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Van de 
locatiemanager
Beste bewoners,
Mijn eerste weken op Joannes Zwijsen zitten erop. 
Hierop terugblikkend kan ik zeggen dat het een open 
huis is, waar ik me welkom voel. Doordat ik mijn tijd 
moet verdelen tussen twee locaties, Padua en hier, zult 
u mij minder vaak zien dan dat u dat van Inge gewend 
was. Bij de receptie weten ze u te vertellen op welke 
locatie ik me bevind en wanneer u mij kunt treffen op 
Zwijsen.

De afgelopen weken hebben we een aantal leuke 
activiteiten gehad op Zwijsen. We hebben onze 
jubilarissen in het zonnetje gezet en de Zwijsendag 
samen gevierd. We hopen dat iedereen hier van genoten 
heeft. 

De donkere dagen staan weer voor de deur. De dagen 
waarop we veel sfeer naar binnen kunnen brengen. 
Dit gaan we ook op Zwijsen proberen te realiseren 
voor u. In de maand december zullen we binnen 
Joannes Zwijsen weer veel aandacht schenken aan 
al de feestelijkheden die bij deze maand horen. We 
hopen dat u zich met uw familie welkom voelt om aan 
zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen. Het zijn 
speciale dagen die samen gevierd moeten worden. De 
uitnodigingen voor de feestelijkheden zullen via de 
afdelingen naar u toe komen.  Ik hoop u dan te mogen 
ontmoeten.
Ik wens u allen vanaf deze plaats bijzonder mooie 
feestdagen toe.

Anja Meeuwesen
Locatiemanager 

Van de redactie
Hierbij een versie van ’t Schrijverke in een nieuwe 
vorm, de  wintereditie. Hebt u ook zo zin deze 
periode? Zouden we dit jaar dan eindelijk weer een 
Elfstedentocht mogen meemaken? Weer eens een 
echte oer-Hollandse traditie. Op het moment van 
dit schrijven zien wij u allen hier al zitten in De 
Refter met “koek en zopie”, om bij mooie en/of zware 
momenten van de schaatsers een traantje weg te 
pinken. Wat zou dat mooi zijn!

De natuur is sowieso op dit moment prachtig met 
zijn mooie kleuren. De kachels en kaarsjes branden 
al volop en de kerstversieringen zijn niet meer weg te 
denken in de winkels. Hopelijk wordt het weer eens 
een ouderwetse winter. 

Een mooi moment om ’t Schrijverke eens ter hand te 
nemen. We hopen dat deze editie u enige informatie 
verschaft en prettig leesmateriaal. Misschien wel een 
terugblik op mooie herinneringen want er was weer 
genoeg te doen in Joannes Zwijsen. 

Wat hebben we gelachen met de voorstelling van de 
Bossche Komeedie, genoten van de Schrobbelaer 
middag en de uitstapjes vanuit Waardigheid en 
Trots. De jubilarissen dag niet te vergeten en zo ook 
Zwijsendag. 
We hebben daarom van deze activiteiten nog een 
paar mooie foto’s in het blad opgenomen. 

Wij wensen u veel lees, puzzel en kijkplezier!

Naam: .......................................................................................................

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

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 een foto gebruikt 
wordt, 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. 
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Ard geboren
 
Inge Kemmeren, locatiemanager Joannes Zwijsen en haar man 
Richard zijn vrijdag 27 oktober de trotse ouders geworden van Ard! 

Wij wensen de kersverse ouders héél véél gezinsgeluk in goede 
gezondheid toe!

Tevens willen wij namens Inge en Richard iedereen bedanken voor 
de mooie kaarten, ballonnen en alle andere felicitaties!

De zorg in Nederland is sterk in beweging. Als gevolg 
van veranderd overheidsbeleid blijven mensen steeds 
langer thuis wonen. Dat betekent dat mensen pas 
verhuizen naar een woonzorgcentrum als zij intensieve 
en gespecialiseerde zorg en behandeling nodig heb-
ben. De zorg in de huizen wordt daarmee zwaarder en 
complexer. Daarbij komt dat er minder geld is voor de 
zorg die geleverd moet worden. Het gevolg is dat we 
als organisatie op verschillende fronten keuzes moeten 
maken en bezig zijn met veranderingen. Deze zijn niet 
altijd makkelijk voor cliënten en medewerkers, maar wel 
noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te kun-
nen blijven leveren.
Zoals u in de kranten kunt lezen is er binnen de zorg 
een tekort aan zorgmedewerkers. Dit is een landelijk 
probleem en raakt daarmee helaas ook Joannes Zwij-
sen. De komende jaren moeten er landelijk meer dan 
100.000 medewerkers bijkomen om de tekorten te 
kunnen gaan opvangen. Dit kunnen we niet alleen en 

doen we samen met landelijke partijen. Ook De Wever 
is actief aan het kijken hoe we de vacatures die er ont-
staan toch steeds weer te kunnen invullen. Dit doen we 
met regionale organisaties zoals o.a. ROC, transvorm, 
Fontys, Avans. 
De Wever staat voor goede en veilige zorg aan cliënten 
en tevreden medewerkers. Daarnaast willen we ook 
financieel gezond blijven. We zijn trots op onze mede-
werkers en vrijwilligers, hebben veel waardering voor 
hen en groot respect voor de manier waarop zij, ook in 
drukke tijden, betrokken zijn bij onze cliënten  en steeds 
het beste willen voor hen. 
We realiseren ons dat u als cliënt soms zult ervaren dat 
de werkdruk groot is voor onze medewerkers. Ook zult 
u te maken kunnen krijgen met een onbekend gezicht, 
doordat de huidige teams niet alle diensten in het 
rooster kunnen oplossen. We hopen dan op uw begrip, 
omdat we blij zijn met de extra handen die wel nodig 
zijn om de zorg aan u te kunnen blijven geven. 

Chantal Beks 
De Raad van Toezicht heeft per 1 februari 2018  Chantal Beks 
benoemd in de functie van lid Raad van Bestuur. Vanaf deze 
datum vormt zij samen met Willem Kieboom de Raad van 
Bestuur van De Wever en vult daarmee de vacature in die is 
ontstaan door het vertrek van Julius Roorda per 1 september 
2017.

Chantal Beks is momenteel directeur/bestuurder van Archipel 
Thuis BV en tevens directeur bedrijfsvoering bij de Archipel 
Zorggroep in Eindhoven.

We zien uit naar een constructieve en plezierige 
samenwerking.
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Op de hoek van de Spoorlaan en de Noordstraat was de 
overweg van de Gasthuisstraat. Als de overweg geslo-
ten was kon men via een voetbrug over het spoor heen.
Het was dan wel een heel gesjouw als je met je fiets was. 
Eerst je fiets omhoog duwen, maar het ergste was om 
je fiets in bedwang te houden als je omlaag ging. Vroe-
ger was de spoorlijn afgezet met spoorbielzen, die later 
vervangen werden door een ijzeren hekwerk. Onder 
de brug stond een sein-posthuisje. Het huisje van de 
overwegwachter bevond zich op de hoek van de Gast-
huisstraat en de Alleenhouderstraat. Op de achtergrond 
staan de bomen van de Fratersstraat. Deze moesten 
wijken voor de losplaats van de NS die in hoofdzaak 
werd gebruikt voor de aanvoer van steenkolen, zowel 
voor fabrieken in het noorden van de stad als voor 
kolenhandelaren. Rond 1960 werd de brug afgebroken 
voor de bouw van het viaduct aan de Gasthuisstraat.Het 
oude gasthuis werd in de zestiger jaren gesloopt voor de 
verbreding van de Gasthuisstraat. Dit was het tweede 
gasthuis. Het eerste stond op de Veldhoven (nu Wilhel-
minapark) van 1827 tot 1838. Dat er toen maar weinig 

