dat geldt ook voor 
familie, vrienden en bekenden. Levensverhalen zijn 
met elkaar verbonden en daarin zit een blijvende 
betekenis voor elkaar verweven. 

Het nogal eens onvoorspelbare verloop in het 
contact met een persoon met dementie, is één 

van de redenen dat het sociale netwerk vaak 
drastisch verkleint. Van partners hoor ik  
regelmatig dat vrienden en kennissen niet meer 
komen. Dat vrienden zeggen ‘hij of zij herkent  
me toch niet meer’. Ik vermoed dat eerder het 
omgekeerde speelt: ík herken hem of haar niet 
meer en ik vind het moeilijk om daarmee om  
te gaan’. Dat iemand dit moeilijk vindt is heel  
begrijpelijk. Als we bedenken dat we hoe dan  
ook van betekenis blijven voor de mens met 
dementie, dan wordt het misschien makkelijker 
om hem of haar trouw te blijven bezoeken en  
een nieuwe manier van omgaan met elkaar te 
vinden. Oftewel hem of haar te blijven herkennen. 
‘Kent u mij?’ is een veelgehoorde vraag die ik 
krijg van bewoners van Padua. Ik kan dan  
beamen ‘ja ik ken u’. Dat ik de bewoner (her)ken, 
is mede dankzij het contact met de partner en  
of de kinderen, maar ook dankzij het contact  
met de medewerkers van de afdelingen. In de 
vraag ‘kent u mij’, spreekt het wezenlijke belang 
van herkend en gekend worden.

Kent u mij? 
Door Marijke van Es

Als ik niet meer kan zijn wie ik was
Als ik niet meer in mezelf  pas
Als de flarden door me heen waaien
En ze mijn woorden verdraaien
Als de mist door alle poriën naar binnen trekt
En alles wat vertrouwd is uit mijn leven lekt
Sta dan naast me als mijn leven verkleurt
Houd me vast als dit met me gebeurt
Heb me lief  al word ik een ander
Ik kan het niet helpen dat ik verander

(Uit: Op bezoek bij een dierbare met dementie
 / Anniek Kramer)

Verhuizingen / Wijziging afdelingen



Juli
Donderdag 12 juli
Fitts Mode
10.00 – 12.00 

Vrijdag 20 juli
Start Kermisweek

Maandag 23 juli
Kermisbingo
14.30 – 16.00

Woensdag 25 juli
Activiteit Kermisweek

Vrijdag 27 juli
Optreden Bart van Loon
14.30 – 16.00
Als afsluiter van de Kermisweek 
een gezellig optreden van
Bart van Loon

Augustus
Woensdag 15 augustus
Optreden van ons Hermenieke
14.30 – 16.00 

Vrijdag 24 augustus
H&A Mode 
10.00 – 12.00

September
Zondag 16 september
Optreden Blue Orange
14.30 – 16.00 

Donderdag 20 september
Carma Schoenen
10.00 – 12.00

Vrijdag 28 september 
Marij Mode
10.00 – 12.00

De vieringen vinden plaats op zaterdagmiddag om 16.00 uur in het Bruin Café.

7 jul Woord- en communiedienst  werkgroep parochie
14 jul Eucharistieviering  pastoor Frank Lemmens
21 jul Woord- en communiedienst  pastor Sjack Willemen
28 jul Eucharistieviering  pastoor Rooijmans en pastor Sjack Willemen

4 aug Woord- en communiedienst werkgroep parochie
11 aug Eucharistieviering  pastoor Frank Lemmens
18 aug Woord- en communiedienst  pastor Paulien van Bohemen
25 aug Eucharistieviering  pastoor Frank Lemmens

1 sep Woord- en communiedienst  werkgroep parochie
8 sep Eucharistieviering  pastoor Frank Lemmens
15 sep Woord- en communiedienst  pastor Sjack Willemen
22 sep Eucharistieviering  pastoor Frank Lemmens
29 sep Woord- en communiedienst  werkgroep parochie

Activiteiten

Vieringen Padua juli t/m september 2018
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Maandag
Wandelgroep
Welzijnsruimte  10.00 – 11.30
Elke maandagochtend gaat de 
wandelclub van Padua wande-
len. We lopen elke week een 
andere route ongeveer 5 km. We 
verzamelen in het restaurant, 
lopen dan een route en sluiten 
af met een kopje koffie of thee in 
de Welzijnsruimte. 
Vindt u het leuk om mee te 
doen? Dan kunt u contact opne-
men met Trees Jansen
013 540 86 00. 

Bibliotheek
Leestafel  10.30 – 11.45 

Kleding herstellen
Restaurant  14.00 – 16.00 
 
Wijkbingo
Welzijnsruimte  14.15 – 16.00
U bent van harte welkom voor 
onze wekelijkse bingo. Voor 
€5,- koopt u een kaart en dan 
kan het spel beginnen! Er zijn 
leuke prijzen te winnen dus sla 
uw slag!

Dinsdag
Paduakoor
Welzijnsruimte  10.00 – 11.30
Het Paduakoor telt ongeveer 30 
leden die met veel plezier komen 
zingen. Iedereen kan meedoen 
en ook om enkel te luisteren 
bent u van harte welkom. 
Zou u ook lid willen worden? 
Neem dan contact op met Trees 
Jansen 013 540 86 00.  

