
voor  c l iënten,  medewerkers  en  vr i jwi l l igers  van woonzorgcentrum De Heikant

30
2018 

april - juni

de TOONLADDER

INHOUD
02  Gezocht: vrijwilligers voor onze 

wandeldriedaagse

02  Wandeldriedaagse de heikant 

03 Ik ken u toch?

04 Koningsdag

05 NLdoet

05 Een gedicht van Carla

06 Mimakker Cato stelt zich voor

08  12 -04 2018 Ontspannings-

middag Optreden ‘Ons Koor’

10 Heikant tours

11  Belangrijke datums om alvast 

in uw agenda te zetten!

11  Inzet van vrijwilligers bij 

naderend levenseinde

12 Familiedag

13 Muziekbox

14 Hartelijk gefeliciteerd

15 Van de locatiemanager

16 Van de cliëntenraad

18 Programma

19 Jubileummodeshow!



2 D e  T O O N L A D D E R

Doet u weer mee dit jaar? 

We gaan samen op pad, al wandelend door de wijk, 
genieten van de pauzes in de natuur of op een andere 
locatie, met een heerlijke versnapering, gesponsord 
door winkeliers van het Wagnerplein. Heerlijk buiten 
zijn, met familie of een vrijwilliger, waar al snel een 
band mee wordt opgebouwd.

Genieten van elkaars gezelschap, het samenzijn, drie 
dagen naar buiten, dat maakt de wandeldriedaagse 
tot een warme ervaring, waarvan wordt genoten én 
nagenoten. 

Ook dit jaar gaan we er weer een gezellige  
driedaagse van maken! Bent u erbij?

U kunt zich opgeven vanaf 1 april 2018

Een vrolijke wandelgroet van de
medewerkers Welzijn

Tussen 14.00 uur en ongeveer 16.30 uur lopen we 
iedere dag een andere route vanuit woonzorgcentrum 
De Heikant (verzamelen vanaf 13.30 uur in de hal).
De lengte van een route is gemiddeld 3 km. 

Uiteraard nemen we een gezellig pauzemoment ! 
Met voldoende begeleiding kunnen alle bewoners, 
die willen meedoen aan de wandeldriedaagse, 
deelnemen. 

Het zou fijn zijn als u drie dagen kunt meewandelen, 
maar één of twee dagen kan uiteraard ook!

Er ligt een inschrijfformulier bij de receptie.
Doe mee met dit gezellige evenement!

Vriendelijke groet,

Team Welzijn, 013 4581124

GEZOCHT: vrijwilligers voor onze wandeldriedaagse
29, 30 EN 31 MEI 2018

WANDELDRIEDAAGSE DE HEIKANT VOOR 
ALLE (WIJK)BEWONERS VAN DE HEIKANT
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De Goede week staat bijna voor de deur. De week  
voor Pasen. Een week waarin wij het in de kerk druk 
hebben. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op zaterdag  
de Paaswake. En dan twee dagen Pasen.

Het vastentrommeltje kan open gemaakt worden en we 
denken nog even na over wat wij ons deze zes weken 
ontzegd hebben. Zes weken vasten om even stil te staan  
bij het leven, om even stil te staan bij God. Als ik het zo 
opschrijf lijkt het wel of het iets uit de oude doos is. U weet 
wel van vroeger, toen onze opa en oma nog kinderen waren 
toen de kerk nog dagelijkse kost was. Maar het is niet van 
vroeger, het is nog steeds van alle dag. Natuurlijk is de 
wereld veranderd, natuurlijk zijn wij veranderd maar die 
God van toen is er nog steeds. Ik denk dat die niet zo 
veranderd is. Wel dat wij met een andere ‘bril’ kijken naar 
die God. Die strenge, straffende God blijkt een liefhebbende, 
troostende God te zijn. Wij mensen van 2018 hebben niet 
meer zo’n behoefte aan die grote opgeheven vinger, hebben 
geen oren meer voor die strenge menselijke regels. Dit moet 
en dat moet je laten! Wij mensen van nu horen verhalen 

over mensen van de kerk die het allemaal wisten maar net 
iets anders deden. Dan lijkt het als of wij ook die God zijn 
kwijt geraakt. En dat geloof ik niet. Pasen 2018 een moment 
om even te bezinnen, om even die vraag te stellen: ‘Ik ken u 
toch?’ 
 
