
VRUUGER WAAR 
ALLES BEETER !?

Nummer 28, kwartaalmagazine  
voor bewoners,medewerkers en  

vrijwilligers van De Wever | Joannes Zwijsen

‘t SCHRIJVERKE



2 ‘t SCHRIJVERKE

Inhoud

Van de locatiemanager 2

Van de redactie 4

Algemene Verordening  
Persoonsgegevens (AVG) 5

Wanneer ik ga dwalen 5

Vruuger waar alles beeter !? 6

Vaste activiteiten 7

Van vroeger naar nu... en verder 8

Ans van Gorp Schilderen 9

Van de cliëntenraad 10

De cliëntenraad is er voor u! 11

Wist u dat? 12

Ncare 13

Inzet van vrijwilligers bij naderend  
levenseinde binnen locaties van  
De Wever 13

Uitstapje vrijwilligers 14

Waardigheid en trots 15

Vroeger en nu 16

Zes tijdzones en twee paviljoens 17

In de kapel 18

Brasserie De Refter 18

Vruuger 19

De keuken van een zorginstelling  
vruuger en nu. 20

10 jaar nieuwbouw Joannes Zwijsen 22

Asperges op Brabantse wijze 23

Diensten en faciliteiten 24

Puzzelt u mee? 26

Colofon 27

Vroeger
Bij vroeger denk ik eigenlijk direct aan mijn jeugd. 
Opgegroeid in gezellige straat in Kaatsheuvel. 
We woonden direct tegenover een buurtwinkel. 
Een winkel waar elke dag veel mensen uit de 
buurt kwamen. Iedereen kende iedereen en dus 
ook mij. Ik zat blijkbaar vaak op de bielzen die 
de tuin afbakende. Kletste dagelijks zo met alle 
mensen die langs kwamen en zo nodig hielp 
ik ook even. Daarnaast konden we ook goed 
spelen in de straat. In de blok waar wij woonden, 
waren in totaal 10 kinderen. Iedereen kon via de 
poort aan de achterkant bij elkaar naar binnen en 
aan de voorkant stonden in de zomer de deuren 
ook vaak (half) open. Op straat spelen was leuk, 
stoepranden, (kleuren) overlopertje, loloballen, 
stelten lopen en knikkeren bij iemand in de tuin. 
We woonden om de hoek bij oma en opa en ook 
daar gingen we dagelijks even kijken, helpen bij 
opa in zijn schoenhokje (opa was schoenmaker) 
of eieren rapen in het kippenhok. Ik besef me dat 
ik erg gezegend ben met dit alles. 

Van de 
locatiemanager
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Beste bewoners, familieleden  
en Cliëntenraad, 

Wilt u samen met  
locatiemanager 
Inge Kemmeren in 
gesprek? 
 
Hebt u vragen, ideeën voor verbetering 
of verandering van bepaalde zaken 
aangaande Joannes Zwijsen? Dan bent 
u van harte welkom in Brasserie De 
Refter op:

Donderdag 8 maart 
van 10.00 tot 11.00 uur 

Dinsdag 3 juli  
van 19.00 tot 20.00 uur  
(let op! Datum is gewijzigd) 

Woensdag 29 augustus 
van 10.30 tot 11.30 uur 

Donderdag 22 november 
van 14.30 tot 15.30 uur

In de zorg praten we ook vaak over vroeger. In 1990 
ben ik begonnen in de zorg. De “zuster” bepaalde 
wat goed was voor iedereen. Alles werd met de 
hand gedaan, tilliften, rolstoelen, tellen van de was, 
bestellingen, het maken van de roosters enz. enz. 
We kunnen het nu niet meer voorstellen. Daarnaast 
is de maatschappelijke druk sterk veranderd in de 
zorg. 

Vroeger waren er zeker minder regels, formulieren 
en wat meer gemoedelijkheid. Tja is vroeger dan 
beter? Ik vind het altijd een moeilijke vraag om te 
beantwoorden, in mijn beleving zeker niet. Maar dat 
wil zeker niet zeggen dat het nu beter is. De zorg 
en maatschappij zijn anders en ik denk regelmatig 
terug aan zaken die ik toen geleerd heb. Vroeger 
maakt de verbinding met nu, als je steeds probeert 
te verbeteren. Maar ook ik snap dat niet alles wat 
anders is een verbetering is. Het blijft een uitdaging 
om steeds het beste uit alles te halen. Iets wat ik 
dagelijks probeer te doen. 
 
Inge Kemmeren
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“Vruuger was alles beter”, een uitspraak die ik 
regelmatig hoor. Is dat wel zo? Qua leeftijd zit ik nu 
zo’n beetje op het midden van mijn leven, hoewel 
wie weet er zelfs al overheen. Een fase in het leven 
waarin je al regelmatig terug kijkt naar “vruuger” 
en ook rekening gaat houden met de verdere 
toekomst. Een fase waarin je alle ballen in de lucht 
moet houden door (mantel)zorg voor de kinderen, 
ouders en andere familieleden, je huishouden en 
werk. Een pittige periode dus maar hoewel ik nu 
juist weinig tijd vrij heb voor mezelf denk ik dat dit 
juist de levensfase wordt waar ik “later” met een fijn 
gevoel op terugkijk. 

Misschien wel een tijd waarvan ik zal zegen 
“vruuger was alles beter”. Want ondanks de 
dagelijkse hectiek ga ik me steeds minder druk 
maken over zaken waar ik “vruuger” van wakker 
lag, ga ik steeds milder en minder zwart/wit denken 
en denk ik steeds vaker met nostalgie terug aan 
vroegere jaren. 

Wat toen zo vanzelfsprekend was, daar kijk ik 
nu met veel liefde en plezier op terug. Vooral de 
herinneringen aan mensen die er niet meer zijn 
koester ik.

Ik denk dat het hem daar in zit, mooie 
herinneringen maken met en voor elkaar. Dan 
wordt elke tijdsfase “beter”. 

Hoe heerlijk zou het zijn als onze kinderen op 
latere leeftijd ook weer met veel plezier terugkijken 
op de “oude” tijd. Ik ben er van overtuigd dat ze dat 
zullen doen!

Natuurlijk het is een snelle tijd met alle mobiels, 
apps, facebook, vloggen en noem maar op, toch 
denk ik dat het in de basis allemaal hetzelfde is 
als in de oude tijden, en dat wanneer je oprecht 
geïnteresseerd blijft in de jeugd, alle tijden mooi 
zijn.

Van de redactie
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Wanneer ik ga 
dwalen 
 
Wanneer ik ga dwalen, 
laat me dan gaan 
Dwing me niet te zitten, 
laat me lopen en staan.

Wanneer ik vraag om mam, 
zeg me niet dat ze dood is 
Houd me vast, reik me de hand, 
en vraag me naar haar naam.

Wanneer ik boos ben, 
wil ik geen Dipiperon of Haldol 
Luister naar me, hoor mijn stem, 
neem de tijd en doe me een lol.

Wanneer ik niet meer eten wil, 
is dat niet omdat in geen honger heb 
Ik ben vergeten hoe het moet, 
help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet.

Wanneer ik niet wil dat je me helpt, 
met wassen en kleden 
Is dat niet omdat ik vies wil zijn, 
maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen, 
me waarschuwt wat er gaat gebeuren 
Zonder over mijn weerstand te zeuren, 
krijg je straks misschien wel een zoen!

Wanneer jij je inleeft in mij, 
met geduld uitzoekt wat ik bedoel 
Wie weet kom je er dan achter, 
hoe ik me echt voel.

Ik heb een ziekte, zoals je weet, 
Alzheimer schijnt het te heten 
Nu weet ik dat nog, 
morgen ben ik het alweer vergeten...