Kleuren
Restaurant  14.00 – 16.00
Afdeling Verona gaat elke din-
sdag middag kleuren. Dit met 
een hoop leut en een gezellig 
praatje.

After Eight
Welzijnsruimte  14.30 – 16.00
U bent van harte welkom om te 
komen luisteren naar de repeti-
ties van deze band. Let op: deze 
Jazzband treed op in de oneven 
weken!

Rikken
Welzijnsruimte  19.00 – 21.00

Woensdag
Gym Padua
Welzijnsruimte  10.30 – 11.30
Onder leiding van Trees Jansen 
wordt er gegymd in de Welzijn-
sruimte. Kosten voor deelname 
zijn €10,- per maand. 

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

Donderdag
Mozaïek
Welzijnsruimte  10.00 – 11.30
In de mozaïekgroep bewerken we 
van glas mozaïek allerlei dingetjes 
zoals sieraden doosjes, houder-
tjes voor waxinelichtjes, schilderi-
jlijstjes, spiegels et cetera

Koersbal
Vide  14.00 – 15.30
Kom een middagje koersballen 
in de Vide en geniet naderhand 
van een kopje koffie/ thee, of  
limonade. Ook van deze club 
kunt u lid worden. Neem daar-
voor contact op met Trees  
Jansen 013 540 86 00. .

Vrijdag
Hobbyclub
Welzijnsruimte  10.00 – 11.30
De hobbyclub maakt leuke en 
originele spulletjes van verschil-
lende materialen. Wilt u mee-
doen? Dat kan! Neem contact 
op met Trees Jansen: 013-
5408600.

Breiclub
Welzijnsruimte  14.30 – 16.00
De breiclub is een gezellige 
club dames die met breigaren 
de mooiste dingen maken. Ook 
van deze club kunt u lid worden. 
Neem daarvoor contact op met 
Trees Jansen 013 540 86 00. 

Luisteren vanuit je 
leunstoel
Vergaderruimte  10.30 – 11.30
Let op: Twee vrijdagen in de 
maand Luisteren vanuit uw  
leunstoel!  

Vaste activiteiten
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VERJAARDAGEN

Juli
6 Mevrouw Vriens  Vittoria
8  De heer Hoogkamer  Vittoria
 Mevrouw Van Laarhoven Siena Uno
10 Mevrouw Mutsaers  Genua Uno
13  Mevrouw Van Esh  Siena Due
 Mevrouw Rijnen Siena Due
15  Mevrouw De Jong Siena Due
16  De heer Vervuren Porto Casa
17  De heer Coppens Genua Due
24  Mevrouw Coolen Vittoria
27  Mevrouw Van Gestel  Siena Uno

Augustus
8  Mevrouw Van der Schoot Genua Uno
10  De heer Peijen Vittoria
17  Mevrouw Hoogkamer  Vittoria
18  Mevrouw De Ruiter Porto Casa
19  Mevrouw Smit Porto Casa
21  De heer Weijters Siena Uno
22  Mevrouw Van de Waals Porto Casa
27  Mevrouw Weststrate  Siena Due
28  De heer De Kanter  Siena Uno

September
4   Mevrouw Van de Lisdonk  Vittoria
5  De heer Waijers Genua Uno
7  De heer Van Gool Genua Duo
8  Mevrouw Van Hal  Siena Uno
10 Mevrouw Van Heugten Genua Uno
11  Mevrouw Vervuren  Porto Casa
14 De heer Donders  Vittoria
15 Mevrouw De Jong Genua Due
19  De heer De Kok Porto Casa
24  Mevrouw Van Bebber  Siena Due
25 Mevrouw Priemus  Genua Uno
26  Mevrouw Schellekens  Siena Due
27  Mevrouw De Bruijn  Genua Due
28  Mevrouw Vermeer  Genua Due
29  Mevrouw Diepstraten  Genua Due
 Mevrouw Spiegels  Porto Casa

Onze bewoners

NIEUWE BEWONERS

Mevrouw Vermeer – Langehoff
Woont sinds 26 maart op Genua Due

De heer Van Kempen
Woont sinds 6 april op Siena Due

Mevrouw Van Drunen – Leidner
Woont sinds 12 april op Genua Due

De heer en mevrouw De Bont
Wonen sinds 15 april op Vittoria

Mevrouw Stroucken – Mijland
Woont sinds 14 april op Siena Uno

Mevrouw Diepstraten – Bongenaar
Woont sinds 23 april op Genua Due

De heer Waijers
Woont sinds 15 mei op Genua Uno

Mevrouw Vroemen
Woont sinds 28 mei op Siena Uno

Mevrouw Van Gestel – Van Lee
Woont sinds 4 juni op Siena Uno

Mevrouw Bouwens – Van den Berk
Woont sinds 6 juni op Siena Uno

De heer Brabers
Woont sinds 9 juni op Siena Uno
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Graag wil ik me even voorstel-
len. Ik ben Toos van Rijen – 
Beerendonk. Al 38 jaar ben ik 
gelukkig getrouwd met mijn man 
Jur. Samen hebben we twee 
kinderen, een dochter van 30 
jaar en een zoon van 27 jaar. 
Die hebben ieder een wederhelft 
meegebracht waar wij ook heel 
blij mee zijn. Onze dochter en 
haar vriend hebben ons ook een 
prachtige kleindochter geschon-
ken en aangezien haar vriend al 
twee kinderen had zijn we ook 
nog twee bonuskleinkinderen 
rijker. We hebben een ruwharige 
dwergteckel waar heel het gezin 
stapeldol op is. 