Want waar zouden wij mensen zijn als wij de ander niet 
kennen en wij door de ander niet gekend worden. Zonder 
God en zonder mensen zou het maar leeg zijn. Als 
Norbertijnerparochie van Heikant/Quirijnstok hebben wij 
deze boodschap begrepen en hebben wij mensen bij elkaar 
gebracht die oren en ogen kunnen zijn. Die gevoel hebben 
voor een ander, die signalen kunnen verstaan. Zodat er door 
de mensen van de parochie antwoord gegeven kan worden 
als er behoefte is. Een bezoekje, een bloemetje, even een 
kop koffie. Niemand mag alleen zijn, ‘Ik ken u toch!’ moet 
ons uitgangspunt zijn.

Zalig Pasen

Jan Claassen, Parochie Heikant Quirijnstok

Ik ken u toch?
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DONDERDAG 
26 APRIL 2018

Een gezellige quiz over het Koningshuis  
voor iedereen tijdens de koffie!

Aanvang 10.30 uur – 11.00 uur,  
in De Harmonie!

VRIJDAG 
27 APRIL 2018

Muziek in de zaal
Komt u deze middag naar de Harmonie voor een gezellige, 

muzikale middag? Feestzanger Bart van Loon komt deze 
middag voor ons optreden! De toegang is gratis, iedereen is 

welkom. Ook familieleden en mantelzorgers ontmoeten we graag 
op deze feestelijke Koningsdag! 

KONINGSDAG
2018
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Woonzorgcentrum De  Heikant deed ook  
dit jaar weer mee met NL doet. 
Op vrijdag 9  maart werd er in het bruine café van De 
Heikant, de Fanfare het eerste Repaircafé georgani-
seerd. Mensen konden hun huishoudelijke apparaten, 
kleding, fietsen en kleine elektronica ter reparatie 
aanbieden. Spullen krijgen een tweede kans.

We gaan het Repaircafé vaker organiseren in De  
Heikant en wel om de week op woensdagavond  
van 18.30 tot 20.30 uur.

Bewoners en wijkbewoners kunnen hun kapotte  
spullen met zo min mogelijk kosten en inspanning laten 
maken. Ze zijn daarbij niet afhankelijk van hun naasten 
en hoeven er niet of nauwelijks de deur voor uit. 

Goed voor het milieu en goed voor de (wijk) 
bewoners. De Heikant werkt hierbij graag samen 
met WeReUse. Zij hebben veel kennis en ervaring  
in het houden van een Repaircafé. 

De ingang van De Fanfare is links van de hoofd- 
ingang van De Heikant aan de Brucknerlaan. 
Voor het Repaircafé zoeken we nog  
elektromonteurs, een fietsenmaker en een naaister.
 
Interesse? Kijk dan op NL doet en meld u aan!
Coördinator vrijwilligers van De Heikant,  
Anke Kommeren, kan u nader informeren over  
vrijwilligerswerk op De Heikant. Bel daarvoor  
naar De Heikant 013 4581100

EEN GEDICHT VAN CARLA
Soms heel even
Bekruipt mij het gevoel
Dat mensen niet snappen
Hoe ik me voel!

Voor de buitenwereld iemand
Die altijd loopt te stralen
Maar niemand ziet
Dat ik blijk te verdwalen

Verdwalen in emoties 
Gevoelens van vreugde en verdriet
Die vreugde laat ik zien
Maar het verdriet niet

Dus oordeel niet te snel
Over iemands vreugde of verdriet
Soms is de waarheid anders
Dan je aan de buitenkant ziet! 