Door Monika (M.C.) Eberhart

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG) 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 bijvoorbeeld 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 ge-
gevensbescherming aan te stellen die erop toe-
ziet dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Binnenkort ontvangt u een schrijven waarin u 
kunt lezen hoe wij omgaan met uw persoonsge-
gevens. Mocht u na het lezen vragen hebben, 
neem dan gerust contact op met de functionaris 
gegevensbescherming. Het e-mailadres is 
fg@dewever.nl.

Algemene Verordening 
Persoonsgegevens (AVG)
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Want bevobbeld wie pròtter naa nòg meej mekaare? 
As de meense -èn zeeker die jong van teegsworreg- 
wè teege mekaare wille zègge, dan praote ze nie, 
nèè ... dan vatte ze der moobieltje, zon zaktillefoontje 
meej en schèrremke. Ze tikke wèt op dè schèrremke 
èn ze zèn wir klaor meej praote, teminste zôo noeme 
ze dè. Dè waar vruuger hil aanders. Agge vruuger 
teege iemes wè wilde vertèlle òf gewoon wè wilde 
aawehoere, dan gingder nòr toe, zörregde dègger 
tèèd vur ha èn aster in zaat wasser ok nòg enen bak 
kòffie bè. 

Òf speule op straot dur de jong, ziede dè naa nòg èè-
reges? Nèè … want tenirste ist vus te gevaolek meej 
al die raozende autoos èn brommerkes op straot. Èn 
nò school moete ze daor blèève, want hullieje paa 
èn hullie moeder wèèreke allebaaj, dus ze kunne-
ner tèùs vur en uur òf zis nie eens in. Jè, dan wast 
vruuger aanders. Agge öt school kwaamt, dan ston 
de dêûr waogewèèd oope èn jullie moeder zaat al te 
wòchte om nòr oew verhòltjes van school te löstere. 
Ge wot dan irst vertèlle wègge diejen dag wir vur 
nuus geleerd ha van de fraater òf de zuster èn agge 
dè dan vertèld ha, dan gingde nòr bèùte om meej 
de jong öt de buurt te gaon speule. Voeballe, fietse, 
hakdòlle òf kaajbaande. Kènde dè nòg, kaajbaande? 
Ieder òn êene kaant van de straot gòn staon èn dan 
perbeere om meej enen bòl van jouwen kaant èùt de 
kaajbaand òn den ooverkaant te raoke. 

Mar wèk al zeej, aandersom ist ôok. Enen brief 
schrèève èn in enen brievezak meej enen pòszeegel 
derop, op de brievebus douwe, dè doe tòch bekaanst 
niemes mir. Dè doede vort meej oewen iemêel èn 
et bespaort nògges enen hôop pepier ôok. Mieljeu-
vriendelek noeme ze dè dan. Èn wè dènkte van al 
dè pepierwèèrek dègge vur et invulle van fòrmeliere 
moest gebrèùke, oewe belastingòngifte òf en dikle-
raasie bè de ziekefons? Dè doede naa tòch ok vort 
meej oewe kepjoeter, der komt gin pepier mir òn te 
paas. 

Èn rôoke, wè dènkte daor van? Vruuger kossener nie 
genogt segaare èn segrètte op tòffel staon asser en 
fisje waar. Mar kèkt teegesworreg es. Van alle kaante 
wòrder op geweeze dèt himmel nie goed is om te 
rôoke èn ge meugt bekaant nèèreges mir binne 
rôoke. Dès wèl veul beeter as vruuger.

Mar jè, ak dan die vraog hierboove van ‘Vruuger 
waar alles beeter!?’ nògges ene kêer lees dan zokker 
gin goej antwoord op kunne geeve. Èn dan ist ok 
nògges zôo, we lèève naa èn ast meejzit mèèrege 
ok nòg, dus laoteme mar doen nèt as wet vendaog 
doen. Vruuger is gewist èn mèèrege zien we wèl wir 
vèdder.

Houdoe war, 
Teejooke. Theo van Iersel

Vruuger waar alles beeter !?
Ak dieje reegel hierboove hardop roep, dan zudde meschient dènke ‘daor hèdde wir zonne zèèkerd’. 
Nouw dè klòpt ok wèl want ik zèè ene rasèèchte Krèùkezèèker. Mar ik zèè ginne zèèkerd wè dieje 
reegel òngao. Der zèn bist wèl enen hôop dinger die vruuger beeter waare as teegesworreg, want akker 
en paor noem dan dènkte tèènemekaare ‘jè, daor heetie wèl gelèèk in’. Mar aandersom ist ôok
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Bloemschikken 
Vrijdag (om de week) van 14.30 tot 16.00 uur, 
Brasserie De Refter

Gym
Dinsdag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur, 
Plein 5

Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur, Plein 5 
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur, Plein 5

Klankschaalontspanning
Eerste maandag van de maand (op afspraak) van 
15.00 tot 16.30 uur

Klassieke muziek 
Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur, audioruimte op 
de 5e etage

Koor met pianobegeleiding op Plein 5 of zingen 
in de Kapel
Maandag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur

Krant voorlezen
Dinsdag  van 10.30 tot 11.30 uur, Brasserie De 
Refter

Manicure
Vrijdag (om de week) op afspraak 

Ontspanningsmiddag
Donderdag van 15.00 tot 16.30 uur, Brasserie De 
Refter

Reminiscentiegroep
Dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur, huiskamer Kom-
pas 

Rolstoeldansen
Donderdag (om de week) van 18.30 tot 19.30 uur, 

Brasserie De Refter met rolstoelvereniging “The 
Swinging Wheels”

Snoezelbad
Maandagochtend in de badkamer op de 1e etage 
(op afspraak)

Stoelyoga
Dinsdag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur, 
Plein 5

VASTE ACTIVITEITEN

Activiteitengids
Tweemaandelijks wordt er een activiteitengids uitgereikt, wanneer u hiervan  
een digitale versie aangeleverd wilt krijgen kunt u contact opnemen met 
afdeling welzijn via 013 549 26 29 of 013 549 27 09
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Als we terugkijken op ons leven, dan zien we dat 
we op heel veel momenten keuzes hebben moe-
ten maken. Soms dagelijkse keuzes, soms keu-
zes die bepaalden wie we werden, soms keuzes 
die ongemerkt het verloop van ons leven hebben 
bepaald. 

Keuzes maken doen we namelijk op elk moment, 
elke dag weer.

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.

Waar je dan ook beland, 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 
makkelijk. En soms wordt de keuze voor je gemaakt! 
En dat laatste, dát is meestal heel vervelend. In het 
verzorgings- of verpleeghuis zeggen wij wel eens 
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 

Van vroeger 
naar nu… 
en verder
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keuze kán maken. En soms wordt iemand horendol 
als hij of zij 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. Stereotype 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 verpleeghuis en dus wel wist dat we 
op bepaalde punten anders naar de Bijbel keken, 
zei hij: “Denkt u dat alles dat 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. Als je 
dan goede mensen om je heen hebt, dan kom je 
ook daar wel weer doorheen, op weg van vroeger 
naar nu en naar je verdere toekomst.

Gabriël Roes 
Geestelijk verzorger

Ans van Gorp 
Schilderen
 
Mijn naam is Ans van Gorp. lk ben 68 jaar en 
woon in Tilburg. 

Sinds 2012 volg ik gedurende zes maanden 
per jaar één keer per week schilderles. Soms 
hebben we de opdracht om te werken aan 
een bepaald thema om alle facetten van het 
schilderen onder de knie te krijgen, maar ook 
hebben we de vrijheid om zelf een onderwerp 
te kiezen. 