Ik heb altijd administratief werk 
gedaan op een kantoor maar 
door economische omstandig-
heden werd ik boventallig en 
kwam ik zonder werk te zitten. 
Velen van jullie kennen me 
sinds die tijd dan ook al; omdat 
mijn ouders hier wonen heb  
ik de afgelopen twee jaar als 
wandelvrijwilligster meegelo-
pen. Het beviel mij zo goed  
om hier op Padua mee te  
draaien en ik vond het zo’n 
dankbaar werk om voor de  
bewoners van Padua iets  
te kunnen betekenen dat ik 
solliciteerde op de functie voor 
gastvrouw. 

Vanaf 12 maart jongstleden  
kan ik mezelf dan ook presente-
ren als gastvrouw op Genua.  
Ik hoop dat ik veel voor de 
bewoners en hun familie kan 
betekenen.

Even voorstellen
TOOS VAN RIJEN – BEERENDONK

Als Ben en Jos in huiskamer Porto Casa komen 
optreden is de huiskamer iedere keer weer bijna te 
klein. Hun aanwezigheid en vertrouwde liedjes (en 
een hapje en een drankje) zorgen telkens weer 
voor een hele gezellige sfeer.

Natuurlijk hebben we ze al weer geboekt voor een 
volgende keer, u wordt nog geïnformeerd wanneer 
dit weer is.
 

De Benjo’s
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DE HEER CUIJPERS  
De heer Cuijpers is samen met zijn vrouw medio 
oktober 2013 bij ons in Padua komen wonen. Hij 
heeft de zorg voor zijn vrouw altijd met heel zijn 
hart en veel liefde gedaan. Hij was erg zorgzaam 
en betrokken rondom de zorg van zijn vrouw. 
Totdat dit steeds moeizamer ging en zijn vrouw 
helaas moest verhuizen naar de verpleegafdeling. 
Toen is hij verhuisd naar unit Vittoria en daar 
probeerde hij er het beste van te maken. Elke dag 
bezocht hij zijn vrouw en genoot hiervan. Ook  
genoot hij ten zeerste van het bezoek van zijn  
familie en vrienden. Vooral van de heerlijk geb-
akken biefstuk, ‘zoals ‘t hoort gebakken te zijn’, 
bereid door zijn zoon Antoine, en de verse gebak-
ken vis van de viskraam verderop. Maar ook de 
kroketten van de kok sloeg hij in deze niet over. 
Hij kon genieten van het samen zijn in het Bruin 
Café en met goed weer trok hij erop uit met zijn 
scootmobiel. Hij was graag onder de mensen en 
waardeerde op tijd zijn aandacht. Hij was ook altijd 
belangstellend naar anderen en vertelde graag 
over de vakanties waar hij samen met zijn vrouw 
veel van heeft genoten. Meneer Cuijpers, een man 
met een eigen mening, een man die tot het laatst 
toe de regie in eigen hand heeft gehouden. Een 
man die wist wat hij wilde en hoe hij het wilde...

We wensen zijn vrouw en familie en iedereen die 
hem kende veel kracht toe in deze moeilijke tijd en 
de periode daarna. We zullen hem missen. 
 

DE HEER VAN GILS
Meneer Van Gils is in 2015 bij ons op Genua 
komen wonen. Hij heeft meer als drie jaar bij ons 
mogen wonen. Zijn passie was voetballen, voordat 
hij ziek werd was hij nog vaak bij zijn voetbalclub 
aanwezig. Toen hij bij ons woonde ging hij daar zo 
vaak mogelijk met zijn vrouw naartoe. Ook ging hij 
vaak wandelen met zijn vrouw, dan had hij de rust 
en zwaaide naar mensen die voorbij kwamen. Wij 
hopen dat hij nu zijn rust heeft gevonden.
Rust zacht.

MEVROUW VAN SPAENDONK - POVER
Mevrouw Van Spaendonk, die graag aangespro-
ken werd met haar voornaam Corry, is in januari 
2017 bij ons op Siena komen wonen. Ondanks 
de snelle achteruitgang, die met name thuis had 
plaatsgevonden, kon Corry nog erg genieten  
van de kleine dingen. De bezoekjes van haar  
man en kinderen, schateren van het lachen  
om flauwe grapjes, een advocaatje in het  
Bruin Cafe en die beker yoghurt na de maaltijd 
deden haar goed.  
 
24 maart is Corriy omringd door haar man en kin-
deren rustig ingeslapen. 

Lieve Corry, rust zacht, we zullen u gaan missen. 

In herinnering

Wist u dat we op Padua graag de laatste groet 
willen brengen aan onze bewoners? Voor veel 
familieleden is het wel bekend dat wij uitgeleide 
doen aan onze bewoners en een persoonlijk 
woordje spreken. We willen u erop attenderen  
dat we ook de laatste dienst kunnen organiseren 
voor uw naaste. 

