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Bruidsmodeshow
Na het verzamelen van bruidskleding, verhalen over deze  
mooiste dag van je leven en trouwfoto’s is het dan eindelijk  
zover, de trouwdag! 

Vanmiddag dinsdag 17 april  zullen er vanaf 14.30 
veel bruidscreaties te bewonderen zijn op de catwalk in  
De Viersprong tijdens de bruidsmodeshow. 

Tijdens deze middag showen onder meer vrijwilligers, mede-
werkers, familie en zelfs bewoners mooie jurken en pakken. 
Sommige hebben voor deze show hun eigen jurk-van-toen van 
zolder gehaald. Een ladyspeaker vertelde daarbij steeds de  
achtergrond van de getoonde jurk en het bruidspaar.  
En natuurlijk met bijpassende bruidsmuziek.
En ook snijden we de bruidstaart aan.  

We kunnen nog altijd jurken voor de  
bruidsmodeshow gebruiken. Dus mocht  
u toch nog trouwkleding, huwelijksfoto’s  
en/of leuke, bijzondere, mooie verhalen  
over uw huwelijksdag hebben, dan kunt  
u dit  aangeven bij de receptie of team welzijn  
vóór donderdag 12 april. 
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Van de redactie
Nog even en we kunnen de winter weer ruilen  
voor het mooie voorjaar. Mooie lentebloemen  
komen weer tot bloei en de natuur maakt zich  
op voor beter weer. Als u buiten een wandeling 
maakt ruikt u de typische lentegeuren en hoort  
de fluitende vogels. 

Om in Reyshoeve vast in de sfeer van de lente te 
komen, heeft team welzijn voor u weer leuke  
activiteiten georganiseerd. Wat denkt u van een 
mooie paasstukjes maken bij de bloemschikclub, 
het bereiden van een lekkere fruitsalade, de high  
tea en als topper de bruidsmodeshow in april.
Wees er snel bij, want deze activiteiten zijn erg 
geliefd! 

Noteer vast in uw agenda dat we begin juni de wan-
deldriedaagse weer organiseren. Meer informatie 
over bovenstaande activiteiten of alle andere activi-
teiten, kunt u verderop lezen in dit blad.

We hebben drie nieuwe redactieleden gevonden. 
Daar zijn we blij mee. Angelique van Lier, Karlijn 
Klomp en José Stokkermans gaan de redactie ver-
sterken en zullen zich in de volgend uitgave aan u 
voorstellen.

Debby Hesselberth Cliëntenadministratie 
Diana Ververs  Welzijn algemeen
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Van de locatiemanager

Inzet van vrijwilligers bij  
naderend levenseinde in de 
woonzorgcentra van De Wever

Het jaar 2018 is bijzonder begonnen; lente in janu-
ari en winter eind februari.
Inmiddels zijn de dagen weer écht aan het lengen, 
en is er af en toe weer een lente-gevoel; en dat geeft 
nieuwe energie! Nieuwe energie waarmee we de 
grootste uitdaging van dit nieuwe jaar kunnen
oppakken: radicale vernieuwing.

Radiale vernieuwing is een (landelijke) beweging die 
vorig jaar bij Reyshoeve is ingezet; bewoners, familie 
en mantelzorgers, én medewerkers, gaan samen op 
zoek naar wat er beter kan, welke regels en beleid 
niet bijdragen aan het bereiken van onze gezamen-
lijke doelen, en hoe we hierin samen veranderingen 
kunnen bewerkstelligen. 

Radicale vernieuwing betekent meer mogelijkheden
voor bewoners om hun eigen regie te blijven voeren, 
meer ruimte voor medewerkers om de bewoners ‘op 
maat’ zorg en diensten te verlenen, en uiteindelijk 
meer blije en tevreden bewoners en medewerkers.

Radicale vernieuwing is ook het in 2018 vergroten
en renoveren van de huiskamers in gebouwdeel C 
(Huibeven, Koolhoven, Dalem en Witbrant), en het 
leggen van nieuwe vloerbedekking in het hele huis,
 en de gangen schilderen, opfrissen en “opleuken”. 

Ik wens u allen een radicaal vernieuwend 2018 toe! 

Joop van Dijk, locatiemanager Reyshoeve

Nabijheid bieden, waken bij mensen  
in de laatste levensdagen
Binnen De Wever willen we zorg bieden, die aansluit 
bij wat voor mensen zelf van waarde is. Ook bij een 
naderend levenseinde is zorg op maat uitgangspunt. 
Waken door naasten/ mantelzorgers is in deze fase 
een vorm van zorg en nabijheid die van grote waarde 
kan zijn. Echter niet iedereen heeft voldoende vrien-
den en familie dichtbij. Dan kunnen waakvrijwilligers 
in de laatste levensdagen ingezet worden.

Samenwerking De Wever en VPTZ
Door de samenwerking van het team  waakvrijwil-
ligers van De Wever en de Vrijwilliger Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) van ContourdeTwern kunnen 
we een breed aanbod van waken realiseren.  

Er is de mogelijkheid om overdag, ‘s avond en  
‘s nachts waakvrijwilligers in te zetten.

Aanvraag doen
U kunt vrijwilligers aanvragen bij een geestelijk  
verzorger van De Wever, te bereiken via de  
receptie van De Hazelaar (013 464 41 00).  
Zij zijn alle dagen bereikbaar tussen 9.00 en  
17.00 uur

Voor verdere informatie:
De Wever
Behandelcentrum De Hazelaar
Geestelijke verzorger  of coördinator vrijwilligers 
013 464 41 00
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Radicale Vernieuwing bushalte de Blij-lijn

Zoals u misschien al hebt gehoord, gaan we binnen 
Reyshoeve aan de slag met Radicale Vernieuwing.

Wat houdt dat nu precies in.
Er zijn binnen uw bezoek aan Reyshoeve altijd een 
aantal zaken/regels waarvan u denkt: ‘Kan dat nu 
niet anders of hebben we deze regel nu wel nodig.’
Met radicaal vernieuwen willen we dat nu graag 
aan het licht gaan brengen en dan ook daadwerke-
lijk gaan kijken, hoe kunnen we hier mee omgaan 
en wat kunnen we ook daadwerkelijk veranderen.

Dit doet u dan niet alleen, maar dat gaan we be-
spreken met de hele locatie.