NL DOET
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In het dagelijks leven heet ik Angelique Konijn en als  
miMakker heet ik Cato.

Ik ben heel blij dat ik op meerdere locaties van De Wever 
structureel kan miMakkeren. Als miMakker Cato kom ik 
op bezoek bij Joannes Zwijsen, De Heikant , De Vleugel, 
Satijnhof en Mater Misericordiae.

Inmiddels tien jaar geleden koos ik ervoor om me te laten 
omscholen tot miMakker. Ik heb eerder de HEAO gevolgd 
en ging aan de slag in het bedrijfsleven. Maar ergens 
knaagde het. Wat voor mij ontbrak was zingeving. 
Zingeving is voor mij de essentie van contact maken in 

het moment. En dan het echte contact, het oprechte  
contact. Dit heb ik gevonden in de methodiek van  
stichting miMakkus te Eindhoven, waar iedere miMakker 
is opgeleid.

Waarom is de miMakker verkleed en waarom draagt een 
miMakker een rode neus?
Het is wetenschappelijk bewezen dat de kleding en de 
rode neus een gevoel van veilig-zijn bij de bewoners 
oproepen, een gevoel van niks hoeven en een gevoel van 
een maatje te zijn. Juist dit kan reacties uitlokken bij 
mensen met dementie. Ik kruip in de huid van Cato in een 
wijde hoogwater broek, een zwart-wit geblokte muts, 

MIMAKKER CATO  
STELT ZICH AAN U VOOR
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een kleurrijk T-shirt, een rode neus en een klein koffertje 
met attributen die ik kan gebruiken.

Benaderingswijze van een miMakker Cato
Cato vertraagt het tempo van lopen en bewegingen. 
Hierdoor heeft de bewoner meer tijd om Cato op te 
merken. Meestal maakt Cato contact zonder taal wanneer 
een bewoner de taal niet meer tot zijn of haar beschikking 
heeft. Via de lichaamshouding registreert Cato hoe iemand 
zich voelt en speelt hier op in. De bewoner heeft de regie 
en de miMakker volgt vanuit rust en respect.
Cato kijkt eerst of een bewoner zelf een impuls geeft 
waar Cato op kan reageren. Het contact kan heel 

subtiel zijn, maar ook uitbundig. Dit is puur afhankelijk 
van de stemming van de bewoner. Komt er geen 
reactie van een bewoner, dan breng ik zelf een  
impuls in, in de vorm van muziek, met mijn mimiek, 
aanraking, beweging, klank of adem. Of juist door 
samen stil te zijn.

Wanneer mensen verder zijn in hun dementieproces, 
duurt het vaak langer totdat er een opening komt. Het 
contact kan dan bestaan uit het naast elkaar zitten, 
samen in eenzelfde kijkrichting te kijken of samen in 
eenzelfde ritme te ademen, zodat de bewoner op onbe-
wust niveau het gevoel van samen zijn en het gevoel van 
veiligheid kan ervaren.

Voor mij is het bij ieder bezoek ook verrassend hoe zich 
een contact ontvouwt. In de praktijk merk ik steeds 
meer op, dat er altijd iets wordt aangeraakt bij de 
ander. Het contact ontstaat op zo’n subtiel niveau,  
dat het voor de buitenwereld moeilijk waarneembaar 
is. Maar..... kijk je echt goed, dan zie je bijvoorbeeld dat 
een bewoner zich meer kan ontspannen, doordat de 
spanning van de spieren afneemt of dat de ademha-
ling dieper wordt.

Nog steeds leer ik ook op persoonlijk vlak veel van de 
mensen met dementie. Ik leer me steeds meer te openen 
en sensitief waar te nemen.  De bewoner mag ook boos, 
verontwaardigd of verdrietig zijn. Juist wanneer ik deze 
emoties serieus neem, voelt een bewoner zich gehoord 
en gezien. Ook leer ik ten volle aanwezig te durven en 
kunnen zijn, zonder oordeel en verwachting. Via deze 
houding kan er een oprecht contact van hart tot hart 
ontstaan. Na al die jaren word ik nog steeds geraakt door 
de mooie ontmoetingen. 