Dit kan in zijn vertrouwde omgeving plaatsvinden. 
We hebben hiervoor ons restaurant ter beschik-

king, dat we op gepaste wijze kunnen inrichten 
als afscheidsruimte. 

Daarnaast is het ook mogelijk om aansluitend  
te kiezen voor een samenzijn met de genodigden. 
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een  
koffietafel of ieder ander voorstel. 

U kunt hiervoor terecht bij de medewerkers  
Horeca. Zij helpen u graag verder. 

Afscheid nemen van uw naaste 
en wat wij kunnen betekenen
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Wat gezellig toch dat we ook weer gebruik kunnen 
maken van de Vide!

Voor sommige activiteiten, zoals hier het  
bloemschikken voor Pasen, is deze heel geschikt 
en gezellig. En het resultaat mocht er ook zijn.

Belevingsgerichte gang 
Door Saskia van Antwerpen

De belevingsgerichte gang op de 1e etage krijgt 
steeds meer vorm. Vol trots staat meneer de Vos 
hier bij de laatste aanwinst die mede door zijn  
kundige handen tot stand is gekomen. Na vele 
uurtjes te hebben geschuurd, geverfd, geboord en 
geplakt hangt er nu, naast het grote Scrabblebord, 
ook een Oud Hollands Memorybord aan de muur 
voor nog meer speelplezier. Maakt u gerust eens 
een rondje over unit Porto Casa op de 1e verdieping. 
U bent hier wel even zoet met alles wat er te zien 
en te doen is op de gang.

Bij deze nogmaals een dankjewel voor u meneer 
de Vos. Op naar het volgende project.
 

De Vide
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In april hebben de bewoners van afdeling 
Sieno Uno het Textielmuseum in de Goirkestraat 
bezocht. Het museum is gevestigd in de voorma-
lige textielfabriek van de firma C. Mommers & Co. 

Er viel veel te bezichtigen. We zijn begonnen 
met de tentoonstelling ‘1920’s Jazz Age’. Een 
tentoonstelling met mode, foto’s en filmpjes uit 
de ‘roaring twenties’. Dat is de periode na de 
Eerste Wereldoorlog waarin de vrouwen hun 
haar knippen, sigaretten in pijpjes roken en lange 
parelsnoeren dragen. De moderne vrouw gaat 
voor een compleet nieuwe kledingstijl, die ook 
haar veroverde vrijheid symboliseert. Met name 
de vrouwelijke bewoners genoten van de ten-
toonstelling waarin deze prachtige kledingstijl is 
geëtaleerd. Etalagepoppen stonden in groepjes 
en waren gekleed met meer dan 150 gevarieerde 
kledingstukken en accessoires. Van poppen 
die avondkledij met kraaltjes droegen, fluwelen 
capes, kimono’s en zijden pyjama’s, tot poppen 
met kleding om naar de bruiloft te gaan, poppen 
met zwemkleding, ‘flapperjurken ‘ met franjes, 
tenniskleding. We waren er al snel over uit dat  
de kleding die we zagen niet voor de ‘gewone 
man/vrouw’ was weggelegd. De tentoonstelling 
biedt een blik op de glamour, overdaad en  
frivoliteit van dit moderne decennium. Alles was 

sjiek de friemel, en werd met ohhh’s en ahhh’s 
door de bewoners bewonderd. Bij elk groepje 
poppen werd door hen de mooiste outfit gekozen. 
De meningen onder de dames waren soms 
verdeeld. Zoveel mensen, zoveel smaken,  
maar ze waren het er allen over eens dat het  
een bijzondere tijd was. 

Na het bezichtigen van de tentoonstelling liepen 
we naar de Damastweverij.

In de Damastweverij van het museum zijn 
werkende jacquardweefgetouwen te zien. 
Het museum toont zowel het heden als het 
verleden van de textielfabricage.

In de ‘Wollendekenfabriek’ laat het met werkende 
machines zien hoe er vroeger geproduceerd 
werd. Hoe de mensen het werken in de textiel  
ervaren hebben, is te zien in een film. De  
machines riepen onder sommige bewoners  
vele herinneringen op. De meesten hebben  
het werk als prettig ervaren. Ook is er een  
voormalige fabriekshal omgebouwd tot  
werkplaats. Met authentieke en moderne  
textielmachines worden daar thans moderne  
ontwerpen geproduceerd waarbij het publiek  
het gehele proces kan volgen.

Uitstapje Textielmuseum 
Door Charlotte Verhaag, welzijnsmedewerker



Uw persoonsgegevens 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) ingegaan. Deze wet 
vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat betekent dat voor u?
Er verandert niet veel voor u. Uw rechten blijven 
nagenoeg hetzelfde maar ze zijn iets meer in detail 
vastgelegd. Zoals 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. 

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan 
gerust contact op met de functionaris gegevens-
bescherming. Het mailadres is fg@dewever.nl.