Vandaar dat er geen bepaalde stijl te zien is in 
mijn werk. Ik schilder dan ook dingen die mij 
aanspreken. Ik krijg bijvoorbeeld de
inspiratie van zelfgenomen foto’s. 

Een gedeelte van mijn werk is vanaf  2 juni tot 
en met eind juli 2018 op de locatie Joannes 
Zwijsen te zien. 

lk hoop dat u geniet van mijn hobby en bij 
interesse mag u mij altijd benaderen.

Ans van Gorp Schilderijen
Cornelis Speelmanstraat l0, 5018 GB Tilburg
ansvangorp45@gmail.com (013) 5352053
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Algemeen
De ontwikkeling van de Spoorzone vordert 
nog steeds. Het Clarissenhof is nagenoeg 
klaar. Daarmee hebben we er een paar 
honderd buurtbewoners bij. In overleg met 
de locatiemanager hebben we het initiatief 
gelanceerd om in het najaar een burendag te 
organiseren en ons huis open te stellen voor 
kennismaking en ontmoeting. 

Deze Burendag zal een onderdeel zijn van het 
programma rond het 10-jarig bestaan van WZC 
Joannes Zwijsen. De festiviteiten starten op 19 
september en eindigen op 16 oktober met de 
jaarlijkse ‘Zwijsendag’.

Op Koningsdag heeft burgemeester Theo 
Weterings ons WZC met een bezoek vereerd. 
Hij was zeer geintereseerd in het reilen en 
zeilen van het huis. Hij heeft met veel bewoners 
gesproken en ook met een aantal leden van de 
Cliëntenraad. Hij was heel geïnteresseerd en 
betrokken. 

De ontwikkeling van de buurt blijft onze aandacht 
vragen. Het parkeren blijft een lastige zaak. 
Een veilige oversteek bij de Gasthuisring is nog 
steeds niet gerealiseerd, ondanks toezeggingen 
van wethouder De Vries. De bestrating rond het 
WZC is ook nog steeds slecht.

Van de cliëntenraad

Uit de vergaderingen
• Het plan voor de besteding van de gelden 

van Waardigheid &Trots is besproken. Er 
zijn veel nieuwe activiteiten gepland door 
de bewoners. De uitvoering gaat voort. 

• Het WZC is bezig met de notitie “Visie op 
eten en drinken”. We volgen dit kritisch, 
met name waar het gaat over de kwaliteit 
en de begeleiding in de huiskamers. 

• Wij zien het belang van de aanwezigheid 
van gastvrouwen in de huiskamers. Daar 
wordt aan gewerkt. 

Privacy wetgeving verandert per 26 mei a.s. (AVG).
Vanaf 26 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing 
in Nederland. Organisaties, zoals De Wever, 
die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer 
verplichtingen. De Wever gaat aandacht besteden 
om de nieuwe privacyrechten in te voeren in hun 
persoonsgegevens-verwerking. Iedereen heeft 
daarover een brief ontvangen en er is een speciale 
functionaris aangesteld, die dit proces gaat 
begeleiden. De CR zal, samen met de Centrale 
Cliëntenraad, de komende tijd goed meekijken in 
dit proces.
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Tot slot
Als Cliëntenraad zullen we ons blijven inzetten 
voor uw belangen. Wij staan open voor uw 
mening en ideeën. In de hal bij de receptie 
hangt een ideeënbus waar u uw opmerkingen 
kwijt kunt. U kunt ook altijd e-mailen naar het 
secretariaat (mail@petervermijs.nl) of een van ons 
aanspreken.
De cliëntenraad bestaat uit fr. H van Geene (voor-
zitter), mevr. L. Vermee, mevr. T. Mutsaers, mevr. 
A. van Gorp, mevr. A. Pijnenburg, zr. K. Verhoe-
ven, hr. H. van de Wal en hr. P. Vermijs (secretaris/
ondersteuner).

De cliëntenraad 
is er voor u!
De cliëntenraad behartigt de belangen van 
alle bewoners van Joannes Zwijsen. Hebt u 
wensen, ideeën, op- of aanmerkingen, maak 
deze dan kenbaar bij de cliëntenraad. 

De cliëntenraad beschikt over een postvak 
achter de receptie (t.a.v. de heer P. Vermijs, 
ambtelijk secretaris). U kunt ook via de 
receptie een afspraak maken met een van de 
leden van de cliëntenraad. 

De geplande bewonerscontactmiddag, 
waar we jaarlijks verslag doen van onze 
activiteiten en voeling houden met de 
bewoners, hebben we tot nader order 
uitgesteld i.v.m. de drukke agenda. 

• We hebben gesproken over de huidige 
bezetting van de afdelingen. Het krijgen 
van personeel blijft moeilijk. Er zijn veel 
vacatures, die op dit moment moeilijk 
invulbaar zijn. De Wever is intensief 
bezig om nieuwe mensen te motiveren 
om in de zorg te gaan werken. Interne 
opleidingsmogelijkheden zijn daar 
onderdeel van. In WZC JZ zal tijdelijk voor 
de gehele Wever een soort informatie/
wervingsbureau worden ingericht. 

• Bij afdeling Kompas zal de CR, middels 
de adviesgroep, advies uitbrengen bij de 
vacature van afdelingshoofd.  

• De CR wil kritische meekijken over de 
manier waarop deelname aan activiteiten 
bekostigd kunnen worden.

Trudy Mutsaers 
Lid

Peter Vermijs 
Ambtelijk secretaris / 
ondersteuner

Fr. Harrie van Geene 
Voorzitter

An Pijnenburg-Mencke 
Lid

Lia Vermee 
Lid

Ans van Gorp 
Lid

Zr. Chr. Verhoeven 
Lid

Henk van de Wal 
Lid
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Wist u dat?
• Men in de middeleeuwen bier of wijn dronk in plaats van water.

•  Een groot deel van de wereld ooit links reed.

•  Het tegen elkaar klinken met glazen tijdens het proosten, in de middeleeuwen bij de 
ridders gestart is.

•  Tot rond 1900 de meeste straatlantaarns elke avond werden aangestoken door de 
lichtmaker.

•  De Romeinen hun soldaten uitbetaalden met zout.

•  De Schotten het oude jaar opbranden? Brandende vaten met teer worden door de 
straten gerold. De manier om het oude jaar op te branden, hierna mag het nieuwe 
jaar beginnen.

•  De allereerste intocht van Sinterklaas in Venray was en wel in 1888.

•  Speculaas en Marsepein vroeger liefdessnoepjes waren. Was je verliefd dan gaf je 
de persoon van je dromen Marsepein in de vorm van een hartje. Als het meisje de 
jongen niet mocht dan brak ze het figuurtje in twee (vandaar de uitdrukking iemand 
zijn hart breken). Een taaitaai-pop werd dan weer cadeau gedaan aan iemand die je 
echt niet mocht.

•  Het Chinese Nieuwjaar vroeger 15 dagen duurde? Voordat het nieuwe jaar kan be-
ginnen moet het ouden worden afgesloten. Schulden worden betaald, het huis wordt 
schoongemaakt, een bezoek aan de kapper en nieuwe kleding zijn hier onderdeel 
van.

•  In Spanje het de gewoonte is sinds 1909/1910 om, om 24.00 uur op iedere klokslag 
een druif te eten om een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar te krijgen.

•  Lange geleden het nieuwe jaar begon bij het begin van de lente. Als de natuur tot 
leven kwam of als de dagen begonnen te lengen. Bij de invoering van het christen-
dom werd 1 januari als nieuwe startdatum genomen. 