Ik sta altijd open voor mensen die miMakker Cato een 
keer willen observeren. Uit ervaring heb ik gemerkt dat 
zowel medewerkers, familieleden of andere mantelzor-
gers dit op prijs stellen. Vragen of specifieke wensen zijn 
ook altijd welkom.

Meer informatie kunt u ook lezen op mijn website  
www.mimakkercato.nl

Tot een volgende ontmoeting!

Groetjes van miMakker Cato/Angelique Konijn
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DONDERDAG 12 APRIL 2018 
Ontspanningsmiddag optreden
‘Ons Koor’ 14.30 uur – 16.30 uur
In 2016 heeft ‘Ons Koor’ al voor ons opgetreden. Dit jaar zijn ze  
er weer om er een gezellige meezingmiddag van te maken.

In dit koor zingt Marieke Bertens, zij werkt in de Harmonie en vindt het heel erg leuk en ook wel een beetje 
spannend om te komen optreden met ‘haar koor’ voor u. Komt u deze middag luisteren? Gezellig!

Entree: Met welzijnspakket  gratis
Bewoner zonder welzijnspakket  € 3,00
Overige gasten    € 4,00
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Hoorzorgdag elke 
eerste woensdag
van de maand

De audicien staat voor u klaar  
van 10.30 tot 11.30 uur in De Heikant, 
wachtruimte prikdienst.

• Gratis hoortest
• Informatie over hoortoestellen en  hoorhulpmiddelen
• Gratis controle en reiniging
• Aanpassen en bijstellen van uw hoortoestellen
• Batterijen en onderhoudsartikelen

Bent u verhinderd? Bel dan naar
0313 - 485 555 voor een afspraak bij
u thuis of in een Beter Horen winkel.

NIEUWE BEWONERS
Mevrouw De Nijs – van Amelsvoort
Mevrouw Unnik – Hesseling
Mevrouw Dirkx – Kroonen
Mevrouw Peijs – Overman
De heer Van den Heuvel
De heer en Mevrouw van Hest - Staps
De heer Smiet

OVERLEDEN BEWONERS
Mevrouw Van Geelen – Mutsaers
De heer Rogmans
Mevrouw Nouwens – van Hest
De heer Vugts
Mevrouw Schmid – Vogelenzang
De heer De Kok
De heer van Tiggelen
Mevrouw van Dorenmalen - Kroon
Mevrouw de Beer - Janssens

INTERNE  
VERHUIZING
Mevrouw Van Poppel – van Disseldorp
Mevrouw Marcelis – van de Zanden
De heer en Mevrouw Janssens - Haens

ZONDAG 22 APRIL
Licht klassiek concert 
met piano en viool

19.00 uur – 20.00 uur

Titia Bouman is 
professioneel violiste en 
treedt op met pianiste 
Eline van Vroonhoven. 

Welzijnspas: gratis entree
Overige gasten:  € 3,50

Vanaf  18.30 uur – 19.00 
uur staat er een kopje 
koffie voor u klaar, het 
concert heeft geen pauze.
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HEIKANT TOURS
Programma mei en juni 2018  

IEMAND 
VERRASSEN?
Weet u dat u bij Heikant 
Tours ook cadeaubonnen kunt 
kopen?

Verras eens iemand met een 
cadeaubon, te besteden voor 
een leuk uitstapje naar keuze.