mensen in het ziekenhuis kwamen, blijkt wel uit het feit 
dat er pas in 1877 een verdieping werd opgebouwd. Ook 
werden er toen nog bejaarden opgenomen in het gast-
huis. Maar daarvoor werd in 1888 het St. Josephgesticht 
gebouwd aan de Lange Nieuwstraat. In 1929 werd het 
gasthuis gesloten omdat toen het nieuwe St. Elisabeth-
ziekenhuis gebouwd was aan de Jan van Beverwijck-
straat. Dan gaan we weer eens na wie er in de zestiger 
jaren in de Gasthuisstraat woonden. Op de voorgrond 
de muziekwinkel van Christ. Daarnaast zat kapper de 
Kok. Als buurman had hij cafe Hooghardie en op de 
hoek van de Locht-straat zat wasserij van Gorp. Deze 
was speciaal bekend vanwege het wassen van overhem-
den, die met zo’n hardgesteven boord werden afgeleverd. 
Op de andere hoek zat de bloemenzaak van Baljet. Bij 
het derde zonnescherm op de foto was de snoepwinkel 
van Jamin. Zoals we op de foto zien waren er toen alleen 
maar fietsers. Een voorbode van wat nu de Gasthuisring 
is geworden; een onderdeel van de fietsroute.

                                 Harrie Schoenmakers †

Zo als mijn vader het zich herinnerde

Schoon Tilburg

In september 2018 bestaat de nieuwbouw van Joannes Zwijsen al weer 10 jaar.  
Een feestje wat we niet zomaar voorbij laten gaan. 

Vandaar dat we er nu al wat aandacht aan besteden. De komende seizoenen zullen we ook wat mensen aan het 
woord laten die iets van Joannes Zwijsen willen vertellen. Bent u iemand die zo’n verhaal met ons  zou willen delen, 

schrijf dan naar de redactie van Joannes Zwijsen (m.adriaansen@dewever.nl)

Op naar 10 jaar nieuwbouw Joannes Zwijsen
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Een nieuwe regering en de zorg.
De ellenlange  formatiebesprekingen zijn eindelijk 

afgerond en er is een kabinet (Rutte lV) met VVD, D66, 
CDA en CU. De CDA-er Huub de Jonge is de nieuwe 
minister voor de Volksgezondheid. Hopelijk wordt het 
een stabiel kabinet waar ook veel aan de zorg wordt 
gedacht en gewerkt. Naast extra geld is er ook behoefte 
aan goed en gekwalificeerd zorgpersoneel. Ook WZC 
Joannes Zwijsen speelt dat. Het zorgonderwijs moet 
gestimuleerd worden en er zijn plannen voor verkorte 
opleidingen voor neven-instromers (bij- en omscholin-
gen). De Wever stelt zich hierin actief op.
De kwaliteit van de zorg, maar ook van het welzijn staan 
onder druk. De Cliëntenraad blijft alert!

Meer medezeggenschap voor bewoners in 2018
In het regeerakkoord staat dat de medezeggen-

schap voor bewoners (en dus voor de door hen gekozen 
vertegenwoordigers in de Cliëntenraad) aanzienlijk zal 
worden uitgebreid. Adviesrecht wordt vaak omgezet in 
verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht. Dit speelt 
o.a. bij fusie, benoeming afdelingshoofd, brandveilig-
heid, verhoging eigen bijdrage. De CR moet zich blijven 
verdiepen in de actuele ontwikkelingen. Er is, naast 
de veranderende wetgeving, veel beweging in de zorg: 
Waardigheid en Trots, Radicale Vernieuwing Verpleeg-
huiszorg, Vrijwilligersbeleid Intramurale Zorg. 

Uit de cliëntenraadsvergaderingen
In september maakten we kennis met Anja Meeu-

wesen (WZC Padua). Zij vervangt Inge Kemmeren-
Kroot tijdens haar zwangerschapsverlof. 
De viering van de ‘Zwijsendag’ is geëvalueerd. De be-
langstelling van bewoners en medewerkers is nog matig. 
Wij hebben teruggeblikt op ons werkbezoek naar België. 
In Westmalle waren we te gast in een verpleeghuis waar 
o.a. de zusters FMM wonen. Van daar bezochten we ook 
WZC Amandina in Gooreind. Dit WZC is gerealiseerd 
in het gerenoveerde klooster en het prachtige park, waar 
de zusters eerst woonden. Het is goed om overeenkom-
sten en verschillen te zien en te beseffen dat de zorg in 
België heel anders is geregeld dan bij ons.
‘Eten en drinken’ blijft een terugkerend onderwerp. Ben 
van de Brandt zal met de bewoners in gesprek gaan om 
meningen te inventariseren.

De CR is akkoord gegaan met een wijziging in de 
telefoonaansluitingen. De telefooncentrale van het huis 
wordt opgeheven en alle bewoners krijgen een indivi-
dueel contact met Ziggo. Deze overgang wordt door het 
WZC begeleid.
Het WZC heeft een goed gesprek gehad met de huis-
artsenpost van dr. Poyraz m.b.t. beschikbaarheid en 
samenwerking.
Er is aandacht voor de veiligheid in huis, met name de 
garage en de toegangen.
Verder is er gesproken over privacy, reanimatiebeleid, 
uitvoering BOPZ, oorzaken van (te) hoog ziekteverzuim 
en de besteding van de gelden van het project Waardig-
heid en Trots voor 2018.
Het actuele financiële plaatje van WZC Joannes Zwijsen 
voor dit jaar loopt redelijk in de pas met de begroting.
De kruising met de Gasthuisring wordt door de ge-
meente heringericht. Ook verder blijft de ontwikkeling 
van de Spoorzone onze belangstelling houden.
In de Centrale Cliëntenraad is een nieuwe bestuurder 
gekozen en is o.a. gesproken over de nieuwe huisstijl van 
De Wever.

Een nieuw jaar: 2018 
Gezien de problemen en ontwikkelingen in de zorg 

zal ook 2018 weer een druk jaar worden voor de Cli-
entenraad. Wij blijven ons inzetten voor een goede en 
stabiele zorg voor onze bewoners, waarbij we belangstel-
lend uitkijken naar de plannen van het nieuwe kabinet. 
Wij richten ons op verbeteringen in de zorg op Joannes 
Zwijsen.

Wij wensen alle bewoners, medewerkers en vrijwil-
ligers mooie feestdagen toe en een heel gezond en 
energiek 2018! Als Cliëntenraad zullen we ons voluit 
blijven inzetten en ook proberen goed te luisteren wat U 
belangrijke zaken vindt, die aandacht behoeven. U kunt 
altijd uw ideeën, suggesties, vragen op het terrein van 
zorg, welzijn, wonen en leefsfeer in de ideeën bus (in 
de hal bij de receptie) van de CR doen of e-mailen naar 
het secretariaat. De Cliëntenraad bestaat uit fr. Harrie 
van Geene (voorzitter), mevr. Lia Vermee, mevr. Trudy 
Mutsaers, mevr. Ans van Gorp, mevr. An Pijnenburg, 
zr. Krista Verhoeven, Henk van de Wal en Peter Vermijs 
(secretaris/ondersteuner) (mail@petervermijs.nl.)

Van de Cliëntenraadstafel



6 ` t  S c h r i j v e r k e6

Eerder dit jaar hebben contactpersonen en familieleden 
deelgenomen aan een spiegelgesprekken, waarvoor nog-
maals onze dank. Het heeft de afdelingen veel nuttige 
informatie opgeleverd waar wij flink mee aan de slag 
zijn gegaan. 