Op de begane grond tegenover de liften staat sinds 
kort een ‘bushalte genoemd de Blij-lijn’. Bij deze 
de vraag om mee te denken en heel belangrijk hoe 
zouden we dit nu anders kunnen doen.
Als u dit hebt opgeschreven en in de ideeënbus hebt 
gedaan, kunnen we samen gaan kijken/zoeken naar 
oplossingen. We hebben inmiddels al veel ideeën 
binnen, harstikke leuk! 

D e  R e y s w i j z e r

Een Open Deur-themabijeenkomst wil inspireren  
en in beweging brengen. We putten graag uit de 
rijke schatkamer van de christelijke traditie én  
putten inspiratie uit hedendaagse populaire  
muziek. U bent welkom. De koffie staat klaar! Samen 
met Marielle Straatman, medewerker welzijn. 
Maandagochtend 10.30 huiskamer Heerevelden.
 Maandag 19 maart ‘Pasen’
 Maandag 16 april ‘Het voorjaar in’
 Maandag 23 mei ‘Lourdes en Frankrijk’
 Maandag 18 juni ‘Zon en zee’

Spirituele reminiscentiegroep  
huiskamer Bijstervelden
Reminiscentie is een manier om de identiteit van 
een persoon met dementie te bewaren. Door  
verhalen over zijn leven te vertellen wordt de  
persoon met dementie zich weer (even) bewust  
van wie hij is, van zijn ervaringen en prestaties.  
‘Spiritueel’ wil zeggen: het samen beleven van zorg 
(als gever en ontvanger) zien als een kans om het 
leven te vieren. De thema’s voor de bijeenkomsten 
komen uit de app ‘Dementie en herinneringen’ 
(gratis verkrijgbaar via Google Play en App Store).
 Vrijdagmorgen 13  en 27 april
 Vrijdagmorgen 18 mei
 Vrijdagmorgen 1, 15 en 29 juni

Presentie
Ik werk voor De Wever op maandag, woensdag  

en vrijdag. Aanwezig op Reyshoeve doorgaans  
op maandagmorgen en vrijdagmorgen. Ik ben  
gemakkelijk telefonisch bereikbaar via de zorg,  
telefonisch en via WhatsApp (06-23380325).

Eucharistieviering
Van week tot week viert een kleine groep cliënten 
op vrijdagmorgen 10:30 uur de eucharistie. De  
teksten worden genomen van aankomende zondag. 
Zie https://emmausparochie.nl/. 

Wat is geestelijke verzorging?
Mensen kunnen hun ervaring rondom eindigheid 
en verlies vaak niet goed verwoorden en weten  
niet bij wie ze ermee terecht kunnen. Het gaat  
om zogenaamde trage vragen, vragen waar je geen 
‘snel en concreet’ antwoord voor is, zoals:
‘Waarom overkomt mij dit?’
‘Wie ben ik nog?’
‘Hoe moet dit nu verder?’

Veel mensen blijven hier in stilte mee worstelen.  
Er is vaak onrust en angst. Veel vragen, emoties  
en angsten worden niet gedeeld. Mensen zijn  
daardoor eenzamer en lijden onnodig. Een gees-
telijk verzorger kan een van de mensen zijn die 
voor trage vragen een luisterend en begrijpend oor 
bieden. Neemt u gerust contact met mij op.

Archie de Ceuninck, Geestelijk verzorger

Open Deur-themabijeenkomst 
huiskamer Heerevelden
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Begin februari van dit jaar bracht een Amerikaans 
bedrijf een grote raket in de ruimte, met aan boord 
een elektrische auto die dienst deed als testvracht. 
De ‘Falcon Heavy’ is de zwaarste raket in 40 jaar die 
in de Verenigde Staten is gelanceerd. Halverwege 
de vorige eeuw waren Amerika en de toenmalige 
Sovjetunie bezig met een ruimtewetloop, met als 
hoogtepunt de maanlanding van Neil Armstrong 
in 1969. Ruimtevaart werd in die tijd een geweldig 
populair thema in films, boeken en televisieseries, 
bijvoorbeeld de ‘Thunderbirds’ (dondervogels).  
Deze serie volgt de avonturen van de familie Tracy, 
die bestaat uit de miljonair en voormalige astronaut 
Jeff Tracy en diens vijf zonen Scott, Virgil, Alan,  
Gordon en John – ieder genoemd naar een  
astronaut van de Mercury Seven, het eerste  
ruimtevaartprogramma van Amerika. De familie 
Tracy ‘runt’ International Rescue, een organisatie die 
als doel heeft rampen te bestrijden met  
geavanceerde machines en apparatuur. 

Het vertrouwen in techniek als middel om proble-
men op te lossen heeft ons sinds die tijd niet meer 
losgelaten, al vertrouwen we tegenwoordig minder 
op Thunderbirds (grote en lawaaierige machines), 

en meer op internet, ‘big data’, GPS navigatie en 
apps om het dagelijks leven gemakkelijker te  
maken. Inderdaad heeft techniek ons leven  
ingrijpend veranderd. Soms niet ten goede. Mensen 
kunnen via sociale media gevoerd worden met  
nepnieuws. Apps blijken soms verslavend te zijn. 
Ouderen weten niet altijd hoe ze met nieuwe  
apparaten om moeten gaan, die ook nog eens om 
de vijf jaar een nieuw uiterlijk krijgen (‘Windows’  
op de computer; alweer een nieuwe versie!

Al blijken niet alle hooggespannen verwachtingen 
uit het begin van het ruimtevaarttijdperk uit te zijn 
gekomen, heimelijk schuilt in ieder van ons toch  
nog steeds een bestuurder van een ‘Thunderbird’. 
Wie droomt er niet soms van om, vrij als een vogel, 
door de lucht te vliegen en goede daden te doen? 
Om een held te zijn? Dromen daarover is niet aan 
leeftijd gebonden, is niet voorbehouden aan de 
jeugd. Dromen is een manier van leven, voor jong  
en oud.  Een manier om het leven rijker en mooier  
te maken. Blijf dromen!

Archie de Ceuninck
Geestelijk verzorger

Column Geestelijk verzorger

Dromen 
 Vrij als een vogel...
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Weer terug vanuit het warme Curaçao in Nederland 
wil ik me weer tijdens de vorstperiode van februari 
tot u richten.