Vrijwilligersacademie
September
Geheugen Zoekt Steun (4 dagdelen)
Vanaf 7 september
Tijd 13.30 – 16.00 uur, MFA Het Spoor, 
Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eigen regie en positieve gezondheid
Vanaf 13 september
Tijd 10.00 – 12.30 uur, Zorgbelang Brabant,  
Ringbaan Zuid 44, Tilburg

Signalen uit de jeugdhulp: wat kun je ermee?
Vanaf 25 september
Tijd 13.30 – 16.30 uur, Zorgbelang Brabant,  
Ringbaan Zuid 44, Tilburg

Zicht op psychische/psychiatrische 
problematiek (najaar)
Vanaf 26 september
tijd 19.00 – 22.00 uur, MFA Het Spoor,  
Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg
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Op een van de machines is vorig jaar de stof voor 
de jurk en cape voor koningin Maxima gemaakt. 
De kledij die zij droeg tijdens Koningsdag Tilburg. 
Een paar meter stof die voor de cape is gebruikt 
hing nog in de weverij en moest door enkele  
bewoners natuurlijk even gevoeld worden.

Al met al een geslaagde middag voor de  
bewoners van Siena Uno. Op naar het volgende 
uitstapje!

‘k Was vruuger ne wèver
Vroeger zong meneer Weijters vaak een liedje, 
tijdens familiefeesten thuis. Dit liedje sluit wel aan 
bij het uitstapje naar het Textielmuseum en gaat zo: 

`k was vruuger ne wèver 
 Mee kunne en èver
 Op`n auwerwets haandgetouw
 Ik knupte en `k douwde
 Ik frutte en `k sjouwde
 Nòòt liep `t getouw me te nauw
 As de ketting nie sterk was
 D`n inslag koai werk was
 Ò godde godde 
 Godde godde godde
 Godde god

Uitstapje Textielmuseum 
Door Charlotte Verhaag, welzijnsmedewerker
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Op 19 april hebben Caroline Wijdeven en  
Marleen Smits, interne auditoren, de audit gedaan 
op prestatie Kwaliteit medewerker, Procedure  
omtrent Voorbehouden en Risicovolle handelin-
gen. Zij hebben interviews afgelegd met een 
aantal medewerkers, de teammanagers en locatie 
manager. Ook hebben zij samen met medewerk-
ers een kijkje genomen in het opleidingsplein.  
Al met al een positieve audit! Met de tips en  
aandachtpunten gaan we aan de slag.

Positief
-  Er is een totaaloverzicht betreft de stand  

van zaken beschikbaar. Teammanagers zijn 
actief bezig met dit onderwerp en noemen  
voorbeelden hoe zij dit in de teams neerzetten.

-  Medewerkers kennen de route van het  
aanmelden via Opleidingsplein en de stappen 
via e-learning en praktijk. De werkwijze van  
het bekwaam blijven en dit registreren is minder 
duidelijk gehoord.

-  Medewerkers benoemen dat het hun eigen  
verantwoordelijkheid is om bevoegd en  
bekwaam te blijven.

Aandachtspunten
-  Medewerkers gaan niet planmatig met  

Opleidingsplein om, zij plannen niet vooruit en 
lopen er dan tegenaan dat een opleiding pas 
over enkele maanden beschikbaar is.

-   Teammanagers missen een toegankelijk  
totaaloverzicht van de stand van zaken.  
Het scholen voor een nieuwe (niet veel  
voorkomende) handeling bij een bewoner  
kan op korte termijn georganiseerd worden.  
Dit geldt niet voor het scholen van nieuwe 
medewerkers (of een groep nieuwe medewerk-
ers, bijvoorbeeld gastvrouwen). Dan is er minder 
flexibiliteit in het aanbod.

-   Alle medewerkers zijn zoekend naar waar  
bepaalde dingen in Opleidingsplein staan;  
er zijn diverse tabbladen, het is voor medewerk-
ers niet direct duidelijk wat waar staat. (Wat kan 
gemakkelijker in het systeem? En/Of: Wat is er 
aan ondersteuning voor medewerkers nodig? 
Bijvoorbeeld een koppelmaatje)

-  De toegevoegde waarde van de afspraak dat 
BBL’ers na behalen van hun diploma binnen 
een half jaar alle Voorbehouden en Risicovolle 
handelingen opnieuw moeten scholen. 

 
-  Tip: Net als een scholing over het Elektronisch 

Zorg Dossier zou het mooi zijn als nieuwe 
medewerkers centraal een toelichting Opleiding-
splein kunnen volgen.

 
 -  Tip: Opleidingsplein niet als apart systeem  

laten functioneren, waarvoor een medewerker 
apart moet inloggen, maar onderdeel van één 
systeem laten zijn.

Vanaf Tweede Pinksterdag is meneer Souwen  
zijn ring kwijt. Vooralsnog is de ring niet terug-
gevonden en vandaar deze oproep: mocht iemand 
de ring tegenkomen, neem dan graag contact op 
met de receptie of meneer Souwen. 

Het gaat om een samengestelde ring. Meneer 
Souwen heeft zijn eigen trouwring en die van zijn 
vrouw aan elkaar laten smelten. Ze zitten aan 
elkaar vast met in het midden een hartje. De ring 
heeft veel emotionele waarde voor meneer Souw-
en en we hopen dat hij weer boven water komt. 