De complimenten: 
Afdeling horeca en receptie

• Vriendelijke medewerkers
• Medewerkers kennen de bewoners en de familie
• Voldoende afwisseling in de maaltijden
• Smakelijke en goed verzorgde maaltijden 
• Fijn dat er soms een bijzondere maaltijd is
• Kerstdiners zijn prima
• Voor het bedrag van de maaltijd kan men zelf niet  
 koken 

Afdeling Braambos
• Medewerkers hebben veel geduld
• Er wordt goede zorg geleverd
• Men heeft een groot empathisch vermogen
• Medewerkers zijn attent
• De sfeer op de afdeling is goed

Afdeling Elzas
• Er wordt goede zorg geleverd
• De familie voelt zich thuis
• Door de week vinden er leuke activiteiten plaats 
• De kamer zijn schoon
• De gedenktafel wordt zeer gewaardeerd
• Er is meer rust op de afdeling
• Er vinden muziekactiviteiten plaats in de huiskamer

Afdeling Pelgrim
• Men voelt zich thuis
• Er is aandacht, men kan zichzelf zijn
• Familie laat de bewoner met een gerust gevoel achter
• Gevoel van samen doen
• Gevoel van warmte

Afdeling Vlaspit 
• Medewerkers zijn erg vriendelijk
• Er wordt goede zorg geleverd
• Er is een prettige omgang met bewoners en familie
• De afdeling is erg schoon

Spiegelgesprekken 
De verbeterpunten:
Afdeling horeca en receptie

• Men vindt de prijs van de bijzondere maaltijden  
 hoog
• Regelmatig beschadigingen aan het glaswerk en  
 servies
• Bestek is regelmatig vies en tafels en vloer zijn niet  
 altijd schoon
• Men moet lang wachten bij de balie en lang wachten  
 op de toetjes
• Medewerkers zijn niet altijd zichtbaar, bezoekers  
 hebben het gevoel alsof de medewerkers niet op  
 elkaar zijn ingespeeld, het komt chaotisch over
• Er word hard geroepen naar elkaar, collega’s, gasten  
 en bewoners.

Afdeling Braambos
• Overlijden van bewoners (doel: hoe kunnen wij  
 waardig afscheid nemen van bewoners, zonder dat  
 andere bewoners en familie hier hinder van onder 
 vinden)
• Communicatie disciplines/rolstoelgebruik (doel: de  
 samenwerking met de therapeuten is optimaal en de  
 bewoner is tevreden)
• Communicatie algemeen (doel: bewoners en familie  
 voelen zich gehoord en begrepen. Subdoelen: juiste  
 benadering zoeken van communiceren met de be 
 woner en hoe en op welke manier kunnen we afspra 
 ken gemakkelijk vastleggen en terugkoppelen)
• Activiteiten (doel: het activiteitenaanbod voor  
 bewoners van afdeling Braambos wordt vraaggericht  
 aangeboden)

Afdeling Elzas
•  Meer aandacht nodig voor uiterlijke verzorging  
 zoals nagels, kleding en haren (doel; bewoners zien  
 er dagelijks verzorgd uit naar behoefte ( en indien  
 nodig wordt hier goed over gecommuniceerd)
• Meer activiteiten in de huiskamer, juist de kleine,  
 men moet zelf de spullen kunnen pakken, ook  
 humor, toneel, doe eens gek wordt geopperd (doel:  
 de bewoners prikkelen naar behoefte en inzichtelijk  
 maken voor de familie)
• Sneller en vaker communiceren en informatie ver 
 strekken aan familie (doel: naar behoefte vanuit ZLP  
 communiceren en informeren)

Lees verder op pagina 8
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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 cliëntenraad 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. Dat kan variëren 
van diabetes mellitus, slik- en kauw-
problemen tot ongewenst gewichts-
verlies of –toename. U kunt bij twijfel 
of vragen dat altijd bespreken met 
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 compressor waar u (rol-
stoel)banden kunt oppompen.

Fysiotherapie
Als u van de dokter 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 receptie 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 mede-
werkers van de zorg en de receptie of 
telefonisch van dinsdag t/m vrijdag 
tussen 09.00 en 17.00 uur op 06-
309127003

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

WiFi
Joannes Zwijsen heeft free Wifi
Gasten@DeWever. Voor bezoeker 
in het algemeen. Geen wachtwoord 
nodig wel een disclaimer accepteren.

Kapel
08.00 uur kerkelijk morgengebed
10.00 uur eucharistieviering
17.30 uur avondgebed

Kapsalon
Schuin tegenover de receptie is de 
kapsalon. U kunt er binnenlopen om 
een afspraak te maken voor haarver-
zorging, manicure en/of visagie. U 

kunt ook bellen voor een afspraak 
013-5492605. 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 verdie-
ping kamer C3.04 kunt u terecht voor 
diverse voetbehandelingen. Voor een 
afspraak in de salon kunt u bellen met 
06-57057519. Voor een afspraak aan 
huis kunt u bellen met 06-28341795 
(ook voor voorverzorging bij een dia-
betische 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 t/m 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. 
Team De Wever Thuis is te bereiken 
via 06-53446009.

Diensten en faciliteiten

Reserveert u donderdag 11 oktober 
2018 om de medewerkers en vrijwil-

ligers die in dat jaar hun jubileum 
hebben, in het zonnetje te zetten?
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Een nieuw Onze Vader
In het Nederlandse taalgebied van de Rooms-Katholieke 
Kerk werd op 27 november, de eerste zondag van de 
Advent, het nieuwe Onze Vader ingevoerd. Dat gebeurde 
gelijktijdig in Nederland en België, heeft de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie bekendgemaakt.
Het Onze Vader is het bekendste gebed van de kerk. Tot 
nu toe is er in Nederland en Vlaanderen een verschil in 
woordkeuze waardoor er twee Nederlandstalige versies 
zijn. Dat is nu afgelopen. Over de juiste vertaling van het 
gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussi-
eerd. Een commissie heeft nu van de beste vertalingen uit 
de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

Er zijn twee zinnen veranderd in de vertaling. De zin 
‘vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun 
schuld vergeven’ wordt ‘vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. En ‘leidt ons 
niet in bekoring’ wordt ‘breng ons niet in beproeving’. 
De veranderingen zijn nodig om de Nederlandse en 
Vlaamse versies van het Onze Vader met elkaar in over-
eenstemming te brengen, zegt theoloog Frank Bosman. 
‘Ze hebben nu allebei hun eigen versie. Als Vlamingen 
en Nederlanders samen op bedevaart zijn, of als ze naar 
elkaars kerken komen, stokt twee keer het Onze Vader. 
Dat willen ze rechttrekken.’
Er is volgens Bosman nog een tweede reden om de 
vertaling aan te passen. ‘Als je zegt: leidt ons niet in be-
koring, lijkt het alsof je zegt dat God ons af en toe flink 
wil testen om te zien hoe gelovig we nog zijn. Maar als 
je ‘beproeving’ zegt, en je denkt aan de christenvervol-
gingen in de eerste eeuw na Christus - maar ook aan die 

van vandaag de dag in de wereld - dan bid je eigenlijk: 
God, zorg ervoor dat ik nooit hoef te kiezen tussen mijn 
geloof en mijn leven.’ Dat de discussie over de vertaling 
lang heeft geduurd is begrijpelijk, zegt de theoloog. ‘Het 
Onze Vader is het oergebed van het christendom. Dat 
zit er bij veel mensen net zo diep ingesleten als de naam 
van hun ouders. Dus als aan die tekst maar een komma 
verandert, stuit dat op verzet. Waarom moet dat nou, 
vragen mensen zich af.’
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er begrip 
voor dat een aantal gelovigen moeite zal hebben met de 
nieuwe tekst. ‘De bisschoppen begrijpen dat het voor 
sommige mensen niet gemakkelijk is om van de oude 
vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar 
de nieuwe vertaling’, aldus mgr. Liesen namens de Bis-
schoppenconferentie. 