Rectificatie: In ’t Schrijverke nummer 32 op blz. 11 stond onder de “wist u dat”, dat het 
niet toegestaan is om in IJsland een hond als huisdier te houden. Uit betrouwbare bron 
weten we inmiddels dat het wel toegestaan is. 
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Inzet van vrijwilligers  
op Weverlocaties 
bij naderend 
levenseinde
Nabijheid bieden, waken bij mensen in de 
laatste levensdagen

De Wever biedt zorg die aansluit bij wat 
voor mensen zelf van waarde is. Ook bij 
een naderend levenseinde is zorg op maat 
uitgangspunt. Waken door naasten en man-
telzorgers 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 waakvrij-
willigers in de laatste levensdagen ingezet 
worden.

Samenwerking De Wever en VPTZ
Door de samenwerking van het team waak-
vrijwilligers van De Wever en de Vrijwilliger 
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van Con-
tour deTwern kunnen we een breed aanbod 
van waken realiseren. Er is de mogelijkheid 
om overdag, ‘s avonds en ‘s nachts waakvrij-
willigers in te zetten.

Aanvraag doen
De aanvraag wordt gedaan bij een geestelijk 
verzorger van De Wever, te bereiken via de 
receptie van De Hazelaar (telefoonnummer 
013 464 41 00). Zij zijn alle dagen bereik-
baar tussen 9.00 en 17.00 uur en buiten 
kantoortijden via de zorg coördinator van de 
afdeling. 

Nederland

Ncare
 
In december 2017 zijn alle verpleeg en 
verzorgingsafdelingen gestart met digitaal 
toedienen van de medicatie.
 
Wat houdt dit in: 
Via een iPad werkt de zorg in een digitaal 
registratiesysteem dat NCare heet. NCare 
maakt medicatieveiligheid beter beheersbaar 
en maakt het toedienen van medicatie door de 
verzorging binnen Joannes Zwijsen inzichtelijk. 

Een medicatieoverzicht, voorschriften 
van artsen, de toedienregistratie, dubbele 
controles en bestellingen, het wordt allemaal 
bijgehouden in één digitaal systeem. 

Waarom NCare: 
1. Het fijne van NCare is dat de zorg zo 

altijd en overal inzicht heeft in de actuele 
medicatie. Zo kan ook voorschrijven 
gebeuren op basis van actuele medicatie 
en gebruikshistorie. 

2. Door het digitaal aftekenen is er meteen 
een bewaking op vergeten toedieningen. 
Men kan daarnaast een dubbele controle 
doen op risicovolle medicatie, zelfs op 
afstand. 

3. Het bestellen van genees- en 
hulpmiddelen kan ook via dit systeem. 

4. Er is inzicht in het voorschrijven en 
toedienen van medicatie op basis van 
rapportages door artsen. 

5. Bovengenoemde kan allemaal binnen 
één systeem en met één druk op de knop 
geregeld worden. De papieren versie 
vervalt. Dit levert gemak en tijdswinst op 
en werkt kostenbesparend.
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Op woensdag 9 mei was het zover! Het jaarlijkse 
uitstapje met en voor de vrijwilligers zou weer gaan 
plaatsvinden. Rond 9.00 uur vertrok de bus richting 
Ridderkerk op weg naar het chocolade atelier van 
Noppen. Met een tasje gevuld met drinken en snoep 
kregen we al snel het bekende “schoolreisje gevoel” 
van jaren geleden en de stemming zat er dan ook 
meteen al goed in. 
Bij het chocolade atelier werden we getrakteerd 
op (u raadt het al) heel veel chocolade en leerden 

we ondertussen van alles over het proces van 
chocolade maken. Na afloop kregen we gelegenheid 
om nog allerlei lekkers voor thuis mee te nemen en 
u begrijpt dat er tassen vol mee terug zijn gegaan. 
Of de inhoud van deze tassen het allemaal tot 
Tilburg hebben gehaald is mij niet bekend…

Na dit bezoek zijn we doorgereden naar Rotterdam 
om samen te genieten van een goed verzorgde 
lunch. Wat bijzonder om elkaar eens van een hele 
andere kant te leren kennen!
Na de lunch zijn we naar de markthallen van 
Rotterdam gereden waar hapjes en drankjes uit alle 

windstreken te verkrijgen zijn en ook hier werden de 
tassen weer goed gevuld. De prachtige presentatie 
van alle koopwaar en de schitterende entourage van 
deze hal waren een belevenis op zich. Natuurlijk 
konden we dankzij het mooie weer de vele terrassen 
niet overslaan en hebben we nog heerlijk in het 
zonnetje gezeten. Toen het tijd was om weer naar 
huis terug te keren hebben we met de bus nog een 
tour gemaakt langs allerlei bezienswaardigheden 
in Rotterdam zoals de Euromast, de bekende 

kubuswoningen, hotel New York en natuurlijk het 
bekende stoomschip “De Rotterdam”.
Wat een prachtige stad, wat hebben we veel gezien! 
Eenmaal weer thuis werden we in Brasserie de 
Refter ontvangen met frites en snacks en konden 
we moe maar heel voldaan weer naar huis.

Ik hoop dat we nog vele jaren zo samen uit kunnen 
gaan! Ook Margreet bedankt voor het organiseren 
en mogelijk maken van deze mooie dag!

Cindy Dekker

Uitstapje 
vrijwilligers

“Lieve vrijwilligers, nogmaals onze hartelijke dank voor al het onbetaalbare 
werk dat jullie voor onze bewoners en voor de medewerkers doen. Jullie 
hebben deze dag zo ontzettend verdiend!”
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In 2018 hebben we in goed overleg met enkele 
bewoners, familieleden, medewerkers en de OR 
de opties besproken waaraan Joannes Zwijsen 
het geld zou besteden. Hieronder is in het kort 
beschreven waar men voor gekozen heeft. Vanuit 
de werkgroep zijn verschillende nieuwe activiteiten 
naar voren gekomen om het welzijn van onze 
bewoners zo leuk en gezellig mogelijk te maken. 
Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden omtrent 
alle activiteiten in het activiteiten boekje.

Ook bestaat de nieuwbouw Joannes Zwijsen 10 
jaar en dat gaan we vieren vanaf 19 september 
tot 19 oktober. In die periode worden er elke dag 
leuke en spetterende activiteiten georganiseerd, 
zet die datum alvast maar in uw agenda.

WAT gaat onder andere GEREALISEERD 
worden in 2018

Afdelingsuitjes
Voor alle bewoners die zorg krijgen vanuit Joannes 
Zwijsen is er een bedrag uitgetrokken voor een 
uitstapje, onder andere een lunch of een dagje  
naar zee. Natuurlijk krijgen bewoners daar nog een 
brief over. Familieleden of mantelzorgers kunnen 
ook met deze uitstapjes mee maar dan wel voor 
een gering bedrag.

Belevingsgericht maken van afdelingen
Er zijn nog verschillende ruimtes die 
belevingsgericht gemaakt gaan worden.
Eventueel worden hiervoor nieuwe meubelen 
gekocht, komt er een kleurtje op de muur of 
worden muren behangen.

Activeringen en geheugenspel
Er wordt een muziekstoel aangeschaft, als men op 
deze stoel gaat zitten dan komt er muziek uit.
Dit kan de muziek zijn die de bewoner/familie 

zelf heeft uitgekozen, in het volgend Schrijverke 
komt daar meer uitleg over. Ook wordt de Qwiek 
aangeschaft voor dementerende ouderen ook daar 
komt een uitgebreide beschrijving in het volgende 
Schrijverke.

Tuin
Er worden nieuwe planten aangeschaft voor 
de tuin en komt aankleding voor onder de 
overkapping.