Audit Padua

Gevonden?
Heeft iemand de trouwring van meneer Souwen gezien of gevonden? 
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Kapsalon Padua
Wij heten de bewoners van woonzorg-
centrum Padua en de aanleunwoningen, 
maar ook bewoners uit de wijk, van harte 
welkom.

Het team van Kapsalon Padua bestaat uit professionele 
kapsters en daarnaast is er altijd een gastvrouw aanwezig om 
iedereen een beetje extra aandacht te geven en te voorzien 
van een kopje koffie.

Wij zijn gespecialiseerd in het knippen en kappen van dames 
en heren die wat extra aandacht nodig hebben en zich in de 
moderne salons niet op hun plaats voelen.

Bovendien bieden wij scherpe prijzen en een leuke sfeer.  
U kon zonder afspraak terecht, maar een afspraak maken 
mag natuurlijk wel en kan via telefoonnummer: 013 540 86 19 
of 06 232 666 19.

De Salon
De Salon is een schoonheidssalon waarvan  
alle bewoners van Padua en bewoners van  
de aanleunwoningen gebruik kunnen maken.  
De Salon is twee keer per maand op woensdag 
geopend. U kunt terecht volgens afspraak tussen 
09.00 – 16.30 uur. 

Openstelling Schoonheidssalon
Woensdag 11 en 25 juli
Woensdag 8 augustus  
(22 augustus is de Salon gesloten in verband 
met de vakantie)
Woensdag 5 en 9 september

De schoonheidsspecialiste is Anja van de Schoot. 
M a.v.d.schoot@dewever.nl
T  tijdens openingstijden - 013 540 86 45  
  buiten openingstijden - 06 246 938 64

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

Audit Padua

Gevonden?
Heeft iemand de trouwring van meneer Souwen gezien of gevonden? 
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Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden 
heb je voldoende en bekwame medewerkers 
nodig. In het kwaliteitskader worden de volgende 
minimum normen qua personeel genoemd:
•   Bij intensieve zorgmomenten zijn er minimaal 

twee zorgverleners beschikbaar.
•   Tijdens de dag en avond is er permanent  

iemand in de huiskamer om de aanwezige 
bewoners aandacht en nabijheid te bieden  
en toezicht te houden.

•   Iedere dagdienst is er iemand aanwezig die los 
van de zorgtaken aandacht kan besteden aan 
zingeving of zinvolle dag invulling van bewoners.

•   De directe zorgverleners kennen de bewoners 
en zijn op de hoogte van hun achtergrond en 
persoonlijke wensen. 

In de afgelopen maanden heeft de Werkgroep  
Personeelssamenstelling, bestaande uit acht 
medewerkers Wever breed, besproken hoe deze 
normen naar De Wever vertaald moeten worden. 
Met de gewenste situatie voor ogen (hoe bieden 
we onze bewoners optimale kwaliteit van zorg?) 
zijn deze vier normen waar nodig toegespitst op: 
•   de verschillende doelgroepen binnen De Wever 

(lichamelijke beperking met behandeling,  
psycho-geriatrie en intensieve begeleiding 
zonder behandeling)

•   de verschillende dagdelen (overdag, avond, nacht)
•   het benodigde deskundigheidsniveau van 

medewerkers (gastvrouw, verzorgende,  
verpleegkundige)

Het advies van de werkgroep is overgenomen 
door de Raad van Bestuur en het Manage-
mentteam. Nu zijn alle locaties van De Wever  
aan zet. Iedere woonzorglocatie gaat met het 
advies in de hand voor de komende jaren uit-
werken wat deze normen voor de eigen locatie 
betekenen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een extra nachtdienst, meer personeel 
in de middag of avond, een extra gastvrouw in de 

huiskamer die activiteiten met bewoners oppakt, 
een extra verpleegkundige voor complexere taken 
of scholing voor het verbeteren van kennis. 

Elke locatie gaat de gewenste situatie in kaart 
brengen. Daarbij gaat ieder ook aangeven welke 
stappen men als eerste wil zetten en welke daarop 
volgend. De komende jaren zijn er extra financiële 
middelen gekomen vanuit de overheid, dus voor 
een aantal zaken is er zeker ruimte. Voor nu wordt 
er tot 1 oktober a.s. door veel betrokkenen flink 
aan het locatieplan gewerkt.

Hebt u vragen of bent u benieuwd naar de stand 
van zaken, vraag ernaar bij de locatiemanager, 
cliëntenraad of een van de teammanagers. 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, in januari 2017 vastgesteld, zijn afspraken gemaakt over  
hoe goede ouderenzorg er uitziet. Binnen De Wever zijn in het afgelopen jaar verschillende werkgroep-
en bezig geweest de thema’s in het Kwaliteitskader uit te werken. Eén van deze thema’s betreft  
de minimumnormen voor personeel. Dit is al enkele jaren een hot item in de politiek en publiciteit.  
Denk bijvoorbeeld ook aan de acties van Hugo Borst.

Minimumnormen voor medewerkers



Graag en met hebzucht 
graai ik naar mijn overgebleven gezondheid
Accepteren dat dit alles is 
wat overgebleven is
Kwakkelend en happend naar zuurstof  
Steunend en kreunend… 
Vroegtijdig een oude boom 
vol onbuigzaamheid
En steeds maar op één plek 
verwerend 
accepterend 
snikkend 
op één plek.