Het nieuwe Onze Vader

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
 uw naam worde geheiligd,
 uw rijk kome,
 uw wil geschiede
 op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons heden ons dagelijks brood
 en vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
 en breng ons niet in beproeving
 maar verlos ons van het kwade.”

(bron, nos.nl - Gabriël Roes, geestelijk verzorger)

Vervolg van pagina 6

Afdeling Pelgrim
• Meer aandacht nodig voor:
• Uiterlijke verzorging bewoners 
• Schoonmaak o.a. vloeren, sfeervolle (mits veilige)  
 inricht van huiskamer
• Zichtbare aanwezigheid medewerkers
• Gesprek met familie en begeleiden

Afdeling Vlaspit
• Communicatie (doel: hoe krijgen we de communica 
 tie met en over bewoners en familieleden optimaal)

• Roken op de kamer (doel: advies over rookbeleid  
 afdeling Vlaspit)
• Activiteiten (avond), hobbyruimte, praatje maken  
 met bewoners en familie (doel: hoe krijgen wij de  
 activiteiten voor de bewoners van afdeling Vlaspit  
 optimaal) 
• Gebrek aan (NAH) deskundigheid (doel: hoe kun 
 nen wij de deskundigheid van medewerkers op afde 
 ling Vlaspit continu bevorderen)

Per verbeterpunt is dit jaar een werkgroep samenge-
steld, zij hebben stapsgewijs aan de doelen en of oplos-
singen gewerkt, welke inmiddels zijn doorgevoerd. 
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Tijdelijk kunt u in het museum van Joannes Zwijsen, 
brocante artikelen van “Yvonnes Brocante” bewonderen 
en eventueel aanschaffen op Joannes Zwijsen. 

Yvonne Vugts opende op 10 april 2010 haar eigen bro-
cantewinkel in Kaatsheuvel. Vijfeneenhalf jaar geleden 
verhuisde ze naar de huidige locatie, een ruim en sfeervol 
pand. 

In de winkel is een grote diversiteit aan brocante te vinden: 
grotere items zoals kasten, soms in de originele oude verf, 
maar ook kisten, klepbanken en oude plukladders. Daar-
naast heeft Yvonne voldoende kleinere brocante, zoals 
serviesgoed, wekkers, email, vogelkooitjes en prachtige 
heiligenbeelden. Van stoer tot romantisch, je vind altijd 
wel iets naar je smaak. 

Het zoeken en vinden van mooi brocante op markten 
maakt Yvonne enorm blij. Ze vindt het absoluut niet erg 
om op zondag in alle vroegte op een rommelmarkt te lo-
pen, vaak over de grens in België en af en toe in Frankrijk. 

Eenmaal weer thuis pakt Yvonne alles uit en kan ze haar 
winkel opnieuw gaan inrichten en decoreren. Dat is abso-
luut geen straf. Wanneer ze dan weer wat “nieuwe vond-
sten” heeft verkocht, geeft dat haar enorm veel voldoening. 
Tenslotte gaat de klant blij en tevreden naar huis met de 
nieuwe aankoop en daar draait het bij haar om. 

Ook gastvrijheid is voor Yvonne heel belangrijk. Klanten 
kunnen bijvoorbeeld altijd thee of koffie krijgen tijden hun 
bezoek. En ze organiseert geregeld speciale dagen waarop 
ze samenwerkt met gastbrocanteurs. Dan is het helemaal 
feest in de winkel!

Mocht u enthousiast zijn geworden van het bezoek aan 
de tijdelijk brocante hier op Joannes Zwijsen moet u echt 
eens langs Kaatsheuvel gaan.

Yvonnes Brocante
Marktstraat 15 in Kaatsheuvel
Openingstijden: 
Woensdag  tot en met zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Op 11 en 12 november 2017 speelde in Joannes Zwijsen de 
Bossche Komedie Ge-TIC-t een komische teheatervoor-
stelling. Het was een onvergetelijk theateravontuur. 
Het stuk ging over zes mensen in de Bossche wachtkamer 
van psychiater Bloem. Helaas werd de psychiater opge-
houden op het vliegveld. De zes wachtenden besloten een 
groepstherapie te organiseren met alle hilarische gevolgen 
van dien. Het was twee uur onbedaarlijk lachen om deze 
internationale theaterhit!

De Bossche Komeedie bedankt:
• Het publiek in Joannes Zwijsen voor hun warme  
 belangstelling; 
• Al het personeel van De Refter voor de hartelijke  
 medewerking;
• De medewerkers van het team welzijn voor de pret 
 tige samenwerking.

De spelers en de medewerkers van de Bosche Komeedie 
hebben het heel fijn gevonden om bij jullie te spelen.
Houdoe War!

De Bossche Komeedie met Ge-TIC-t 

Yvonnes Brocante
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Stilstaan bij leven in vrijheid
Voor de meest mensen is het vanzelfsprekend dat zij 
kunnen gaan en staan daar waar ze maar willen. We 
hebben dan wel te maken met dagdagelijkse verplichten 
maar kunnen daarnaast zelf bepalen waar we gaan staan 
of zitten, wat we eten en drinken, welke muziek we wil-
len luisteren, waar en wanneer we naar het toilet gaan, 
in bad of bed.

De medewerkers van Joannes Zwijsen zijn zich terdege 
bewust dat dit niet altijd voor de bewoners geldt. Voor 
veel zaken zijn de bewoners namelijk afhankelijk van 
het moment waarop de zorgmedewerker e.e.a. heeft in-
gepland en in de waan van de dag lopen zorgmomenten 
weleens anders dan gepland of bedoeld. 

Zoals u eerder dit jaar heeft gelezen in ’t Schrijverke 
heeft Joannes Zwijsen dit jaar maar liefst de tweede 
plaats gehaald in de competitie van de “Zorg voor 
Beleving Award”. Een prachtige prestatie waar we erg 
trots op zijn. Het geeft aan hoe hoog de medewerkers 
van Joannes Zwijsen het leven in vrijheid voor u of uw 
familielid in het vaandel heeft staan. 

Op de dag van de uitreiking van deze award, werden er 
ook workshops gegeven. In een van deze workshop liet 
men de aanwezige collegae van Joannes Zwijsen, erva-

ren waar bewoners in de dagdagelijkse activiteiten te-
genaan lopen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld het 
ongevraagd op de rem zetten van een rolstoel, zonder te 
vragen er van uit gaan dat je wel weet wat de bewoner 
wenst voor eten of drinken, hoe een ritje in een rolstoel 
aanvoelt als je afhankelijk bent van de bestuurder etc. 

Deze ervaring bracht 
de aandachtsvelder van 
de werkgroep LIV, op 
het idee om dit ook 
eens onverwacht te 
organiseren voor de 
andere zorgmedewer-

kers op Joannes Zwijsen. Dinsdag 14 november was het 
zover, geholpen door een aantal enthousiaste collegae 
werden diverse medewerkers overvallen. Uiteraard erg 
aangedikt en uitvergroot lieten zij de collegae diverse 
ervaringen opdoen o.a. op het gebied van eten, drinken, 
(te harde) muziek, muziekkeuze en rolstoelgebruik. 