Gezellige middagen in Brasserie de Refter
Er worden activiteiten georganiseerd op zondagen 
of een doordeweekse dag door de afdeling horeca. 
Dit, zodat u als bewoners en familie, zonder dat 
daar kosten aan verbonden zijn, kunt genieten van 
muziek, dans of een andere activiteit. 

Zoals u kunt lezen gaan we weer mooie dingen 
organiseren vanuit de Waardigheid en Trots 
gelden. Dit alles om het welzijn van onze bewoners 
zo mooi mogelijk te maken.

Waardigheid en trots
Joannes Zwijsen ontvangt ook dit jaar weer Waardigheid en Trots gelden vanuit VWS, bestemd voor 
zinvolle dag invulling en voor extra inzet op dagbesteding. 

Mocht u nog tips hebben of een leuk idee 
omtrent activiteiten, u kunt altijd contact 
opnemen met Margreet de Jong telefoon 
013-5492600.
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Henny Mutsaers werd geboren in 1936 en groeide 
op in de Tilburgse Antoniusstraat (tegenover het 
fraterhuis St Denis) als 2de in een gezin met 6 
kinderen. 

Vader was taxichauffeur en Henny herinnert zich 
nog goed dat hij altijd dinsdags vrij was. Dan ging 
hij meestal met zijn dochters naar de HEMA op 
de Heuvel. In de lunchroom trakteerde pa altijd op 
iets lekkers. De roltrap in de winkel was voor de 
kinderen een grote attractie.
De familie was groot en velen daarvan waren 
boer of schipper. Henny speelde heel graag met 
haar neef Hein. Die was geboren op een schip en 
logeerde bij zijn opoe. 
Maar het bleef niet bij samen spelen. Hein was 
in militaire dienst en zijzelf net van school toen 
ze verliefd raakten en verkering kregen. Op de 
Nijverheidsschool leerde ze van kleermaker 
Jansen uit de Diepenstraat zelfs kostuumnaaien. 
Henny ging als naaister werken bij mensen thuis. 
Ze verdiende goed met kleding maken. Meer dan 
haar zussen in de verpleging stelt ze enigszins 
triomfantelijk vast.

Met 21 jaar is ze met haar neef Hein getrouwd in 
de kerk van ‘t Heike. Op een scheepswerf in België 
werd toen het schip gebouwd waarop ze later 
samen zouden gaan varen. Het pasgetrouwde stel 
nam zijn intrek in de al voltooide matrozenwoning op 
het schip in aanbouw. Het eerste half jaar van hun 
huwelijk woonden ze dus op de scheepswerf. Hun 
schip was een Kempenaar van 55 meter lang en 

ruim 7 meter breed en had een woonruimte met 3 
slaapkamers, een badkamer, een huiskamer en een 
open keuken. Best heel ruim, zegt Henny, want het 
was heel praktisch ingedeeld zodat je wel met 25 
man binnen kon zitten.

Al gauw was Henny zwanger en binnen een jaar 
werd de eerste dochter geboren. Voor de bevalling 
verbleef ze bij haar moeder in Tilburg. Ook bij de 
kinderen die volgden bracht ze de kraamtijd aan 
de wal door. Henny en Hein kregen 5 kinderen die 
tot hun 7de jaar aan boord opgroeiden. Over de 
opvoeding aan boord vertelt Henny dat ze altijd 
duidelijke regels stelden voor een goede orde en 
voor de veiligheid van de kinderen.

Vanaf hun 7de gingen de kinderen naar een 
schippersinternaat, de meisjes in Arnhem en de 
jongens in Nijmegen. 
Vroeger bestond voor schipperskinderen geen 
leerplicht en was het onder schippers heel gewoon 
dat je niet kon lezen en schrijven. Henny en 
Hein vonden het belangrijk dat hun kinderen een 
degelijke opleiding kregen. Zij zelf behaalde in 1967 
Het Groot Vaarbewijs. Overdag werkte ze hard mee 
op het schip en in de avonduren naaide ze kleding 
voor de kinderen.

Vaak waren ze weken onderweg met lading. Zo 
vervoerden ze zilverzand van Maasmechelen in 
België naar Bazel in Zwitserland. Ofschoon het 
schip een krachtige motor had duurde de reis wel 
14 dagen. Dat kwam door de sterke stroming in de 

Vroeger 
en nu

Gesprek met  
Mevrouw Henny 
de Graauw-Mutsaers
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Boven-Rijn. Omdat er tegenwoordig meer sluizen 
zijn gaat de vaart sneller. Henny vertelt vol passie 
over bijzondere ervaringen op het schip, zoals toen 
ze in 1969 een vracht van 400 ton suiker over de 
Oostzee naar Flensburg vervoerden.
Omdat boodschappen doen niet altijd mogelijk was 
zorgde Henny dat ze altijd een flinke voorraad aan 
boord hadden. Zo namen ze 100 flessen melk, 50 
kilo aardappels en flink wat meel en eieren mee 
voor het eigen gezin en de meevarende matroos. Er 
werd onderweg ook veel vis gegeten. 
Waren ze in een weekend ergens tussen Keulen 
en Antwerpen dan kwamen de kinderen aan boord 
en werd er friet en pannenkoeken gebakken als er 
geen brood was.

Henny en Hein hebben 22 jaar samen gevaren. 
Toen moesten ze stoppen omdat Hein ziek werd. 
Alweer 26 jaar geleden is hij overleden. Henny ging, 
toen ze alleen kwam staan, weer meer tijd besteden 
aan naaien. Dat heeft haar door de moeilijke tijd 
heen geholpen.

Henny kreeg een ongeluk tijdens haar eerste rijles 
voor de scootmobiel. Dat kwam haar te staan op 
drie maanden ziekenhuis en revalidatie. Daarna 
kwam ze bij Joannes Zwijsen op afdeling Vlaspit. 
Helaas had ze daar maar weinig ruimte om met haar 
hobby, kleding maken, bezig te zijn. Ze was dan 
ook heel gelukkig toen ze kon verhuizen naar een 
appartement op de 4de etage waar ze meer ruimte 
had voor haar naai- en lockmachine. Maar wat een 
pech. Nauwelijks was ze verhuisd of er volgde weer 
een ziekenhuisopname. Haar gezondheid is erg 
broos maar ondanks alle ongemakken houdt Henny 
nog steeds van lekker uitgebreid buurten.
Ze is heel trots op al haar kinderen. Haar zoon Mark 
vaart. Hij heeft een schip van 1500 ton. Hij houdt 
zijn moeder er met foto’s en berichtjes op de mobiel 
steeds van op de hoogte waar hij is. Wat zou ze 
graag nog een keer meevaren. 

Door de organisatie van Katholieke Rijn- en 
Binnenvaart blijft ze ook nog altijd betrokken bij 
activiteiten voor schippers.

Duik het verleden in , in het Noord 
Brabants Museum ‘s Hertogenbosch
 
Zes tijdzones en 
twee paviljoens

Het Verhaal van Brabant verbindt verleden, 
heden en toekomst en maakt van Het 
Noordbrabants Museum de enige plek in 
Nederland waar bezoekers op deze schaal 
belangrijke momenten uit de geschiedenis van 
Brabant ontdekken. Er is voor iedereen, jong 
en oud, Brabander en niet-Brabander wat te 
zien, te beluisteren en ook zelf te doen. Het 
Verhaal van Brabant is opgebouwd uit zes 
tijdzones en daarnaast twee paviljoens die 
inzoomen op het leven en werk van de twee 
meesterschilders van Brabantse afkomst: 
Jheronimus Bosch en Vincent van Gogh.