Tijdens de laatste cliëntenraad hebben we Toon  
Otten als nieuw lid van de cliëntenraad voor de  
afdeling Huibeven welkom geheten als opvolger van 
Don de Nijs. Langs de weg wensen we Toon veel succes 
en willen we Don nogmaals danken voor zijn inzet.

De onderwerpen die aan de orde geweest zijn waren:

De geestelijke verzorging
De cliëntenraad is akkoord met de voorstellen van 
Archie om door te gaan met de wekelijkse liturgische 
bijeenkomsten door de Emmaus parochie. Er zal 
wel gezocht worden naar mogelijke andere tijden 
zodat meer bewoners de bijeenkomsten kunnen 
bijwonen. Ook zal gezocht worden naar een andere 
ruimte zodat het koffie drinken in de Viersprong 
door kan gaan zonder de dienst te verstoren en  
een intiemere sfeer te creëren. De diensten zullen 
wel toegankelijk blijven voor bewoners van de  
aanleunwoningen en uit de wijk. 

Daarnaast zal getracht worden de verdiepingsbijeen-
komsten in de huiskamers verder te ontwikkelen.  

Over zowel de diensten als de verdiepingsbijeen-
komsten waren vooral positieve ervaringen  
vernomen. Wel moeten met parochie nog nadere 
afspraken gemaakt worden omtrent diensten met 
de feestdagen zoals Pasen.

Verhuur van ruimtes binnen Reyshoeve
Op Reyjshoeve lagen geen duidelijke afspraken over 
de verhuur van ruimtes. Cliëntenraad is akkoord met 
de voorgestelde verhuurvoorwaarden.

Aanpassing  van de prijzen in De Viersprong
Cliëntenraad is ook akkoord met de jaarlijkse  
indexering van de prijzen in De Viersprong.

De geldstromen binnen Reyshoeve
De cliëntenraad staat ook positief tegenover het 
voorstel om het aantal geldpotjes om redenen van 
veiligheid binnen Reyshoeve te beperken. U bent 
daarvan reeds op de hoogte gebracht.

Reiyshoeve heeft weer goud
Met blijdschap heeft de cliëntenraad kennis  
genomen van het feit dat de Prezo audit weer  
geleid heeft tot goud. Vooral ook het feit dat  
het kwaliteitsdenken een integraal onderdeel  
is geworden van het dagelijks handelen binnen  
Reyshoeve stemt tot grote tevredenheid.

Mededelingen vanuit de CCR
Bij de laatste CCR vergadering is gesproken over  
het kwaliteitsplan. De plannen zijn met instemming 
ontvangen. Wel is opgemerkt dat naast verbeter-
plannen van de verschillende instellingen van de 
Wever deze plannen voor de stafafdelingen gemist 
werden. De discussie over welk kwaliteitsmanage-
mentsysteem in de toekomst gehanteerd zal gaan 
worden lijkt te gaan in de richting van een vervolg 
van Prezo.
 
Een ander onderwerp tijdens de CCR vergadering 
was een rapport van Berenschot met name over 
de overhead binnen de Wever. In vergelijking met 
ander instellingen doet De Wever het redelijk  
goed, de afdracht aan overhead is redelijk binnen  
de algemeen gehanteerde waarden. In 2018 wordt 
wel een extra inhaalslag gemaakt om ICT op een 
hoger plan te krijgen en daar is ook extra budget 
voor vrijgemaakt.

In de vergadering van de cliëntraad is ook besproken 
dat er nog gezocht wordt naar twee nieuwe leden. 
Daarover is overleg met de teammanagers.  
Het systeem om voor elke afdeling een vertegen-
woordiger in de cliëntraad te hebben is daarbij een 
uitgangspunt. Zodra de nieuwe leden gevonden zijn 
zullen de foto’s op de afdelingen weer aangepast 
worden.  

U een mooi voorjaar toewensend groet ik u,

Jan Wevers
voorzitter

Van de voorzitter van de cliëntenraad
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Winkelen in eigen huis
Hieronder ziet u voor de komende periode de modehuizen die komen op een rijtje. Zo weet u het 
tijdig en kunnen eventueel uw kinderen vragen om hierbij aanwezig te zijn. Alle verkopen zijn op de 
begane grond tegenover de liften. 

Modehuizen
Zaterdag 31 maart  De Brug Mode   10.00 tot 16.00 uur
Donderdag 19 april  Cecilia Mode   10.00 tot 12.00 uur
  
Bloemenverkoop
Bloemenshop Reeshof voor als u bloemwerken.
Iedere donderdag aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur of bel en bestel via 06 11 72 01 82. 

Fruitverkoop
Verkoop gaat via het restaurant. U betaalt per 1 stuk fruit 0,35 euro. In overleg met Pam kunt u ook 
een bestelling doen van vers fruit.

Als aan een onzichtbaar draadje 
Fladdert heen en weer, op en neer... 
Met vleugeltjes als van papier 
Over ‘t bloemtapijt 
Een vlinder in al z’n bescheidenheid 
In een sacraal moment dan weer 
Zet het zich op een bloemeke neer 
Met de vleugeltjes teer te saam gevouwen 
Het lijkt wel of het bidt in Godsvertrouwen 
Van het ene bloempje naar het andere 
‘t Lijkt wel of je niet kiezen kan 
Zoveel bloemen geuren en kleuren 
Je lijkt ze wel 
één voor één te keuren 
Het vlinderspel als je het gadeslaat 
Een wonder dat écht bestaat 
Wat me fascineert is je sierlijke ballet 
Als op hemelse muziek gezet 
Of misschien je tere vleugeltjes wel 
In verscheidenheid van vormen en kleuren 
Steeds weer welkom 
Om mijn tuintje op te fleuren! 

Vlinder
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Op 1 februari 2018 begin ik als collega van Willem  
Kieboom. Samen vormen we vanaf die datum de 
Raad van Bestuur van De Wever. Ik kijk er erg naar uit!

Laat ik kort iets over mezelf vertellen:

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

De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt bij Archipel 
Zorggroep in Eindhoven. Na mijn studie(s)  
gezondheidswetenschappen en bedrijfseconomie  
in Maastricht, ben ik er in 1997 begonnen als  
beleidsmedewerker. Al vrij snel werd ik gevraagd  
om secretaris Raad van Bestuur te worden. Die 
functie heb ik 11 jaar vervuld. Dit om vervolgens 
locatiedirecteur te worden, daarna cluster directeur, 
later regiodirecteur en tot slot als directeur bedrijfs-
voering.