Ondanks dat we dagelijks vanuit de beleving van de be-
woner proberen te denken, maakte de eigen ervaringen 
het voor allen nog inzichtelijker. 
Kortom een toch wel hilarische maar zeer zeker een 
leerzame dag.

 In 2016 is De Wever gestart om ieder kwartaal de cliën-
ttevredenheid te meten. Het doel is om continu in beeld 
te hebben hoe u als cliënt/familie denkt over de orga-
nisatie, de geboden zorg en dienstverlening. Hiervoor 
zijn drie vragen opgesteld die bij contactpersonen via 
een mail zijn uitgezet en bij cliënten (die hiertoe in staat 
zijn) via een kort interview persoonlijk zijn gevraagd. 
Na enkele kwartalen op deze manier de cliënttevreden-
heid gemeten te hebben, moeten we concluderen dat 
met name de respons van de contactpersonen via de 
email-enquête sterk afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de 
gegevens minder betrouwbaar zijn.

We gaan daarom een andere werkwijze hanteren en an-
dere vragen aan u stellen. De vragen zien er als volgt uit:

• Welk cijfer geeft u aan ons?
• Wat gaat er goed volgens

• Wat kunnen wij doen om dichterbij een 10 te  
 komen?

Deze vragen zullen besproken worden tijdens het 
zorgleefplangesprek dat u twee keer per jaar hebt met de 
zorg coördinator. Uw antwoorden op deze vragen no-
teert de zorg coördinator, zonder uw naamsvermelding 
en daarmee anoniem, in een digitale vragenlijst. 

In dit gesprek gaan we uit van een open dialoog met 
elkaar. We streven naar een veilige sfeer waarin u open 
en eerlijk uw ervaringen kunt delen. We hopen dat u dit 
ook zo zult ervaren.

We denken met deze werkwijze nog beter het gesprek 
met u te kunnen voeren over wat u echt bezig houdt en 
waar we als team en locatie zaken in kunnen verbeteren. 
Voor u en alle andere cliënten. 

Nieuwe vragen cliënttevredenheid



11` t  S c h r i j v e r k e

Speurpuzzel

Zin in ’n prijs?

Wie wil er nou geen prijs winnen! U toch ook! Die kans heeft u nu. Als u 
de oplossing van de puzzel inlevert bij de receptie voor 31 januari 2018 dan 
maakt u kans op een cadeaubon van Brasserie de Refter. Uit de aanmeldin-
gen wordt door de redactie een prijswinnaar getrokken. Of u de gelukkige 
bent, leest u in het volgende Schrijverke. Veel succes!

Winnaar

De vorige prijswinnaar was de heer 
Simons van afdeling Vlaspit. Hij 
heeft zijn cadeaubon inmiddels in 
ontvangst genomen.

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

AARDIGJES
AVENUE 
BLADERTOOI
BOLUS 
DANSRITME 
DOMINEESVROUW
DRIEHOEKSRUIL 
EPIDEMISCH 
FILMSCENARIO
GASTRONOOM 
GELIK 
HAMLAP
HIJGEN 
HONDENDRAF 
KEUKENDEUR
KIESMAN 
LAPTOP 
LONEN
LUCHTKLEP 
NEVELMASSA 
OMNIVOOR
ONACHTZAAM 
ONBELEGEN 
OPPERBEST
PADVINDERIJ 
PETSEN 
PREDIKBEURT
PRUIKDRAGER 
RIBBEL 
SPANLIJN
TAFELPIANO 
TANKAANVAL 
TUINSPROEIER
VERTAALDIENST 
VINGERALFABET 
VIRAAL
VLOEIROLLER 
WERKSEIZOEN 
WRINGING
ZODAT 
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Joannes Zwijsen ontvangt vanuit de VWS extra geld 
voor Waardigheid en Trots – Zinvolle dag invulling en 
voor extra inzet op dagbesteding. Joannes Zwijsen heeft 
dat geld gebruikt om zinvolle dagbesteding te geven aan 
onze bewoners en hun familieleden.

In 2017 hebben we in goed overleg met bewoners, 
familieleden, medewerkers en de OR het geld kunnen 
verdelen. Hieronder is in het kort beschreven waar het 
geld aan is besteed.

Afdelingsuitjes
Voor alle bewoners die zorg krijgen van Joannes Zwijsen 
is er een bedrag uitgetrokken voor een uitje. Iedere zorg-
bewoner heeft dan ook zelf uit verschillende uitstapjes 
mogen kiezen.
De Bockenreyder, de Zeven geitjes, bezoek aan Scheve-
ningen, Efteling en een lunch bij van de Valk. Wellicht 
hebt u Facebook; daar zijn het verloop van alle uitjes te 
lezen. Voor bewoners die er echt niet meer op uit willen 
en kunnen komt er binnenkort op de afdeling nog een 
artiest.
Ook zijn er extra uren ingezet aan personeel om samen 
met de bewoners een activiteit te ondernemen.

Belevingsgericht maken van afdelingen
Onze medewerkers hebben samen gekeken hoe ze de 
afdeling meer belevingsgericht kunnen maken.
We hebben vele muren geschilderd en huiskamers 
gezellig gemaakt. Er zijn nieuwe spullen gekocht om de 
afdelingen gezellig te maken. 
Nog niet alles is gerealiseerd, maar een aantal dingen 
kunt u al terug zien. Mocht u hierover vragen hebben 
dan kunt u zich wenden tot Margreet de Jong.
Gezellige middagen in de Brasserie de Refter
Misschien hebt u het wel gezien op Facebook dat we 
verschillende leuke artiesten hebben mogen ontvangen.
Een kleine greep uit de vele artiesten of andere activitei-
ten: Zand, Zeep en Soda, Schobbelér meezing middag, 
High-Tea middag, Multiculturele modeshow met hapjes 
en de Bossche Komeedie.

WAARDIGHEID EN TROTS

Activeringen en geheugenspel
We hebben extra spellen en boeken aangeschaft om in 
groepsverband in de diverse huiskamers te kunnen ge-
bruiken. Zo ook een belevings- TV waardoor bewoners 
herinneringen op kunnen halen en waarop muziek te 
horen is uit vroegere tijden.

Tuin
In de tuin is een extra terras gemaakt waar iedereen 
heerlijk van de zon kan genieten. Ook zijn er nieuwe 
plantenbakken aangeschaft voorzien van mooie planten. 
In het tuinhuis zijn ramen gerealiseerd zodat er 
meer licht naar binnen komt.

Brasserie de Refter,
Het podium is vergroot en er zijn nieuwe gordijnen 
opgehangen, ook komt er nieuwe verlichting.
Er is een kinderhoekje voor de kleinste bezoekers.
In 2018 krijgen we opnieuw gelden voor Waardigheid 
en Trots. Vanaf januari komt de werkgroep weer bijeen 
om samen te kijken waar de gelden aan besteed gaan 
worden. We houden u zeker op de hoogte!
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Brasserie de Refter 

We stevenen af 
op de 750 likes 

en bent u de 750e 
dan ontvangt u 
een diner bon 

van Brasserie de 
Refter!

Bent u 65 jaar of ouder en bent u minder draagkrachtig, 
dan kan de gemeente u in sommige gevallen financieel 
helpen:

• Bijzondere bijstand; het vergoeden van 
verschillende soorten (medische) kosten, zoals een 
bril, hoortoestel, elastieken kousen, steunzolen, 
orthopedische schoenen of de meerkosten voor 
warme maaltijden.
• Vervoer-, woon- en rolstoelvoorziening in het 

kader van de Wmo.
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Schuldhulpverlening
• Bijdrage collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering bij CZ of VGZ. 