De medewerkers van Brasserie De Refter 
vragen u vriendelijk om indien mogelijk te 
pinnen.
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In de kapel
Dagelijks
Elke morgen om 08:00 uur bidden we het 
kerkelijk morgengebed.
’s Avonds om 17:30 uur bidden we de vespers 
en de dagsluiting.
Iedereen mag zich daarbij aansluiten!

Elke dag is er om 10:00 uur een 
Eucharistieviering.
Op zondag is dit een gezongen Heilige mis 
met orgelbegeleiding.
Ook hier is iedereen welkom.
Alle diensten zijn ook te volgen op uw kamer 
via de kabeltelevisie van het huis.

De komende tijd:
De komende tijd is kerkelijk gezien een rustige 
tijd. Er zijn geen grote speciale feesten; 
Pinksteren is achter de rug en daarmee is 
de Paastijd afgesloten. We zitten nu in de 
zogenaamde ‘tijd door het jaar’. Deze duurt 
tot eind november, waarna we met de Advent 
beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar.
Voor die tijd zijn er nog wel een paar 
feestelijke dagen. Zo wordt op dinsdag 
15 augustus het feest van Maria 
Tenhemelopneming gevierd.
Op woensdag 27 september herdenken we 
het leven van Vincent de Paul, patroon van de 
Fraters CMM.
 
Op woensdag 4 oktober is het de dag van de 
H. Franciscus van Assisi, het grote voorbeeld 
van de zusters FMM.

Brasserie  
De Refter 
De Refter is dagelijks geopend van 8.00 tot 
19.00 uur. De keuken is geopend tot 18.30 
uur. 

De Refter is een gezellige ruimte waar u 
terecht kunt voor een maaltijd, een kopje 
koffie, een drankje, gebakje, een lekker 
broodje of een snack. Ook worden er vele 
activiteiten georganiseerd in De Refter en is 
er een boekenkast aanwezig waar u gratis 
boeken kan lenen. U kunt er echter ook 
boeken bij zetten die u zelf over heeft, zodat 
we altijd een wisselend assortiment hebben. 

Vanaf 11.30 tot 18.30 uur is een uitgebreid 
assortiment lunchgerechten en snacks 
verkrijgbaar. Het assortiment vindt u op 
de menuplankjes op tafel. Wekelijks zijn 
er twee soorten broodjes van de week. 
Alle aanbiedingen vindt u ook op de 
presentatieborden, kabelkrant en op facebook.

Elke dag worden er drie maaltijden 
geserveerd in De Refter.
• Van 8.00 tot 9.30 uur serveren we een 

ontbijtbuffet
• Van 12:00 tot 13:30 uur serveren we de 

warme maaltijd
• Van 17.45 tot 18.45 uur serveren we een 

broodbuffet

Heeft u speciale cateringwensen? Het 
horecateam van Brasserie De Refter staat 
voor u klaar! Wij verzorgen uw verjaardagfeest 
of jubileum, van koffie met gebak tot compleet 
koud of warm buffet of diner. Wij informeren u 
graag over de mogelijkheden. Het horecateam 
Joannes Zwijsen verwelkomt u graag!
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We vonden in een regionaal krantje een column 
van Theo van Gerven over Vruuger met een 
knipoog.

Voor degenen die uit de streek van Oirschot-De 
Beerzen komen is de taal gesneden koek, voor 
vele anderen is het even doorworstelen. Het 
helpt overigens om de tekst hardop te lezen, uw 
keelklanken blijken herkenbaarder voor uw oren 
dan de letters voor uw ogen. 

Deze column gaat over vruuger, over speulen. 
Het woord speulen komt van durspeulen; 
durspeulen deden we meestal van oud op 
nieuw. Ik speulde vruuger met de leukste dingen, 
bijvoorbeeld mee unne rommelpot. Witte gij nie 
wa da is? Dan ben de unne tobbert. Oo ge wit 
ook nie wa da is, des dan sunt! 
Unne rommelpot wier gemaakt van de bloas 
van t verreke. Daar gingen we dan mee langs 
de deur en zongen het liedje ‘Rommelpotterij, 
rommelpotterij, geef mu unne cent en ik ga 
voorbij, geef me unnen appel of un peer en ge 
ziet me het hele jaar nie meer

Als er geslacht wier, dan wier er dur de jong 
gevochten um de blo¬as. Als ik aan het slachten 
was bij unnen boer maakte ik de volgende  
afspraak mee die jong: als het verreke op de 
leer ligt en ik ben aan het schrabbe, dan meude 
om de beurt oewe vinger achter bij da verreke in 
zun kont dauwe. Ik zal kijken bij wie het verreke 
glimlacht, die krijgt dan de bloas. Dees was geen 
spelleke om oew vingers bij af te lekken, hier 
moeste lef vur hebben. De bloas werd 

dan opgeblazen en te drogen gehangen in de 
schouw.
Na een paar dagen werd er een groot blik 
gezocht en een rietje: de bloas om de pot heen 
spannen, een rietje erin en spuursen in oe 
rechtse hand (behalve degenen die links zijn, die 
spuursen in hun linkse hand).
Ook maakten we dan het prutselpanneke 
(snippers) van het onbestorven, nog slachtwarme 
vlees. Dat ging dan in een pan en werd gebakken 
en dat was mu toch lekker. De hammen 3 weken 
in de pekel en dan de schouw in en dun snijen op 
un snee zelfgebakken mik, en warme zult soppe 
en uitgebakke kaaikus (echte reuzel).

De karbenaai die moest naar de pastoor. Ik heb 
nog heel lang gedocht dat de pastoor da gaf aan 
de armen, maar tegenworrig weet ik wel beters.

O ja, dan was er nog de klabots. De klabots heeft 
twee betekenissen:
de klabots kon een vrouwspersoon zijn, dan 
proatte me van een stom vrouw maar unne slag 
erger (oerstom wijf).
Een klabots was ook gevaarlijk speelgoed: een 
rond stuk boomstam van (klabotsenhout), daar 
boorde een gat durheen (dur en dur), un pin er in 
mee un moerke en de proppen van de elsboom 
dienden als kogel.
Mulders (meikevers) schudden we uit een 
beukenheg. Dan dinne we een vliegertouwke 
um een van zun pootjes en lieten hem rondjes 
vliegen en onderwijl zongen we ut liedje van de 
mulder: mulderke mulderke vlieg maar rond, 
mul¬derke mulderke.... Is er een meikever in april 
dan is dat een zot die niet weet wat ie wil.

Vruuger met een knipoog
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Heel veel instellingen werden vroeger geleid 
en georganiseerd door geestelijken. Dus ook in 
de keuken stonden geestelijken. Het eten werd 
dagelijks bereid vanuit de basis. Later werd dit 
steeds meer gedaan door leken en verschenen de 
koks in de keuken. 
Vanuit de basis koken betekende letterlijk: zelf de 
aardappels schillen en pitten, de groenten werd 
vuil aangeleverd en moest worden gewassen en 
gesneden, het vlees werd zelf gesneden, soep 
gemaakt, toetjes bereid. Zelfs de appelmoes werd 
zelf gemaakt. De keukens waren groot, stonden 
vol met pannen, ketels, schalen, aanrechten en het 
schitterde er van het roestvrijstaal. Er stond een 
hele groep koks die s morgens al vroeg begonnen 
met pap koken, grote ketels koffie en thee zetten, 
waarna de afdelingen dit kwamen ophalen voor het 
ontbijt. Vervolgens werd er druk begonnen met het 
koken van de warme maaltijd. De taken werden 
verdeeld. Soepen en sauzen koken, aardappelen 
en groenten koken , vlees bakken. Er werd naar 
de klok van 12 uur s middags toegewerkt. Elke dag 

weer een uitdaging. Dan alles portioneren zodat 
iedereen s middags kon genieten van de warme 
maaltijd.  Daarna kwam alle vuile afwas weer terug 
naar de keuken welke met grote vaatwassers werd 
weggewerkt.  De keuken werd gepoetst, de vloer 
geschuurd en alles weer klaargezet en eventueel 
voorbereid voor de volgende dag.  Er was 1 menu 
van de dag met allerlei kaartjes van bewoners 
waarop stond wat zij niet lustten of vanwege een 
dieet niet konden verdragen.  Ook bestonden er 
toen diëten die na verloop van tijd achterhaald zijn. 
Bijvoorbeeld een roborerend dieet: dit was een dieet 
om aan te sterken. 