In 2014 ben ik gevraagd om in de rol van bestuurder, 
naast het zijn van directeur bedrijfsvoering, Archipel 
Thuis op te zetten. Een nieuwe thuiszorgorganisatie, 
analoog aan het model van Buurtzorg, in combina-
tie met een hele kleine en efficiënte backoffice. Na  
3 jaar staat er een mooie organisatie, die functioneert 
conform een visie, welke gestoeld is op twee bewe-
gingen: medewerker in regie en cliënt in regie. Voor 
mij zijn dit niet alleen twee peilers die mooi klinken 
op papier, maar hele wezenlijke waarden:

Het enig doel van beide bewegingen is dat we onze 
cliënten goede zorg verlenen die er op gericht is 
dat de kwaliteit van leven wordt bevorderd én dat 
medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. 
Kortom het vertrouwen dat medewerkers in staat 
zijn om in vrijheid de keuzes te maken die recht 
doen aan de regie van de cliënt als ook onze profes-
sionele waarden borgen.

Na 20 jaar voelde ik dat het tijd was om de opge-
dane ervaring elders te gaan brengen, maar ook  
om te leren van andere organisaties. De Wever  
sluit hier prachtig bij aan! Er staat immers al een 
prachtige organisatie met een goed doordachte  
visie en bijpassende kernwaarden. Met uiteraard 
ook de nodige uitdagingen. Ik kijk er naar uit om 
daaraan mijn bijdrage te leveren de komende jaren.

De komende tijd zal ik gaan kennismaken met  
locaties, met cliënten en met medewerkers.  
Dat gaat via een programma, maar daar wijk ik  
ook graag van af. Dus mochten er goede ideeën  
of redenen zijn om langs te komen, dan hoor ik  
dat graag! Tot binnenkort!

Chantal Beks, Raad van Bestuur

Introductie Chantal Beks



Voor alweer het 14e jaar organiseren we ook dit jaar 
weer de wandeldriedaagse! We  trekken er weer 
met z’n allen op uit met dit jaarlijks terugkerende 
evenement van De Wever en wel op dinsdag 5 juni 
tot en met donderdag 7 juni. 

Dit jaar hebben we drie nieuwe routes en pauze-
plaatsen en gaan we een ander stukje van de wijk 
verkennen. De laatste wandeldag, donderdag, lopen 
we de kwiekroute en sluiten we af met een groot 
feest in de tuin.  Iedereen kan deelnemen.  
De routes zijn dinsdag en woensdag ongeveer 3 km 
lang en leiden ons door de wijk.  
De kosten voor deze activiteit zijn € 2,00 per dag  
per deelnemer. U krijgt hiervoor een consumptie, 

lekkere traktaties onderweg, koffie en thee bij de 
pauzestops en natuurlijk deen 
medaille op de laatste wandeldag. Per bewoner mag 
u één gratis begeleider meenemen. Wilt u meer 
begeleiders meenemen, kan dat natuurlijk ook!  
Zij betalen dan het gebruikelijke tarief van  
€ 2,00 per dag per begeleider, tenzij zij een andere 
bewoner willen begeleiden. Dan betalen ze vanzelf-
sprekend niets. 

Wilt u alle drie de dagen meedoen, kan dat ook. Dan 
betaalt u € 6,00. 

Doet u mee? Schrijft u zich dan in vóór maandag  
28 mei bij het restaurant.  

Wandeldriedaagse 2018

Vanaf 1 maart geen geld meer bij de receptie
Omdat we de geldstromen in huis willen verminderen en de veiligheid van onze receptiemedewer-
kers willen waarborgen is er voor gekozen om de betalingen die nu nog bij de receptie plaatsvinden; 
verkoop van betaalkaarten, entreekaarten activiteiten en dergelijke te verplaatsen naar de balie in het 
restaurant. De verkoop van postzegels en was- en droogmunten wordt overgenomen door het winkeltje.

9D e  R e y s w i j z e r
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Dinsdag 15 mei 18.00 – 20.30 uur Asperges 
Het is weer aspergetijd, dus staat de Koningin van 
de groenten voor u op het menu.  

De kosten zijn 13,50 euro voor bewoners van de 
zorgpassages en vrijwilligers van Reyshoeve en 
14,00 euro voor bewoners van de woonpassages 
en introducés. Bij deze prijs zijn een lichtgebonden 
aspergesoep, asperges op Brabantse wijze en een 
toetje inbegrepen. Het menu is exclusief drankjes.  
 
Hebt u ook zo’n zin gekregen in asperges,  
kunt u vóór donderdag 10 mei een deelnamebe-
wijs kopen bij het restaurant.

Voor alle ‘Uit eten-avonden’ geldt dat er  
een kindermenu is. 
Het kindermenu voor kinderen t/m 12 jaar is 10,00 
euro per persoon. 

Tomatensoep
Frites met snack en appelmoes 
Toetje van het menu

Team restaurant en welzijn hopen u samen uw 
familie te verwelkomen.

Bereiden
•   Snijd de mozzarella en tomaten 

in dunne plakken. 

•   Haal de blaadjes basilicum van 
de takjes af. 

•   Beleg het bord dakpansgewijs 
met een plak tomaat, een  
plak mozzarella, een blaadje 
basilicum en zo verder  

•   Besprenkel het met  
balsamicoazijn en olijfolie.  

•   En breng het verder op  
smaak met peper en zout. 

•   Het kan ook lekker zijn om  
een geroosterd broodje erbij  
te maken. 

Uit eten in eigen huis

Asperges

Lunch met 
mozzarella
 
Nodig
Mozzarella 
Tomaten  
Basilicum 
Peper 
Zout 
Balsamicoazijn 
Olijfolie 
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V E R J A A R D A G E N

Maart
22 Mevrouw Wirken  Witbrant
23 Mevrouw Oerlemans  Campenhoef
24 De heer Heerkens  Huibeven

April
02 Mevrouw Honen  Huibeven
06 Mevrouw Lankhuizen  Heerevelden
12 Mevrouw Van Rooij  Witbrant
20 De heer Gelens  Heerevelden
20 Mevrouw Janssens  Huibeven
27 Mevrouw Daemen  Witbrant
29 De heer Cremers  Campenhoef

Mei
06 Mevrouw Schuermans  Heerevelden
06 Mevrouw Timmers  Witbrant
08 Mevrouw Van Horen  Heerevelden
13 Mevrouw Verouden  Bijstervelden
15 Mevrouw Venmans  Koolhoven
16 Mevrouw De Haan  Dalem
18 Mevrouw Danschutter  Koolhoven

IN MEMORIAM

De heer Mutsaers  Campenhoef

Mevrouw  Remeijsen  Koolhoven

Mevrouw  Hutten  Koolhoven

Mevrouw Cleton  Bijstervelden

De heer van Bavel   Campenhoef

PROMOTIELOOP ROPARUN  
De Wever gaat met een team enthousiaste  
deelnemers weer mee doen aan de Roparun  
2018. De Roparun zal plaats vinden in het  
weekend van 6 en 7 juni 2018.

Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan  
500 kilometer van Parijs of Hamburg naar  
Rotterdam waarbij mensen, in teamverband,  
een sportieve prestatie leveren om op die  
manier geld in te zamelen voor mensen met  
kanker. Het motto van de Roparun is:  

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak  
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd  
aan het leven.’
Team 295 van De Wever start vanuit Parijs en  
gaat naar Rotterdam.  

Wij willen namens Reyshoeve graag een loterij 
organiseren tijdens de bingo van zaterdag  
14 april. De opbrengst daarvan zal gaan naar  
de kankerpatiënten om hen te steunen.  
De bingo zal zijn van 14.30 tot 16.00 uur.  

De lootjes kosten deze middag €1,- per stuk en de 
opbrengst gaat volledig naar het Kankerfonds. 

ZOMERTIJD 2018 
De zomertijd begint om 

02.00 uur in de nacht van 
zaterdag 24 op zondag  

25 maart. De klok wordt om 
03.00 uur dan 1 uur vooruit-

gezet. Dit betekent  
in de praktijk dat deze  

dag 23 uur duurt.  
 

Tijdens zomertijd is  
het ‘s ochtends relatief  

vroeger licht en  
‘s avonds later donker.



12 D e  R e y s w i j z e r

Driehoek 
Koersbal 
Elke maandag en elke 1ste zondag van de maand.
Van 13.30- 16.00 uur
Inclusief borrelhapjes van het huis 
Geen kosten

Wijkrestaurant
Elke dinsdag en donderdag
Driegangendiner
Van 17.30 – 19.30 uur  
Kosten €7,40

Wijklunch
Elke 2de dinsdag van de maand
Van 11.30 – 13.00 uur 
Kosten €4,50.

Soos met muziek
Elke 2de zondag van de maand
Met optreden van de Voices
Inloop vanaf 13.30  -1700
Inclusief borrelhapjes van het huis.
Koffie en thee gratis
Kosten €1,50

Muziekmiddag
Elke 3de zondag van den maand
Met 18 maart optreden van The Golddiggers
Van 13.30 – 17. 00 uur 
Inclusief borrelhapjes van het huis
Geen kosten
 
Bingo op Zondag 
Elke 4de  zondag
Van13.30 – 17.00 uur 
Kosten €6,00 heel boekje en €3,00 half boekje 
Inclusief borrelhapjes van het huis 

Hoe kunt u zich aansluiten bij een club?
Reyshoeve heeft diverse clubs waarbij u zich  
aan kunt sluiten. Als u lid wilt worden van een 
club kunt u twee keer gratis deelnemen aan  
een clubbijeenkomst om te kijken of het u bevalt. 
Met uitzondering van de bloemschikclub,  
waaraan u één keer gratis kunt deelnemen.
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf  
naar een clubbijeenkomst te gaan, neem dan 
contact op met een welzijnsmedewerker of  
een verzorgende van uw zorgpassage. 
Zijn de clubbijeenkomsten u goed bevallen  
en wilt u lid worden? Dan schrijft u zich hierna 
definitief in met een inschrijfformulier wat u bij 
de receptie kunt krijgen.

Waarvoor betaalt u contributie?
De contributie is vastgesteld door de clubleden 
en komt alleen ten gunste van de club, hier 
worden lesgeld, gebruiksmaterialen en de prijzen 
van betaald.

Hoe betaalt u contributie?
Als u zich inschrijft voor een club geeft u hier-
mee tevens een machtiging af. Zo kunnen wij de 
contributie via automatisch incasso innen. Dat 
doen we per kwartaal met uitzondering van de 
bridgeclub en de fitness. De verwerking loopt via 
de cliëntenservice. 

CLUB
R E YS H O E V E
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Sjoelclub
Maandag van 14.00 - 16.00 uur.
Het lidmaatschap € 1,50 per maand.

Schilderclub
Maandag in de oneven weken van 14.30 - 
16.00 uur. Op de tweede etage tegenover de 
liften. Het lidmaatschap is € 4,- per maand.

Gymclub
donderdag van 10.00 - 10.45 uur in de  
fysioruimte op de 3e etage. Het lidmaatschap  
€ 8,- per maand.

Bloemschikclub
Laatste donderdag van de maand van 14.30 
- 16.00 uur. Het lidmaatschap € 4,- per maand.

Fitnessclub
Maan-, donder- en vrijdag 16.00 - 17.00 uur. 
Dinsdag 15.30 - 16.30 uur. Het lidmaatschap
€ 25,- (1x per week) of € 35,- (2x per week).

Wandelclub
Dinsdag van 10.30 - 12.00 uur. 
Start bij de receptie. Het lidmaatschap € 1,- per 
maand. 

Kaartclub
Donderdag van 19.00 tot 21.30 uur.
Het lidmaatschap € 5,- per maand.

Koersbalclub
In de even weken op vrijdag van 14.00 - 16.00 
uur. Het lidmaatschap is € 2,50 per maand.

Biljartclub
Dins- en donderdag van 13.30 - 16.30 uur.
Het lidmaatschap € 2,50 per maand.

Handenarbeidclub
Donderdag van 10.00 - 11.30 uur. 
Het lidmaatschap € 1,50 per maand.