De unit ouderenzorg Gemeente Tilburg kan u hierover 
informeren, helpt u direct of verwijst u door. De unit 
ouderenzorg is telefonisch te bereiken via nr. 14013.

Unit ouderenzorg gemeente Tilburg

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

Brasserie De Refter is een gezellige ruimte waar u 
terecht kunt voor een maaltijd, een kopje koffie, een 
drankje, gebakje, een lekker broodje of snack. 
Verder worden er vele activiteiten georganiseerd in 
brasserie De Refter.
Ook is er een boekenkast aanwezig waar u gratis boeken 
mag lenen. U kunt er echter ook boeken bij zetten die u 
zelf over hebt zodat we altijd een wisselend assortiment 
boeken hebben. 
Verder is er vanaf 11.30 tot 18.30 uur een uitgebreid 
assortiment lunchgerechten en snacks verkrijgbaar. Het 
assortiment vindt u op de menuplankjes op tafel. 
Wekelijks zijn er 2 soorten broodjes van de week. 
Alle aanbiedingen vindt u ook op de presentatie-
borden, kabelkrant en op facebook.

Elke dag worden er 3 maaltijden geserveerd in 
brasserie De Refter. Van 8.00 tot 9.30 uur serveren 
we een ontbijt in de vorm van een ontbijtbuffet. 

Van 12:00 tot 13:30 uur serveren we de warme maaltijd. 
Van 17.45 tot 18.45 uur serveren we een broodmaaltijd 
in de vorm van een broodbuffet. 

Wij als horecateam kunnen inspelen op al uw wensen 
ook op gebied van catering, wij verzorgen uw verjaar-
dagfeest of jubilea, van koffie met gebak tot compleet 
koud/warm buffet of diner.

Laat u informeren over de mogelijkheden.

Het horecateam Joannes Zwijsen verwelkomt u graag!

Like Joannes Zwijsen via facebook 
www.facebook.com/Joannes Zwijsen

Nieuwjaarsreceptie

Wanneer: Woensdag 3 januari 2018
Tijd:  Aanvang 15.00 uur 
Waar:  De Refter



Concert

14

Tilburg Ten Miles

Bockereijder
Geslaagd
voor de training van hard werken 
naar bewust werken

Herfststukjes maken



Weverfeest

15

Geslaagd
voor de training van hard werken 
naar bewust werken

Jubilarissendag

Safaripark 
Beekse Bergen

Helpende handen
op afdeling Kompas
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Onderdak
We gaan naar Kerstmis, de geboorte, zeg maar de 
verjaardag van Jezus, ruim 2000 jaar geleden. Maria en 
Jozef waren op weg toen Maria bevallen moest. Ze wer-
den niet echt welkom geheten in Bethlehem. Misschien 
was dat alleen omdat er werkelijk geen plaats was in de 
stad Bethlehem, maar het kon net zo goed zijn dat ze er 
zo armoedig uit zagen, dat een waard van een herberg 
dacht dat hij niet genoeg aan hen zou kunnen verdie-
nen. Of misschien moest die waard al die rompslomp 
van een bevalling niet hebben. Feit was dat ze naar de 
stal, een dierenverblijf, verwezen werden. Je kunt je 
voorstellen dat ze zich ‘ontheemd’ voelden. 
Het zou niet de laatste keer zijn dat Jezus ergens niet 
welkom was. Maar Jezus zelf heeft in zijn leven voor-
beelden gegeven hoe je mensen het gevoel kunt geven 
dat ze wel welkom zijn, hoe je mensen op kunt vangen, 
hoe je mensen weer een leven kunt geven, mensen kunt 
laten opleven. De bijbel staat er vol mee. Ontheemd zijn 
is dan ook niet iets waar je je als mens bij neer hoeft te 
leggen; er is altijd hoop op andere, betere tijden.

Nu ook, tweeduizend jaar later, kun je ontheemd zijn, 
doordat je op een plek op de wereld bent die niet je thuis 
is, waar mensen je niet welkom heten of zelfs nog erger, 
waar mensen laten voelen dat je niet welkom bent en 
je laten merken dat je die plek het best zo snel mogelijk 
kunt verlaten. Etnische onlusten zorgen er soms voor 
dat een minderheidsgroep zich niet thuis voelt in een 
land waar hun voorouders al decennia of zelfs eeuwen 
wonen. Discriminatie kan er voor zorgen dat je je niet 
thuis voelt in je eigen huis, doordat je gepest wordt door 
mensen uit de buurt die niets van je moeten hebben 
vanwege je seksuele geaardheid of door je handicap of 
je huidskleur, of doordat mensen jaloers zijn op wat je 
hebt.
Je kunt je echter ook ontheemd vóélen. Dat kan ook op 
meerdere manieren: diezelfde vluchteling die op een 
plek terecht komt waar hij weliswaar niet meer vervolgd 
wordt, maar waar hij ook niet welkom wordt geheten: 
het doet er eigenlijk niet toe of hij er wel of niet is. Die 
persoon zal zich niet gemakkelijk thuis voelen in zo’n 
omgeving.
Je kunt je ook ontheemd voelen als je verhuist naar een 
andere stad of dorp, of naar een andere woning. Het kan 
zijn dat je die verhuizing bewust doet, maar dat het te-

genvalt, dat je na een tijdje voelt dat je je op die plek niet 
thuis zult gaan voelen. Het kan ook zijn dat je op een 
plek terecht komt waar je het gevoel krijgt dat er iets niet 
klopt. De Duitsers noemen dat een ‘unheimisch’ gevoel. 
Maar het kan zeker ook zijn dat je je ontheemd voelt als 
je gedwongen wordt te verhuizen. Je had het zo naar je 
zin waar je zat, maar door omstandigheden, financieel of 
door werk, door een scheiding of door ziekte, kun je niet 
meer blijven wonen op de plek waar je je thuis voelde. 
De nieuwe woning kan dan nog zo mooi of functioneel 
zijn: de kans dat je je ontheemd voelt, is groot. Dit kan 
later wel wegebben, maar het kan best een tijdje duren. 
Tenslotte kun je ook ontheemd zijn in je eigen lichaam. 
U zult wel eens gehoord hebben dat mensen zich soms 
niet thuis voelen in hun eigen lichaam: een jongen wil 
eigenlijk een meisje zijn, of andersom. Maar ook kun 
je je niet thuis voelen als je lichaam gebreken vertoont 
die er voor zorgen dat je je eenzaam voelt omdat je niet 
vooruit kunt zoals je wilt. Ik weet niet of ik hier ook 
een etiket ‘ontheemd’ op kan plakken, maar gesprekken 
die ik heb met mensen lijken dit wel te rechtvaardigen. 
Genoeg slecht nieuws, zou ik zeggen.

Maar wat is dan het goede? Dat je iets aan het ‘ontheemd 
zijn’ kunt doen.
Door je opstelling tegenover andere mensen, door tevre-
den te zijn met een goed leven in plaats van een perfect 
leven na te streven (wat is perfect leven tenslotte?); door 
anders tegen dingen en mensen aan te kijken. En je 
kunt, net als Jezus, ándere mensen proberen een leven 
te geven, door met anderen te communiceren, door een 
ander te laten merken dat hij of zij erbij hoort.  Eigenlijk 
hele simpele dingen zoals gemoedelijkheid: wat voor 
Brabanders toch niet vreemd is. Saamhorigheid: door 
gezellig te zijn aan tafel, elkaar smakelijk eten te wensen, 
samen kerstliederen te zingen en daarmee een heerlijk 
moment te beleven op weg naar dat mooie lichtjesfeest. 
Zo zijn we samen licht voor elkaar, wordt het leven wat 
lichter en vrolijker en mogen we elkaar van harte onder-
dak verlenen in het leven.
Ik wens u dan ook alvast Zalig Kerstfeest!