In de tijd van de individualisering vonden we dat 
iedereen zijn of haar eigen keuze moest kunnen 
maken. Via menukeuzelijsten konden bewoners 
een week tevoren al aangeven wat zij wilden eten 
en hadden keuze uit diverse gerechten.  Om dit 
allemaal te kunnen verwerken werd de computer 
een essentieel apparaat. Deze vertaalde de keuzes 
naar bestellijsten, kooklijsten en opscheplijsten. 

De keuken van een zorginstelling 
vruuger en nu
 

Veel mensen zeggen: vruuger was alles beter. Of dat zo is durf ik niet te zeggen.  
Vroeger was wel alles anders. 
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Het eten werd op een eigen plateau opgeschept. Dit 
gebeurde via een lopende band. 
Nog steeds werd er in de eigen keuken gekookt 
maar werden steeds meer half kant en klare 
producten gebruikt zoals pakken soep en saus en 
groenten uit de diepvries.
Nog steeds liepen er in de keukens een heel 
regiment koks en  keukenhulpen om al het werk 
gedaan te krijgen. Geld speelde toen nog in mindere 
mate een rol. Alles werd toch wel betaald door de 
overheid. 

Nog weer later werd geld een belangrijke factor. Er 
moest steeds bezuinigd worden. Efficiënt werken 
werd belangrijk. Omdat personeel nou eenmaal 
een dure kostenpost is werd daar voornamelijk 
naar gekeken. De “voedingsindustrie “ speelde 
daar ook op in en er ontstonden steeds meer 
bedrijven die kant en klare producten maakten. De 
kwaliteit daarvan werd ook steeds beter. Doordat 
er grootschalig werd geproduceerd konden de 
instellingen daar wat betreft de kosten niet tegen 
op. Dus steeds minder koks en meer kant en klare 
producten kwamen de keukens in. 
Er kwamen ook cateraars die de hele keuken 
overnamen. De instelling wist te voren wat ze aan 
kosten kwijt waren en liepen ook geen risico. 

Om gezondheidsrisico’s te vermijden werd de 
HACCP ( hygiënevoorschriften) ingevoerd. Dit 
was en is nog steeds een wettelijke eis, hoe om te 
gaan met eten en drinken zodat de gebruiker geen 
risico loopt om er ziek van te worden. Door deze 
eisen konden bepaalde bereidingen die tot dan 
altijd gedaan werden ineens niet meer. Een bekend 
voorbeeld is dat er geen zachtgekookte eieren of 
spiegeleieren met zachte dooier gegeven mocht 
worden. Ook aan de temperatuur van de warme en 
koude maaltijden werden eisen gesteld. 

“Ontkoppeld koken” werd ingevoerd. Dit betekent 
dat het eten wat wordt gekookt , heel erg snel 
terug gekoeld wordt om geen kwaliteit te verliezen. 
Daarna wordt het in de koelkast bewaard en pas 
weer gebruikt en opgewarmd op het moment dat 

het gegeten wordt. Dit was vooral een manier om 
te kunnen voldoen aan de hygiënevoorschriften en 
om kosten te besparen. In het begin was de kwaliteit 
belabberd maar dat is in de loop van de jaren veel 
verbeterd. 

Een week tevoren kiezen wat je wilt eten werd op 
een gegeven moment ook niet meer geaccepteerd. 
Je moest kunnen kiezen op het moment zelf. 
Daardoor ontstonden de “a la carte “ restaurants. 
Ook in de huiskamers op de afdelingen werd dit 
zo gedaan. De keuken maar ook de gastvrouwen 
op de afdelingen moeten dan tevoren een goed 
inschatting maken wat de bewoners zouden gaan 
eten. Dit is best moeilijk want men moet kunnen 
kiezen, het liefst komen we niets te kort maar er 
mag ook niet veel eten overblijven wat weggegooid 
moet worden. 

Kant-en-klaar eten is wel steeds meer geaccepteerd 
in de hele samenleving. Ook in horeca wordt hiervan 
veel gebruik gemaakt. Om de eenvoudige reden 
dat alles zelf maken gewoon niet meer te betalen 
is. Enkel hele exclusieve en dure restaurants doen 
dit nog, maar is voor niet iedere portemonnee 
weggelegd. 
Aangezien we in de instellingen volgens een budget 
moeten werken is het steeds een uitdaging om 
met alle beschikbare middelen elke dag weer een 
lekkere maaltijd op tafel te zetten. Dit doen we door 
gedeeltelijk zelf te koken en gedeeltelijk gebruik 
te maken van kant en klare producten. Wat in 
ieder geval altijd nodig blijft is iemand met kennis 
van eten en dat zijn de koks. Op Joannes Zwijsen 
hebben we koks die verstand hebben van koken en 
in staat zijn de juiste keuzes te maken tussen zelf 
koken en kant en klare gerechten. 
Iets wat altijd overeind moet blijven, ongeacht hoe 
we het ook doen, is dat het eten gewoon lekker 
moet zijn. Je moet kunnen genieten van het eten. 
Dat is iets waar alle medewerkers die met eten en 
drinken bezig zijn op Joannes zwijsen hun uiterste 
best voor doen. 

Ben vd Brandt 
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10 jaar nieuwbouw Joannes Zwijsen
 
Zoals al eerder aangegeven bestaat Joannes Zwijsen in september 2018 tien jaar en vinden er 
feestelijkheden in de periode van 19 september tot en met 16 oktober plaats. 

Het programma hiervan zal binnenkort op de afdelingen van Joannes Zwijsen opgehangen worden. 

Blok deze periode in uw agenda en zorg dat u er bij bent!!

Ook zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van een heuse Glossy welke in deze periode 
uitkomt. Daarin komt onder ander het onderdeel ‘de metamorfose”. 15 mei hebben de bewoners 
van Joannes Zwijsen op de catwalk kleding van 2 modehuizen geshowd. Tevens zijn er vrijwilligers 
geïnterviewd door Christel de Laat, beter bekend als het typetje Betty (Toren C, het lekkerste 
Brabantse Worstenbroodje, FijnFisjeNie). Het was een hilarische middag. We kijken uit naar het 
resultaat in de Glossy, u gaat er zeker meer van horen. 

Honden zijn welkom  
bij Brasserie De Refter, 
mits aangelijnd.

Like Joannes 
Zwijsen  
via facebook 
www.facebook.com/
Joannes Zwijsen
We stevenen af op de 750 likes en bent u 
de 750e dan ontvangt u een dinerbon van 
Brasserie de Refter!
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Bereiding
1. Toast het brood in een toaster of pan. 

2. Besmeer de eerste plak met de smeer-
bare kaas en doe er daarna ijsberg sla 
en een plakje kaas op. 

3. Doe hier vervolgens de volgende plak 
brood op en beleg deze met de sla, au-
gurk, ui, spek en doe hier wat mayonaise 
en een beetje mosterd op. 