-

Daverend applaus 
een staande ovatie 
Maakt een diepe buiging 
een achteruit lopen
tranen van spijt
om het achterblijven van
mijn ziel en zaligheid 

-

Dement 
geruisloos sloop 
de vrouw door de  
gedachten van de man 
‘waarom’ dacht ze 
‘ben je zo bang en boos 
kan ik je niet omvatten 
met mijn liefde 
kan ik er niet meer bij 
bij jou zijn hier’
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Drie gedichten
Door Siep de Vos
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Het uitstapjesseizoen is weer 
begonnen en natuurlijk komen 
al onze bewoners weer aan de 
beurt om er eens lekker mee  
op uit te gaan.

We zijn, als ik dit schrijf,  
inmiddels al weer heerlijk  
ontvangen bij Peerke Donders, 
Bij d’n Bokkenrijder in Esbeek  
en bij Ome Jan in Oisterwijk.

Vast en zeker gaan er nog  
vele leuke uitstapjes volgen.

Heerlijk!
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Pedicure op Padua 
Door Laurette van der Sprong

U kunt terecht bij mij, Laurette van der Sprong,  
voor een pedicurebehandeling. Daaronder valt 
nagels knippen, het dunner maken van de nagels, 
eelt en likdoorns verwijderen en ingroeiende nagels 
behandelen.

Op donderdagochtend ben ik aanwezig op  
Padua, in de Salon op de eerste verdieping.  
Behandelingen zijn altijd op afspraak.  

Een afspraak kunt u maken op telefoonnummer  
06-28921479.

Ik hoop u te zien.



Zoals bekend, is het tegenwoordig de tendens 
dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen. 
Als de zorgbehoefte echter zo groot wordt dat 
thuiszorg niet meer voldoet, kan beoordeeld 
worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ), of iemand in aanmerking komt voor een 
Wet Langdurige Zorg (Wlz) indicatie. Als dat het 
geval is kan die persoon, onder bepaalde criteria, 
kiezen om deze zorg thuis te ontvangen in zijn  
eigen huis. Deze vorm van zorg geven is goedkoper 
dan wanneer iemand in een zorgcentrum komt te 
wonen. Zorgcentrum Padua is deze nieuwe vorm 
van zorg gaan leveren sinds juni dit jaar. 

Dit is het Volledig Pakket Thuis (VPT). We bieden 
hiermee zorg bij de mensen in hun eigen  
appartement in de aanleunwoningen. Dit wordt 
gestimuleerd door de zorgverzekeraars, omdat 
op deze manier mensen langer in hun eigen 
woonomgeving kunnen blijven wonen. Inmiddels 
hebben we één cliënt vanuit de aanleunwoningen 
in zorg bij afdeling Vittoria. 

Mocht u hier als aanleunbewoner vragen over 
hebben, dan kunt u een afspraak maken met de 
teammanager van Vittoria via de receptie:  
013 540 86 00.

VVAR
Binnen De Wever hebben we het besluit  
genomen om een Verpleegkundige Verzorgende 
Advies Raad op te gaan richten. De VVAR  
stimuleert de beroepsinhoudelijke ontwikkeling 
van de verzorgenden en verpleegkundigen  
binnen De Wever en heeft vanuit deze specifieke 
beroepsgroep invloed op het beleid van de  
organisatie waarin uitstekende persoonlijke 
zorgverlening wordt gewaarborgd.

Er is een kleine groep medewerkers die de VVAR 
binnen De Wever vorm en inhoud zullen gaan 
geven. De planning is dat per 1 december 2018 
de VVAR geïnstalleerd zal zijn. 

Volledig Pakket Thuis 
(VPT)
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De Wever, Stichting Prisma, De Riethorst 
Stromenland en Thebe starten samen een  
bijzonder opleidingstraject met baan- en 
inkomensgarantie voor zij-instromers in de zorg: 
SwitchZ. De eerste zij-instromers starten op  
17- april, voor elk van hen is een op maat  
gemaakt opleidingspakket samengesteld.  
Binnen 1.5 tot 2 jaar zijn werken ze in de zorg 
met een afgeronde MBO of HBO diploma in  
hun zak. Zoals bijvoorbeeld iemand die ‘switcht’ 
van het bankwezen naar de zorg: “Ik ga werken 
bij verschillende organisaties voor ouderen  
en mensen met een verstandelijke beperking.  
Ik heb het gevoel weer iets zinvols te doen.”

Bijzondere samenwerking
De Wever, Prisma, De Riethorst Stromenland  
en Thebe slaan de handen ineen om gezamen-
lijk mobiliteit op de arbeidsmarkt te creëren voor 
mensen die graag vanuit een ander werkveld de 
overstap willen maken naar de zorg. ‘SwitchZ’  
is een van de manieren om als zorgsector in  
te spelen op de veranderende zorgmarkt.  
Daarnaast hebben we te maken met ontgroening, 
in verhouding zijn er minder jonge mensen om  
het medewerkersbestand op peil te houden.  
Voor het komende jaar zijn er voor SwitchZ  
52 opleidingsplaatsen beschikbaar.