Gabriël Roes
Geestelijk verzorger
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Voorstel handhaving rookbeleid
Naar aanleiding van het spiegelgesprek, waarin door 
sommige bewoners c.q. familieleden werd aangegeven 
problemen te hebben met het roken op de kamers, is er 
een werkgroep “rookbeleid” in het leven geroepen.

Deze hebben gekeken of er mogelijkheden zijn om het, 
zowel de roker als de niet roker tevreden te stellen.

Het volgende is hieruit gekomen: allereerst dient een 
ieder rekening te houden met het huidige protocol van 
Joannes Zwijsen. Hierin staat vermeld dat het toegestaan 
is om op de kamer te roken, mits de deuren gesloten 
zijn, het betreft hier de deur naar de gang en de deur 
van de badkamer.

Wij hebben ook gekeken naar eventuele andere oplos-
singen, zoals het gebruiken van een E-sigaret. Er bestaan 
ook luchtzuivering apparaten, deze zaken moeten wel 
door de bewoner zelf aangeschaft worden, vooral het 
afzuigsysteem zorgt ervoor dat de bewoner zelf ook in 
een frisse ruimte kan slapen en verblijven.
Het rookbeleid is niet alleen aan de orde gekomen i.v.m. 
de stankoverlast, maar ook de veiligheid werd hier be-

Ontwikkelingen Clarissenhof gelegen naast Joannes 
Zwijsen

Clarissenhof ligt in het hart van Spoorzone 013 tussen 
de Burgemeester Brokxlaan en de Lange Nieuwstraat. 
Er komt een grote variëteit aan koop- en huurwoningen. 
De appartementen in Poort en Brokx zijn de eerste 
die beschikbaar komen. Het imposante Poort ligt pal 
tegenover het oude clarissenklooster aan de Lange 

Ontwikkelingen Clarissenhof
Nieuwstraat.

De bouw is in volle gang! Eind 2017 worden de 
eerste appartementen opgeleverd, begin 2018 zal het 
Clarissenhof helemaal bewoond zijn.

De afgelopen periode hebben we een aantal foto’s 
genomen van de bouwontwikkelingen van de woningen 
van onze toekomstige buren.

noemd, wij denken dat iedereen het er wel over eens is 
dat roken door bewoners op hun kamer toch enig risico 
met zich mee brengt.
Daarom is het misschien wenselijk om per bewoner te 
beoordelen of deze toestemming krijgt om op zijn/haar 
kamer te mogen roken, de veiligheid van zowel bewoner 
als personeel moet te allen tijde voorop gesteld worden.

Daarom is het zeker van belang dat er een veilige asbak 
is en er een glas water binnen handbereik.

Wij hopen samen tot een oplossing te komen 
waarin iedereen zich kan vinden.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep rookbeleid

17
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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 orgelbe-
geleiding.
Ook hier is iedereen welkom.
Alle diensten zijn ook te volgen op uw kamer via de 
kabeltelevisie van het huis.

Speciaal in de komende tijd:
Bij het verschijnen van dit ‘Schrijverke’ zijn we alweer 
in de advent (vanaf zondag 3 december), de voorberei-
dingstijd voor Kerstmis. 
Op woensdag 20 december (11:00 uur) is er in de kapel 
een boeteviering. In deze liturgische viering kunnen 
we, in het licht van het Evangelie, kritisch kijken naar 

onszelf.

Met het grote feest van Kerstmis gedenken we de ge-
boorte van Jezus, het mens geworden Woord van God. 
We vieren dat als volgt:
De wekelijkse eucharistieviering van zondagmorgen 24 
december, aanvang 10:00 uur, staat in het teken van de 
4e zondag van de Advent.
Daarna breekt het licht van Kerstmis door:
Zondag 24 dec. Kerstavond – Nachtmis 20:00 uur
Maandag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte 
van de Heer· Eucharistieviering 10:00 uur
Dinsdag 26 dec. Tweede kerstdag - Eucharistieviering 
10:00 uur

Zondag 31 december vieren we in de eucharistieviering 
van 10:00 uur het Feest van de Heilige Familie.
Op maandag 1 januari begint het nieuwe kalenderjaar 
2018. We beginnen dit nieuwe jaar om 10:00 uur met 
een gezongen eucharistieviering in het teken van de Hei-
lige Maria, Moeder van God.

De Tovertafel
Onlangs  heeft Marianne Bertens van afdeling welzijn, de tovertafel ingezet voor een activiteit met de bewoners. 

Het was een succes! 

Met de tovertafel wordt de bewoner interactief uitgedaagd. Men kan beelden raden, piano spelen, spellen doen  en 
het geeft stimulans om te bewegen.

De tovertafel staat op Wijngaard en Pelgrim bij de teamkamer, een mooie hoek omdat deze donker gemaakt kan 
worden waardoor geen overbelichting op het scherm komt. De tovertafel wordt verder gerouleerd door het huis 

volgens een schema. 

Ghislaine  
Afdeling Wijngaard en Pelgrim
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De Wever kwaliteitskader
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft een 
beschrijving van wat landelijk onder goede zorg 
verstaan wordt. Dit gebeurt op basis van de thema’s 
weergegeven in het wiel.
Binnen deze thema’s doen wij als De Wever al heel 
veel. Er zijn echter een aantal onderwerpen waarop we 
nog kunnen verbeteren. Hiervoor zijn werkgroepen 
opgericht, waarbij  het samen werken aan kwaliteit 
centraal staat. Verzorgenden, verpleegkundigen, 
behandelaren, specialisten ouderengeneeskunde en 
teammanagers van alle locaties nemen aan één van 
de werkgroepen deel.  Kortom, vooral medewerkers 
die direct contact hebben met de bewoners en die het 
resultaat van keuzes in de dagelijkse praktijk ervaren. 

Werkgroep Kwaliteitsplan 
Deze groep richt zich op het meer zichtbaar maken van 
de visie op kwaliteit die De Wever heeft en het vorm 
geven van deze visie in de jaarplancyclus.

Werkgroep Verpleegkundige Advies Raad / 
Professionele Advies Raad
Deze groep buigt zich over de vraag hoe de kennis 
en kunde van de verzorgenden, verpleegkundigen, 
behandelaren, specialisten ouderengeneeskunde 
gebundeld kunnen worden en een stem kunnen 
krijgen in het meesturen van De Wever. Veel 
ouderenzorgorganisaties organiseren dit middels een 
Professionele Advies Raad.

Werkgroep Basisveiligheid
Deze groep houdt zich bezig met antwoorden op vragen 
als:
• Zijn de gegevens die als basiszorg (zoals   
 BHV, medicatie, vrijheidsbeperking)    
 gezien worden, herkenbaar voor een    
 team?
• Hebben we de juiste zaken te pakken? 
• Hoe kunnen we medewerkers in een    
 team meenemen zodat ze de basiszorg   
 gaan herkennen? 
• Kunnen we een instrument bedenken   
 voor een team waarin de stand van    
 zaken rondom basiszorg op orde    
 herkenbaar gepresenteerd wordt (in    

het kader van leren en verbeteren,    
PlanDo CheckAct-cyclus)? 
• Als we een nieuw instrument voor    
klanttevredenheid moeten gaan kiezen, wat is   
dan voor een team een bruikbaar instrument? 