Datum / activiteit Prijs Vertrek

Efteling  € 37,50 10.30 uur

Woensdag 2 mei 2018  

Meerseldreef   € 24,00 13.15 uur  

Maandag 7 mei 2018

Eendenboerderij Helvort  € 24,00 13.15 uur            

Maandag 14 mei 2018

Toeristische verrassingstocht  € 30,00 10.30 uur

Woensdag 16 mei 2018

Aspergeboerderij Vissers  € 24,00 13.15 uur 

Woensdag 23 mei 2018 

Heusden  € 18,50 13.15 uur    

Maandag 4 juni 2018

Lieshof kersenkwekerij  € 24,00 13.15 uur

Donderdag 7 juni 2018

Museum Brabantse Leven  € 24,50 13.15 uur   

Woensdag 13 juni 2018

Rustende Jager/duinwandeling  € 17,00 13.15 uur

Woensdag 20 juni 2018

Tuinen van Appeltern  € 36,50 10.30 uur

Maandag 25 juni 2018

Pluktuin Sprankenhof Udenhout    € 24,00 13.15 uur

Woensdag 27 juni 2018

Weet u dat u bij Heikant Tours ook cadeaubonnen kunt kopen?
Verras eens iemand met een cadeaubon, te besteden voor een leuk uitstapje 

naar keuze.

Prijzen, data en eventuele andere wijzigingen voorbehouden! In de folder  

staat het definitieve programma met bijbehorende data en prijzen Uitgebreide 

informatie over de uitstapjes vindt u eveneens in de folder van Heikant Tours.

Deze verschijnt begin april 2018.

Mensen met een minimum inkomen kunnen recht hebben op de 

Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg. Per jaar kunnen zij € 100,- 

besteden aan activiteiten. Meer informatie kunt u vinden op www.tilburg.nl/

meedoenregeling of vraag bij onze cliëntenadministratie.
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BELANGRIJKE DATUMS  
OM ALVAST IN UW AGENDA TE ZETTEN!
DONDERDAG 6 SEPTEMBER 2018
‘Vrienden van De Heikant 25 jaar’

Stichting ‘Vrienden van De Heikant’ bestaat 25 jaar  
en dit gaan we vieren!

Donderdag 6 september gaan we er een gezellige dag van 
maken voor alle bewoners van De Heikant. 

Hoe de dag er precies uit gaat zien is nog een verrassing, 
maar u kunt zich er gerust al op verheugen.
 
Dus houd deze dag vrij!

DONDERDAG  11 OKTOBER 2018
19.00 - 21.30 uur
‘Tussen de Schuifdeuren’

Een avondvullend programma met sketches, toespraken, 
liedjes  of prachtige muziek. Durft u het podium op om mee 
te doen met deze Brabantse gezelligheid?

Hebt u nog een mooi gedicht liggen, kent u nog een leuke 
act of wilt u samen met 
uw tafelgenoten een lied 
zingen, dan heeft u nog alle 
tijd om dit voor te bereiden 
en te oefenen.

Trek uw stoute schoenen 
aan en doe mee!
Samen maken we er een 
gezellige en vrolijke avond 
van! 

INZET VAN VRIJWILLIGERS BIJ NADEREND 
LEVENSEINDE BINNEN LOCATIES VAN DE WEVER
NABIJHEID BIEDEN, WAKEN BIJ MENSEN IN DE LAATSTE 
LEVENSDAGEN
Binnen De Wever willen we zorg bieden, die aansluit bij 
wat voor mensen zelf van waarde is. Ook bij een naderend 
levenseinde is zorg op maat uitgangspunt. Waken door 
naasten/ mantelzorgers is in deze fase een vorm van zorg 
en nabijheid die van grote waarde kan zijn. Echter niet 
iedereen heeft voldoende vrienden en familie dichtbij. Dan 
kunnen waakvrijwilligers in de laatste levensdagen ingezet 
worden.