4. Leg hier de laatste plak brood op voor-
zien van een gebakken eitje dat u onder-
tussen gebakken heeft.

5. Als optie kunt u de club sandwich nog 
garneren met een plakje sinaasappel en 
rauwkost.

Het vocht zeker niet weg 
gooien! Daar kan je heerlijke 
asperge soep van maken!

(Recept is te koop)

Benodigdheden
• witte asperges AA kwaliteit
• beenham (1 mooi dikker 

stuk)
• krielaardappeltjes
• eieren
• roomboter
• peterselie
• foelie of nootmuskaat 
• zout 
• suiker

Zorg dat alle ingrediënten klaar 
staan en gesneden zijn.

Asperges op 
Brabantse wijze
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Bibliotheek
Zowel in De Refter als bij de receptie staat een 
kast met boeken. U mag deze boeken te allen tijde 
lenen, maar u mag ook zelf boeken afstaan door 
ze in deze kasten te plaatsen.  

Brasserie De Refter
Dagelijks geopend van 08.00 tot 19.00 uur (de 
keuken sluit om 18.30 uur). 

Cliëntenraad
Vragen, opmerkingen en suggesties aan de cli-
entenraad zijn van harte welkom in het postvak 
van de heer Vermijs, ambtelijk secretaris van de 
cliëntenraad (via de receptie).

Diëtist
In overleg met uw arts kunnen we de hulp van 
een diëtist inroepen bij voedingsproblemen. Deze 
kunnen variëren van diabetes mellitus, slik- en 
kauwproblemen tot ongewenst gewichtsverlies 
of –toename. Als u twijfelt of vragen heeft kunt u 
deze altijd bespreken met uw arts en/of diëtist. Via 
de receptie kan een afspraak worden gemaakt met 
de diëtist. 

Fietspomp/compressor
Bij de receptie, naast de kapsalon, hangt een com-
pressor waar u (rolstoel)banden kunt oppompen.

Fysiotherapie
Als u van de arts een verwijzing voor fysiotherapie 
hebt gekregen, kunt u die afgeven bij de receptie. 
De fysiotherapeuten van De Wever zullen dan 
contact met u opnemen. U kunt ook bij de recep-
tie een bericht voor de fysiotherapie achterlaten, 
waarna zij contact met u zullen opnemen.

Geestelijk verzorger
De geestelijk verzorger van Joannes Zwijsen is 
te bereiken via de medewerkers van de zorg en 
de receptie of telefonisch op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 
op 06-30912703

Huismeester
Voor allerlei technische aangelegenheden in en 
om uw appartement kunt u de huismeester raad-
plegen. Hij is van maandag tot en met vrijdag 
aanwezig. Via de receptie kunt u de huismeester 
bereiken en/of een afspraak met  hem maken. 

Kapel
08.00 uur Kerkelijk morgengebed 
10.00 uur Eucharistieviering 
17.30 uur Avondgebed

DIENSTEN EN FACILITEITEN
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Kapsalon
Schuin tegenover de receptie is de kapsalon. U 
kunt er binnenlopen om een afspraak te maken 
voor haarverzorging, manicure en/of visagie. U 
kunt ook bellen voor een afspraak 013 549 26 
05. De kapsalon is iedere donderdag en vrijdag 
geopend van 08.30 tot 17.00 uur. 

Pedicure
U bent van harte welkom bij de pedicuresalon. 
Op de derde verdieping in kamer C3.04 kunt u 
terecht voor diverse voetbehandelingen. Voor een 
afspraak in de salon kunt u bellen met 06 57 05 75 
19. Voor een afspraak aan huis kunt u bellen met 
06 28 34 17 95 (ook voor voetverzorging bij een 
diabetische of reumatische indicatie). 

Prikdienst
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.30 
uur. Op de begane grond, links van de receptie.

Receptie
Van maandag ton en met vrijdag van 08.00 tot 
18.00 uur.

Zaterdag en zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

Thuiszorg
Voor mensen in de opleunwoningen en de wijk die 
in het bezit zijn van een indicatie, wordt aan huis 
verzorging, verpleging en begeleiding geboden. 
De Wever Thuis is te bereiken via 06 53 44 60 09.

WiFi
Joannes Zwijsen heeft free Wifi:

Gasten@DeWever
Voor wie 
Bezoeker in het algemeen

Voor wat 
Privé-telefoon, tablet, pc en laptop

Toegang 
Geen wachtwoord nodig, wel een disclaimer 
accepteren

 
Medewerkers@DeWever
Voor wie 
Medewerkers van De Wever

Voor wat 
Privé-telefoon, tablet, pc en laptop

Toegang 
Je e-mailadres van De Wever en je wachtwoord
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Oplossing    _______________________________________________________________________

Naam  _______________________________________________________________________

Afdeling _______________________________________________________________________

Appartement _______________________________________________________________________

Puzzelt u mee?

SPELER

GOAL

KAPITEIN

BALSPORT

BAL

STADION

KEEPER

TREINER

SCHEIDSRECHTER 

VOETBALVELD

X V S W V X J Q V N N U B N L

Q P R Z H D O Z J B F P M S K

N V O E T B A L V E L D Z E S

U O N F S J G L S V S P E H H

D B C I Y X Y M T R P P J Q Z

L G O I W J P O A F E R T I D

S R X N Z G R E D R L E K I Y

D Z H Y G M B U I E E N A N D

O T B U H H W Z O T R I P Y M

U U V D I B M F N E C E I J P

G O A L U B A L S P O R T I G

O C J N P X O L Z W G T E M V

S T T P A M U O U G G D I F R

K O C P M B P N S W R G N E K

R E T H C E R S D I E H C S T

Als u de oplossing van de puzzel inlevert bij de receptie vóór 30 augustus dan maakt u kans op 
een cadeaubon van Brasserie De Refter. 

Winnaar van de vorige puzzel:
Zuster Verbeek
 
Zuster Verbeek heeft haar cadeaubon inmiddels in ontvangst genomen. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd!
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Naam: .........................................................................................................................

Afdeling/appartement: ......................................................................................

wil niet dat foto’s waar hij/zij op staat gebruikt worden voor publicatie in ‘t Schrijverke

Toestemming gebruik foto’s
Om ons blad te illustreren, zullen wij her en der gebruik maken van foto’s die bij diverse gelegenheden zijn 
gemaakt. Het kan voorkomen dat ook u op een foto staat. Als u liever niet wilt dat we een foto gebruikem 
waarop u staat, dan houden wij hier rekening mee. Vult u hiervoor onderstaande strook in en geef deze af 
bij de receptie t.a.v. de redactie. 

15 maart 
15 juni

15 september (een speciale Glossy n.a.v. het 
10 jarig bestaan nieuwbouw Joannes Zwijsen) 
15 december.

Redactie:
Marcella Adriaansen, Marian Bertens, Ben 
van den Brandt, Margreet de Jong, Inge 
Kemmeren

Vaste rubrieken:
Gabriël Roes 
Peter Vermijs 
Henk van de Wal 
Theo van Iersel

Opmaak:
De Wever Communicatie

Redactiesecretariaat
Marcella Adriaansen 
Tel: 013 549 26 00 
Email: m.adriaansen@dewever.nl

Kopij dient bij voorkeur digitaal (per e-mail) 
te worden aangeleverd bij het secretariaat. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
om stukken te weigeren, in te korten of te 
wijzigen.

Uiterste inleverdatum voor:
de uitgave in juni is 15 mei 
de uitgave in december is 15 november

Colofon
 
’t Schrijverke is een informatieblad voor de intramurale bewoners van Joannes Zwijsen  
en hun relaties. Het blad verschijnt dit jaar rond:



Gelukkig hebben we de foto’s nog...