Werkgroep Personeelssamenstelling
In deze groep staan onderstaande vragen centraal:
• Wat zijn intensieve zorgmomenten op de   
 afdeling? Waarom? Welke competenties heb je  
 nodig op dat soort momenten? 
• Wat versta je onder toezicht in de huiskamer op  
 jouw afdeling? 
• Aan hoeveel bewoners kun je toezicht bieden?  
 Kun je daar een standaard antwoord op geven  
 of ligt dat ingewikkelder? 
• Wat zijn de verschillen tussen de doelgroepen?
• Wat zijn verschillende manieren van toezicht  
 houden (denk aan domotica)?
• Wat is definitie van dagdienst en andere   
 definities?

Het samen verbeteren is niet meteen per januari 2018 
merkbaar. Maar dat is ook niet wat in het kwaliteits-
kader centraal staat. Het kwaliteitskader benadrukt het 
zelf nadenken, als organisatie bewust keuzes maken en 
samen verbeteren. Daar wordt in deze werkgroepen 
hard aan gewerkt.
Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten 
tot de Locatiemanager of Jan Wevers. Hij is namens de 
cliëntenraad vertegenwoordigd in de stuurgroep.
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Krant voorlezen 10.30 uur
Brasserie De Refter 

Gym 15.00 uur
om de week op plein 5

Reminiscentiegroep 15.00 uur
huiskamer Kompas 

Stoelyoga 15.00 uur
om de week op plein 5

Maandag

Klankschaalontspanning 15.00 uur
eerste maandag van de maand op afspraak

Koor of zingen 15.00 uur
om de week op plein 5 of in de kapel

Snoezelbad 
maandagochtend in de badkamer op de 1e 

Clubactiviteiten 

Dinsdag

Woensdag

Klassieke muziek 
10.30 uur 
audioruimte op de 5e etage

Gym 14.00 uur
plein 5

Gym 15.00 uur
plein 5

Ontspanningsmiddag 15.00 uur
Brasserie De Refter

Rolstoeldansen 18.30 uur
Brasserie De Refter, met rolstoelvereniging 
“The Swinging Wheels”

Donderdag

Vrijdag

Bloemschikken  14.30 uur
om de week, Brasserie De Refter

Manicure 
om de week op afspraak

Tweemaandelijks wordt er een activiteitengids 
uitgereikt, wanneer u hiervan een digitale 
versie aangeleverd wilt krijgen kunt u contact 
opnemen met afdeling welzijn (013-5492629 
of 013-5492709)
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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. 

Samenstelling:

De cliëntenraad 
is er voor u! 

Trudy Mutsaers 
Lid 

Peter Vermijs 
Ambtelijk secretaris / 
ondersteuner 

Zr. Chr. Verhoeven 
Lid 

Lia Vermee 
Lid 

Fr. Harrie van Geene 
Voorzitter 

An Pijnenburg-
Mencke 
Lid

Ans van Gorp 
Lid 

Henk van de Wal 
Lid 

Zoekplaatjes
Wie is deze medewerker, bewoner of vrijwilliger? U 
kunt eeuwige roem en een heerlijke doos bonbons 
winnen.

Waar is deze foto genomen in Joannes Zwijsen en wat is  
het? U kunt eeuwige roem en een lekkere slagroomtaart 
winnen.

Antwoord:.............................................................

Naam:....................................................................

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

Antwoord:.............................................................

Naam:....................................................................

Afdeling/appartement:...........................................
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Voorstellen
Sylvie Jacobs

Beste bewoners en familie, 
Als nieuw gezicht binnen Joannes Zwijsen neem ik 
graag de kans om me even aan u voor stellen. 

Wie is Sylvie Jacobs? 
Vanaf 13 november mag ik aan de slag als stagiaire 
teamanager op deze mooie locatie van de Wever. Al op jonge leeftijd wist ik dat 
mijn hart bij de zorg lag. Na mijn middelbare school ben ik dan ook de verpleeg-
kundige opleiding gaan volgen in het St. Elisabeth ziekenhuis. 
Vanaf 1991 werk ik als leidinggevende in de zorg onder andere in het ziekenhuis, 
bij Thebe en bij de GGD. Echter nog nooit in de ouderenzorg, vandaar deze stage 
periode. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen en 
voel me welkom bij Joannes Zwijsen. Ik blijf hier een half jaar en hoop in die tijd, 
behalve veel te leren, ook mijn steentje bij te dragen om u de ruimte te geven zoveel 
mogelijk te leven zoals u dat gewoon bent, ondersteund door betrokken medewer-
kers die u kennen.
Ik woon in Tilburg, waar ik geboren en getogen ben. Veel van mijn vrije tijd gaat 
naar mijn gezin (ik heb twee kinderen) en mijn huisdieren. Ik maak graag lange 
wandelingen met mijn honden en daarnaast zing ik met veel plezier in een koor. 
Wilt u meer over/van mij weten? Spreek me dan gerust aan als u me tegenkomt.

Joannes Zwijsen zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers voor het rolstoeldansen 
Om de 2 weken of de donderdagavond wordt er van 18.15 tot ca. 20.00 uur 
rolstoeldansen gegeven op Joannes Zwijsen. Heeft u affiniteit met stijldansen, 
neem dan contact op met Desirée Bovend’eerdt van afdeling Welzijn.
Afdeling vrijwilligers ter ondersteuning van de avondmaaltijden  
Dagelijks tussen 16.30 en 18.30 uur. 
Vrijwilligers voor de bingo 
Een keer per maand op donderdag van 14.30 tot 16.30 uur. 
Vrijwilligers ter begeleiding van en naar de yoga 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Voor bovenstaande en overige vragen m.b.t. vrijwilligerswerk kunt u contact 
opnemen met Margreet de Jong, coördinator vrijwilligers. 013-5492750 
margreet.d.jong@dewever.nl

’t Schrijverke is een in-
formatieblad van Joannes 
Zwijsen. Het blad ver-
schijnt ieder kwartaal

Redactie
Ben van den Brandt
Margreet de Jong
Marcella Adriaansen 
Henk van de Wal 

Redactiesecretariaat
Burg. Brokxlaan 1407
5041 RR Tilburg
T 013 549 26 00
E i.d.bruijn@dewever.nl

Drukwerk
Drukwerkdeal

Opmaak
Afdeling Communicatie 
De Wever

Kopij dient duidelijk 
geschreven of getypt aan-
geleverd te worden bij het 
redactiesecretariaat. De 
redactie behoudt zich het 
recht voor om stukken te 
weigeren, in te korten of 
te wijzigen.

Uiterste inleverdatum 
voor eerstvolgende op-
lage: 10 februari 2018

Colofon

Meedoenregeling
Bij Joannes Zwijsen kunt u gebruik maken van de Meedoenregeling Tilburg. Als 
u hiervoor in aanmerking komt, heeft u hierover een brief gehad van de Gemeente 
Tilburg. Desirée Bovend’eerdt van Welzijn kan voor u het geld innen, zodat het 
gebruikt kan worden voor de diverse activiteiten in Joannes Zwijsen. Mocht u 
hiervan gebruik willen maken, dan heeft u de originele brief van de gemeente 
nodig. Er zijn diverse mogelijkheden bij Joannes Zwijsen hoe u het geld kunt 
gebruiken, u kunt dit verder met Desirée Bovend’eerdt overleggen.
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Tilburg zingt

CZ wandeltocht

23

Koffieconcert

Schrobeelaermiddag

Bewegingsweek

FOTOALBUM

Burendag op Pelgrim

High tea op Pelgrim

Zwijsendag

Bij de 7 geitjes

Belevingsloop

Dierendag

Optreden Tilburg 73 jaar 



FOTOALBUM
EFTELING