CLUBACTIVITEITEN
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA
MAART 
Maandag 19 maart     14.00 uur

14.00 uur
14.30 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub
Schilderclub, tegenover de liften 2e etage 

Dinsdag 20 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
High tea (opgave zie pagina 19) 

Woensdag 21

Donderdag 22 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Kaartclub

Vrijdag 23 10.30 uur
14.00 uur 

Eucharistieviering 
Koersbalclub

Zondag 25 14.30 uur Artiest - Le musiciens Joyeux (zie pagina 18)

Maandag 26 maart  14.00 uur
14.00 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub

Dinsdag 27 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Bakactiviteit - Eiersalade op stokbrood 

Woensdag 28 19.30 uur Themabingo 

Donderdag 29 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Bloemschikclub paasstukjes (zie pagina 21)
Kaartclub

Vrijdag 30
Goede Vrijdag

10.30 uur
14.00 uur

Eucharistieviering
Muzikaal Danscafé

Zaterdag 31 10.00 uur De Brug Mode, begane grond (zie pagina 7) 
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA

Alle activiteiten zijn in ontmoetingsruimte de Viersprong tenzij anders vermeld.

APRIL 
Maandag 2 april     Geen activiteiten wegens 2e paasdag  

Dinsdag 3 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Bingo 

Woensdag 4

Donderdag 5 10.00 uur 
10.00 uur 
13.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Kaartclub

Vrijdag 6 10.30 uur
14.00 uur

Eucharistieviering 
Koersbalclub 

Maandag 9 april  14.00 uur
14.00 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub

Dinsdag 10 10.30 uur
13.30 uur
14.30  uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Artiest - Duinstedenkapel (zie pagina 18)

Woensdag 11

Donderdag 12 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Kaartclub

Vrijdag 13 10.30 uur
14.00 uur

Eucharistieviering
Muzikaal Danscafé 

Zaterdag 14 14.30 uur Bingo Roparun (zie pagina 11)

Maandag 16 april  14.00 uur
14.00 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub

Dinsdag 17 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Bruidsmodeshow (zie pagina 1)

Woensdag 18

Donderdag 19 10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
19.00 uur

Cecilia Mode, begane grond (zie pagina 18)
Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Luistermuziek
Kaartclub

Vrijdag 20 10.30 uur
14.00 uur

Eucharistieviering 
Koersbalclub  
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA

Alle activiteiten zijn in ontmoetingsruimte de Viersprong tenzij anders vermeld.

Maandag 23 april     14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub
Schilderclub, tegenover de liften 2e etage 

Dinsdag 24 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Artiest - Hanny Huisvrouw Surpriseshow (zie pagina 18)   

Woensdag 25 19.30 uur Themabingo

Donderdag 26 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Bloemschikclub
Kaartclub

Vrijdag 27 Geen activiteiten wegens Koningsdag 

Zondag 29 14.30 uur Artiest - Rainbowswing (zie pagina 18)

Maandag 30 april  14.00 uur
14.00 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub

Dinsdag 1 mei 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Vruchten salade maken   

Woensdag 2 19.30 uur Bingo

Donderdag 3 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Kaartclub

Vrijdag 4 10.30 uur
14.00 uur

Eucharistieviering
Muzikaal Danscafé 

MEI 
Maandag 7 mei     14.00 uur

14.00 uur
14.30 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub
Schilderclub, tegenover de liften 2e etage 

Dinsdag 8 10.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Artiest - Pabariko (zie pagina 18)  

Woensdag 9

Donderdag 10 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Kaartclub

Vrijdag 11 10.30 uur
14.00 uur 

Eucharistieviering 
Koersbalclub 

Zaterdag 12 14.30 uur Bingo
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ONTSPANNINGSPROGRAMMA

Alle activiteiten zijn in ontmoetingsruimte de Viersprong tenzij anders vermeld.

Maandag 14 mei  14.00 uur
14.00 uur

Nagelstudio 
Sjoelclub

Dinsdag 15 10.30 uur
13.30 uur
18.00 uur

Wandelclub, start bij receptie 
Biljartclub, 1e etage 
Uit eten in eigen huis - Asperges (zie pagina 10)

Woensdag 16

Donderdag 17 10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Handenarbeidclub
Gymclub, fysioruimte 3e etage 
Biljartclub, 1e etage 
Kaartclub

Vrijdag 18 10.30 uur
14.00 uur

Eucharistieviering
Muzikaal Danscafé 
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Artiestenoverzicht
Entree bewoners zorgpassage is gratis. Bewoners woonpassages, bezoek bewoners Reyshoeve en  
wijkbewoners betalen €2,50 entree per persoon per artiestoptreden. Entreekaarten zijn verkrijgbaar  
bij het restaurant. Tijdstip van de artiestenoptredens is vanaf 14.30 in De Viersprong, 2e etage.

Zondag 25 maart - Les musiciens joyeux
Deze bloeiende vereniging met 20 enthousiaste 
mensen die met veel plezier samen muziek  
spelen in een accordeonorkest komen vanmiddag 
in De Viersprong optreden. De meesten spelen 
accordeon maar we hebben zij een drummer en 
percussionist in het orkest. Ze spelen een zeer  
gevarieerd repertoire, van licht klassiek tot modern, 
film- en musicalmuziek, accordeonmarsen en 
tango’s, ouvertures en concertwalsen, maar ook 
potpourri’s van bekende meezingliedjes.

Dinsdag 10 april  - Duinstedenkapel 
Het repertoire bestaat uit Egerländermuziek, 
musical melodieën, muziek uit de zestiger en 
zeventiger jaren en andere goed in het gehoor 
liggende muziek.

Dinsdag 24 april - Hanny Huisvrouw Surpriseshow 
Een hilarische verkleed-act waarbij bekende hits 
live gezongen worden. Hanny Huisvrouw is een 
echte ‘show girl’. Zij verandert op verrassende 
wijze telkens in een andere bekende artiest, die 
uiteraard een zogenaamde ‘meelaller’ in het 
repertoire heeft. Hanny zingt hits van Mary Ser-
vaes, Willeke Alberti en Sugar Lee Hooper. 

Zondag 29 april  - Rainbowswing 
Rainbow Swing kan putten uit een zeer veelzijdig 
repertoire van covers en eigen composities, abso-
luut niet aan leeftijd gebonden. 
In mei 1998 is Rainbow Swing opgericht. Het 
repertoire is erg breed, van Nederlandstalige 
nummers, naar gospels, spirituals, pop en zelfs 
Jesus Christ Superstar. Rainbow Swing is van alle 
markten thuis, U vraagt, wij zingen. 

Dinsdag 8 mei  - Pabariko
Een leuk Brabants duo, die tezamen een  
overschot aan veelzijdigheid in hun repertoire 
hebben.
Van de welbekende klassiekers tot muziek  
van deze tijd, niks is hun te gek. 