SAMENWERKING DE WEVER EN VPTZ
Door de samenwerking van het team  waakvrijwilligers van  
De Wever en de Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
van ContourdeTwern kunnen we een breed aanbod van 

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

AANVRAAG DOEN
De aanvraag wordt gedaan bij een geestelijk verzorger van 
De Wever , te bereiken via de receptie van De Hazelaar (telnr 
013-4644100). Zij zijn alle dagen bereikbaar tussen 9.00 en 
17.00 uur

VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U ZICH RICHTEN TOT:
De Wever: locatie De Hazelaar
Geestelijke verzorger of coördinator  
vrijwilligers 013-4644100
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FAMILIEDAG
In 2014 vond de aftrap van methode Familiezorg plaats. 

Familiezorg is relationele zorg waarbij je oog hebt voor elkaar. Familiezorg is zorgzame zorg, 
waarbij zowel u, onze bewoner en onze zorgverlener elkaar horen én zien.

U zorgt voor iemand in uw familie of naaste omgeving. Een
goede relatie tussen u en de zorgvrager is dan nodig om de 
zorg van harte te kunnen geven én te ontvangen. 

Zorgen houdt echter niet op als uw familielid of naaste  
bij ons komt wonen. Uw verantwoordelijkheid gaat  
gewoon door. Maar u staat er vanaf dat moment niet meer 
alleen voor. 

Wij vinden het belangrijk om goed naar onze bewoner en 
zijn familie of naasten te luisteren, samen te kijken naar de 
wensen en behoeften van zowel de bewoner, de familie of 
naasten en onze zorgverleners. We noemen dat familiezorg.
 
Familiezorg is kijken naar elkaars mogelijkheden, verwach-
tingen naar elkaar uitspreken. Samen, in een gesprek, kijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen op basis van gelijk-
waardigheid.

Zodat we, uitgaande van ieders kennis en kunde, gezamen-

lijk garant staan voor kwaliteit van leven voor uw vader, 
moeder, familielid, vriend of kennis. 
 
Daarbij is het van belang dat we elkaar ‘ontmoeten’, res-
pectvol met elkaar omgaan en oog hebben voor elkaars 
behoeften en grenzen.

Het doel van de Familiedag 
Familie, cliënten en beroepskrachten werken samen aan  
het thema ‘Leven als thuis’ volgens de zorgtriade en met 
een toolkit.  

De resultaten van deze samenwerking zijn te zien op  
zaterdag 9 juni in de huiskamer(s) of afdelingen van de  
Heikant. (Een enkele unit heeft een afwijkende dag in  
verband met de organisatie van hun activiteit)

Dus houdt u agenda vrij en doe mee  aan de familiedag  
van de unit waar u of uw familielid verblijft. Voor meer info 
zie de informatie op de unit!
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NIEUWS UIT DE MUZIEKBOX
De Driekoningenzangers

Openingsavond Carnaval 6 februari

Zaterdag 6 januari was de dag dat de drie koningen een be-
zoek brachten bij het Kindje dat pas geboren was. Ik had al 
een paar keer buiten gekeken of ik een paar koningen met 
een lampion zag lopen, maar ik zag er geen één. Hoe was 
het vroeger bij ons en ook bij u thuis?  Eerst vroeger eten als 
dat je gewend was en dan verkleden en twee lampionnen, 
mijn vader had op de deksel van zijn lege sigarenkistje een 
ster uit geprikt en daar moest dan nog een kaars ingesto-
ken worden. En als de kaars aangestoken was, was het een 
mooie ster. En dan de straat op, naar ooms en tantes of 
je kwam vrienden tegen die ook deze dag vierden en die 
vertelden dan naar welke adressen je moest gaan. Want ze 
wisten precies waar je geld kreeg en waar je snoepjes kreeg, 
maar alles ging in een zak die we bij ons hadden.
Later als we thuis waren werd alles eerlijk verdeeld!  

Het was een mooie tijd maar waar is tie gebleven en komt 
het nog terug?