Volgens de berekeningen van het CBS zal het 
aantal 65-plussers de komende jaren enorm  
toenemen. In 2012 waren dit er nog 2,7 miljoen 
en over ongeveer 25 jaar zal dit aantal 4,7 miljoen 
zijn, dit betekent bijna een verdubbeling. Daarbij 
maakt het niet meer uit of je een (verstandelijke 
of lichamelijke) beperking hebt of niet: iedereen 
wordt in gelijke mate ouder. Vanaf 2025 zal ook 
de groep van 80 jarigen sterk toenemen, maar 
ook de gemiddelde leeftijd van de mensen om-
hoog gaan, we krijgen dus te maken met dubbele 
vergrijzing in een complexere doelgroep. 

Wat maakt het zij- instromers traject  
SwitchZ zo bijzonder?
SwitchZ is een erkende opleiding en leidt  
zij-instromers in 1 ½ tot 2 ½ jaar op tot 
verzorgende 3 IG-MZ of verpleegkundigen MBO 
of HBO. Uniek is ook dat het een combinatie is 
van ouderen- en gehandicaptenzorg. Studenten 
maken zo kennis met verschillende zorgvragen 
en kunnen daarin tot eigen keuzes komen.

Het traject bestaat uit een combinatie van leren 
en werken, waarin de deelnemer na het behalen 
van hun diploma een baan bij een van de  
aangesloten zorgorganisaties krijgt aangeboden. 
Het is een leertraject op maat waarin deelnemers  
op elk moment kunnen instromen. Leren in de 
praktijk is een belangrijk onderdeel, ook krijgen de 
studenten hun eigen leerwerkplaats binnen een 
van de vier organisaties. Tijdens het traject werken 
de studenten altijd bij 3 van de 4 organisaties,  
zo krijgt een student veel te zien en te leren uit  
de praktijk. Moderne leertechnieken worden  
gebruik zoals e-coaching en blended learning. 

Waar komen zij werken?
Binnen De Heikant zullen we aan 4 SwitchZ  
leerlingen plaats bieden. 2 leerlingen komen  
op afdeling Accordeon en ook 2 op afdeling 
Draaiorgel. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de 
eerste leerlingen ongeveer in november starten.

We hopen hiermee een goede bijdrage te leveren 
aan het grote tekort in arbeidskrachten wat op 
ons af komt.

Kick-off SwitchZ een uniek 
opleidingstraject voor  
zij-instromers in de zorg 
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De medewerkers van De Wever proberen goede 
kwaliteit van zorg te leveren. Helaas gaat er soms 
wel eens iets mis of lopen de zaken niet zoals u 
had verwacht en ontstaat er een klacht. 

Wanneer u er samen met de medewerker niet  
uitkomt kunt u de hulp inschakelen van een 
klachtenfunctionaris. 

Dit kan via het contactformulier op de website  
of via een klachtenkaart, die u opstuurt naar: 

Antwoordnummer 63016 
5000 VE Tilburg

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

Als een dierbare komt te overlijden, breekt er  
een heftige periode aan voor de bewoner en  
zijn/haar naasten. Op Padua heeft afdeling 
Genua het initiatief genomen om een waakmand 
beschikbaar te stellen voor families, om tijdens 
het waken troost en aandacht te bieden.

Annemarie van Poppel, die afdeling Genua gaat 
verlaten om in augustus te starten met haar 
opleiding VZ, heeft de waakmand daadwerkelijk 
gerealiseerd.

Waken is een emotionele en intensieve tijd, we 
willen dat er op onze afdeling hierbij ook oog is 
voor de naasten. De waakmand, gevuld met  
allerlei materialen voor troost, comfort, afleiding en 
een gevoel van huiselijkheid, voorziet hopelijk in 
deze behoefte. Het is net dat kleine beetje extra 
wat we willen bieden.

De waakmand gaat naar het appartement van  
de bewoner als het einde van het leven nabij is 
en er iemand bij de bewoner blijft waken.

Bent u niet tevreden? 
Door Paulette van Roekel, onafhankelijk klachtenfunctionaris

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

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

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

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

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

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

Bereikbaarheid
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Colofon
Björn Vos - teammanager Dienstverlening
Diana Vermeulen - coördinator Receptie
Nathalie Bettonviel - receptioniste

Locatie
Manager 
Anja Meeuwesen T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)
Secretariaat
Patricia Broere 540 86 89

Verzorgafdelingen
Manager
Carla de Jongh T 540 86 00 (bereikbaar via receptie) 

Verpleegafdelingen
Manager Genua
Sylvie Jacobs T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)
Manager Siena
Joyce Mozes T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)

Hoteldiensten
Manager
Björn Vos T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)

Huishouding
Coördinator
Leen van Ierland T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)

Catering
Coördinator
Jack Bax T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)

Coördinator
Ad van de Zanden T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)

Receptie
Coördinator
Diana Vermeulen T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)
M padua@dewever.nl

Huismeester
Leo van Beers T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)
Ad van de Wiel T 540 86 00 (bereikbaar via receptie)

E-mail paduanieuws@dewever.nl

Volgende uitgave Paduacourant
Aanleveren vóór 31 augustus 2018.
Graag teksten aanleveren als Worddocument
en foto’s los, als apart bestand. 
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