Of het nu in een verzorgingshuis is of op  
een groot podium, deze twee weten er altijd 
weer een groot feest van te maken.

Dinsdag 22 mei - Meezingkoor Meepesaant 
Dit leuke koor zingt voornamelijk  
Nederlandstalig, maar ze hebben ook  
enkele Duits- en Engelstalige nummers  
op hun repertoire staan.

Het is weer tijd om te fietsen
Als u dit leest gaan we weer stilletjes aan richting 
het voorjaar. En dat betekent  als het goed is dat we 
ook het  zonnetje wat meer gaan zien en de tempe-
raturen weer wat omhoog gaan.

Voor Reyshoeve een moment om de ‘speciale  
fietsen’ weer eens onder de aandacht te brengen.
Reyshoeve beschikt over twee fietsen die u kunt 
gebruiken. Voor info kan u terecht bij de receptie.

Mocht u willen gaan fietsen, en een helpende  
hand nodig hebben dan kunnen we zorgen voor  

een vrijwilliger. U moet dat dan wel even tijdig  
laten weten. Dat kan bij de receptie.
We hopen dat u er veel gebruik
van gaat maken.

Rian van der Meer,
Vrijwilligerscoördinator 
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De High Tea blijkt iedere keer weer een suc-
ces. Onder het genot van een kopje thee en 
vele lekkernijen gezellig kletsen met mede-
bewoners.  

De eerstvolgende keer is dinsdag 20 maart 
vanaf 14.30 uur waarop u weer deze ty-
pisch Engelse sfeer in De Viersprong kunt 
proeven. 

Naast verschillende smaken thee serveren 
we deze middag ook heerlijke hapjes zoals 
cakejes en koekjes aangevuld met lekker-
nijen van chocolade.  

Bij een High Tea horen natuurlijk mooie 
theekopjes. Daarom willen wij u vragen 
om zelf een mooi theekopje mee te nemen, 
zodat er weer meer kleur en sfeer op tafel 
komt. Voor deze middag vragen we u een 
bijdrage van 2,50 euro als bewoner van de 
zorgpassages. Familie, bezoek en bewoners 
uit de woonpassages betalen 3,- euro. U 
mag zoveel introducés meenemen als u 
zelf wilt. We hebben 60 plaatsen beschik-
baar, dus vol=vol. 

Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje dan 
kunt u vóór maandag 19 maart een deel-
namebewijs kopen bij het restaurant. 

Wensboomnieuws
In Reyshoeve hebben we een wensboom staan
tegenover de receptie. U als bewoner kunt  hier een 
hartenwens in hangen.
De wensen zijn heel divers. De een wil een helikop-
tervlucht gaan maken, de ander verlichting op de 
rolstoel, winkelen in een stad waar ze vroeger heeft 
gewoond of bijvoorbeeld een boswandeling maken.
De wensboomcommissie kijkt naar de wensen die 
in de boom hangen.

Samen overleggen ze hoe dat ze de wensen kunnen 
gaan realiseren. 
Tot nu toe hebben ze al veel wensen kunnen vervul-
len, wat ontzettend dankbaar en leuk is om te doen.

Hebt u ook een wens? 
Binnenkort ontvangt u een wensblaadje in de brie-
venbus of u mag een wensblaadje bij de receptie 
ophalen.

Rectificatie 
In de vorige Reyswijzer is een fout geslopen.
Dat willen we nu graag rechtzetten en alsnog deze 
mooie foto’s delen van onze blije bewoners die een 
wenspotje hebben ontvangen van de wensboom-
commissie. Bewoners hadden een wensblaadje 
opgehangen, een wens met betrekking tot gezond-
heid, geluk en liefde.
Helaas is geen van dit allen te koop of te realiseren 
en hebben we van de wensboom-commissie onze 
creativiteit erop los gelaten en de gevulde wenspot-
jes gemaakt. 

Welcome, it’s 
tea time!

D e  R e y s w i j z e r
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Interne verhuizing
De heer Marchand van Dalem naar Bijstervelden
De heer vd Boom van Witbrant naar Huibeven
De heer de Ruijter van Witbrant naar Bijstervelden

Wij verwelkomen
Bijstervelden  De heer Weterings
   De heer Marijnissen
   Mevrouw Verkerk

Campenhoef  Mevrouw vd Hoff

Heerevelden  Mevrouw Wezel

Witbrant  Echtpaar Carli

Koolhoven  De heer Huijben

Hoi allemaal,

Ze hebben mij de pen gegeven en ik wil heel graag 
een stukje schrijven om met iedereen kennis te 
maken. Ik ben René Bruurs (50 jaar) en ben in 2015 
binnen gekomen als vrijwilliger hier in Reyshoeve. 
Wat ik tot heden nog steeds met plezier doe. In 
2016 hebben ze mij gevraagd of ik hier wilde komen 
werken, wat ik met 2 handen heb aangepakt. Heb 
sindsdien mijn hart verloren hier in  Reyshoeve.  

Menigeen kent mij via de keuken of van De  
Viersprong. Ik ben sinds 2006 weduwnaar met  
2 kinderen en heb een dochter van 21 jaar en  
een zoon van 14 jaar.  

Mijn hobby is Reyshoeve en mijn werk, ook vandaar 
dat ik vaak binnen de muren aanwezig ben.   
Zoals iedereen wel weet gaat het een en ander 
veranderen binnen Reyshoeve, ik hoop dat ik al die 
veranderingen mag meemaken en hoop nog lang 
voor iedereen klaar te staan.  

Favoriet eten is wat ik zelf verzin en probeer. Ik ben 
verslaafd aan criminele series, zoals NCIS, Baantjer, 
Dr. Bull, Smeris.  Als favoriete vakantieland kom ik 
het liefst in Zuid-Italië, Sicilië en omstreken. 

René Bruurs, medewerker Horeca 

Dit was de laatste ‘De Pen’. Volgende uitgave
introduceren we met een nieuwe rubriek. 

De Pen
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Pasen is bijna in aantocht. Op 29 maart kunt u  
een paastukje maken, zodat de lentesfeer op uw 
appartement wordt verhoogd. Omdat we i.v.m.  
het bestellen van groen, de potjes en dergelijke 
tijdig het aantal deelnemers moeten weten, dient  
u zich hiervoor in te schrijven. 

Het paasstukjes maken vindt plaats op donder-
dag  29 maart van 14.30 uur. Iedereen kan hier aan 
deelnemen! 

De leden van de bloemschikclub hoeven zich hier 
niet voor op te geven, zij doen automatisch mee. 
Bent u geen lid, dan kunt u een deelnamebewijs ko-
pen bij het restaurant vóór maandag 26 maart. De 
kosten zijn 5,- euro, die u meteen bij het restaurant 
te voldoen. 

Paasstukjes maken



22 D e  R e y s w i j z e r

Algemene informatie

Bloedprikdienst
Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.00 
uur, donderdag van 18.15 tot 19.15 uur op zorgpas-
sage Huibeven. Uitgezonderd feestdagen.

Coupeuse
Zoekt u iemand die uw kleding kan her- en/of  
verstellen? 
Alle informatie over coupeuse Barbara van Peer  
vindt u bij de receptie.

Diëtist
U kunt, als u bent doorverwezen door uw arts (huis-
arts of medisch specialist), contact opnemen met  
de diëtist van De Wever. Zij is wekelijks aanwezig  
in Reyshoeve voor alle bewoners van Reyshoeve  
en cliënten uit aanleunwoningen of uit de wijk.  
De diëtist zal samen met u kijken op welk moment 
zij met u een afspraak kan plannen om bij u langs te 
komen. Diëtist Reyshoeve is Sanne Govers, bereik-
baar op dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag via  
T 06 13 48 46 27.

Fysiotherapie 
U kunt, als u een verwijzing hebt voor fysiotherapie, 
terecht bij de fysiotherapeuten van Reyshoeve.
Wij behandelen cliënten uit het verpleeghuis,  
het verzorgingshuis en de woningen. De fysiothera-
peuten van De Wever op Reyshoeve zijn:
Marieke Maton
May Versteynen
Geriatrisch fysiotherapeuten: 
Odette Voesenek 
De oefenzaal is op de derde verdieping, waar  
u meestal één van ons zult treffen.Het telefoon-
nummer is T 5815. De fysiotherapeut zal met u  
een afspraak maken voor de behandeling.

Hairstudio M & A
Behandeling op afspraak. Open op woensdag, 
donderdag, vrijdag 8.30 tot 16.30 uur. De kapsalon 
bevindt zich op de begane grond van de Reyshoeve-
passage. U kunt een afspraak maken in de kapsalon 
of telefonisch T 571 49 01. Als u vanuit Reyshoeve 
belt moet u eerst een 0 intoetsen.

Internetcafé
Het internetcafé in de bibliotheek op de 1e etage is 
voor de bewoners van de woon- en zorgpassages en 
senioren uit de Reeshof. Vrijwilligers van het inter-
netcafé kunnen u les geven of hulp bieden wanneer 
u gebruik maakt van de computer. U kunt ook uw 
eigen laptop/iPad meenemen. 
 
Het internetcafé is geopend op maandag van 13.30 
tot 15.30 uur. Voor € 1,25 kunt u een half uur les  
krijgen en/of gebruik maken van een computer. 
Meldt u voor 12.00 uur aan bij het restaurant. Bij 
het restaurant kunt u hiervoor bonnen kopen voor 
de lessen op maan- en donderdagmiddag. 

Linnenkamer
De linnenkamer is open op maandag, woensdag en 
donderdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt er terecht 
voor informatie over wassen, stomen en nummeren 
van uw kleding. 

Pedicure
Afspraken via de verzorging.

Wasserette 
U kunt binnen Reyshoeve uw was voordelig wassen 
en drogen in de wasserette. Daar staat een was-
machine en een droger. Was- en droogmunten zijn 
verkrijgbaar bij het winkeltje

Schoonheidsspecialiste
Regelmatig is er een professionele schoonheidsspe-
cialiste aanwezig. Annelies komt op woensdag in 
de even weken van 11.00 tot 17.00 uur. U kunt daar 
terecht voor harsen, wenkbrauwen epileren en/of 
verven, manicure. Een complete gezichtsbehande-
ling die bestaat uit een gezichtsreiniging, peeling, 
masker, hand/armmassage, gezichtsmassage. Mani-
cure ook mogelijk bij u aan huis! 
 
Prijslijsten en visitekaartjes zijn ook bij de receptie 
verkrijgbaar. Afspraak maken kan via 06 411 669 69 
of tijdens openingstijden in de salon.
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FRIETUURTJE
Hebt u zin in een frietje of een  
snack? Kom dan naar het  
frietuurtje!

Tegen een kleine
vergoeding kunt u friet
of een lekkere snack 
bestellen. U kunt deze
opeten in de Viersprong  
of meenemen naar uw 
appartement. 
Woensdagavond van 
17.00 - 18.30 uur.

 

WINKEL REYSHOEVE
Openingstijden
Maandag tot en met zaterdag van 9.00 - 17.00 uur
Zondag van 10.00 - 17.00 uur

Cadeautip! U kunt bij De Viersprong van Reyshoeve
waardebonnen kopen. Betaalkaarten voor De Viersprong zijn te 
koop bij De Viersprong voor € 5,-, € 10,- en € 15,-. Leuk om cadeau 
te geven! 

Colofon
De Reyswijzer is een 
informatieblad voor 
cliënten van Reyshoeve hun 
relaties. Het blad verschijnt 
6 x per jaar in een oplage 
van 500 exemplaren.

REDACTIE
D. Hesselberth
D. Ververs

REDACTIESECRETARIAAT
Reyshoeve
Gendringenlaan 15
5043 LW Tilburg
T 013 578 57 90
E d.ververs@dewever.nl

OPMAAK
afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient duidelijk 
geschreven of per mail 
aangeleverd te worden bij 
het redactiesecretariaat. De 
redactie behoudt zich het 
recht stukken te weigeren, in 
te korten of te wijzigen.

SLUITINGSDATUM KOPIJ 

21 april 2018

Technische problemen?
Bewoners van de zorgpassages kunnen technische problemen 
doorgeven aan de verzorgende van de afdeling of dit melden bij 
de receptie. Deze nemen contact op met onze huismeester Wil 
Bastiaansen.

Bewoners van de aanleunwoningen kunnen bij technische pro-
blemen contact opnemen met WonenBreburg. T. 0900 0209



Carnaval