Maar in De Heikant,  in het restaurant mocht in ieder geval 
nog wel gezongen worden en ze kwamen inderdaad, die drie 
koningen. Hoe mooi was het om te zien hoe ze liepen met 
hun lampion, geweldig! Maar ook de grote groepen hadden 
zich verkleed, één helft was herder en één helft was verkleed 
als engel (de vrouwen). Het was heel erg mooi, het was de 
groep Pistache uit Tilburg, zij kwamen zingen en ze hebben 
het een half uur vol gehouden met mooie zang. Ook het 
Heikantkoor heeft nog één lied gezongen, want de volgende 
stonden al te wachten en dat waren de Harmoniezingers! 
Deze geweldige groep heeft het heel erg mooi gedaan!  
Zodoende is het toch nog een Driekoningendag geworden!  

Het was weer zover, het restaurant De Harmonie was goed 
gevuld met mensen die zaten te wachten op de komst van 
de Prins, en ze hoefden niet lang te wachten want om  
kwart over acht kwam hij binnen met zijn gevolg! Dat  
blijft toch altijd een mooi gezicht, als al die mensen in  
leuke uniformen en een groot orkest binnen komen lopen, 
geweldig!! En omdat de locatiemanager, Peter Westerhof  
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, werd gevraagd of 
Anja Meeuwesen (zijn vervanger) zijn taak wou over ne-
men. En dat werd heel spontaan gedaan. Prins Etiène  
d’n Irste heeft de avond geopend!

Het feest kon beginnen, de band Fist mocht beginnen en 
deed dat natuurlijk ook met carnavalsmuziek. Daarna  
vroeg de Prins even de aandacht omdat hij iemand wilde 
feliciteren, en dat was mevrouw Van Doremalen met haar 
100e verjaardag!

Ook de heer Jan van Loon kreeg een onderscheiding van de 
Prins en moest nog een keer met zijn schuiftrompet met  
het orkest samen spelen. En dat vond hij natuurlijk hele-
maal prachtig! Ook Mia Severijns kreeg een onderscheiding 
van De Heikant, omdat ze vaak mee helpt de tafels af te 
ruimen in het restaurant! En de laatste was Sjan Mutsaers 
die gekozen werd tot Miss Heikant. En toen was er thee met 
gebak en kon de Band 013 zich lekker uitleven, het was erg 
gezellig vooral de Polonaise wilde wel natuurlijk.

Vervolgens kwam er een Tonpraoter, Frans Bevers uit  
Oirschot, die deze leuke avond zou gaan afsluiten. Frans 
was een goede bekende van De Heikant en werd verwel-
komd door het bruidspaar en hij kon beginnen. Hij vertelde 
dat hij een kruidenierswinkeltje had in Oirschot en dat hij 
daar heel veel had mee gemaakt. Er werd flink gelachen en 
geklapt. Hij probeerde het wel maar het lukte niet echt om 
iedereen op zijn hand te krijgen, hij werd een paar gestoord 
door een luid publiek en raakte daardoor zijn concentratie 
kwijt. Hij had zijn goede dag niet gehad. Hij kreeg van de 
bruid een kruik Schrobbelèr aangeboden,  waar hij blij mee 
was. Tot de volgende keer riep hij. Toen was er nog even tijd 
voor de Band 013 en toen was de avond gesloten.

Iedereen werd bedankt voor zijn aanwezigheid en hopelijk 
tot de volgende keer!!

Piet van Noije  
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Bewoners
APRIL
01 Mevrouw Buhner – van Drunen 
04 De heer Zwart 
05 Mevrouw De Bruijn – Meijer 
05 Mevrouw Eppenhof – Vorster 
07 De heer Van Dijk 
07 Mevrouw Donders – van Berkel 
10 De heer Kooloos 
17 Mevrouw Kimmel – Aarts 
19 De heer Van de Luijtgaarden 
20 Mevrouw Van Leijsen – Klessens 
21 Mevrouw Joval 
28 Mevrouw Decaster 

MEI
02 Mevrouw Kruyzen – van Eijk 
05 De heer Van Bragt 
05 De heer Wijnans 
06 De heer Van Hooft 
07 Mevrouw Van Grinsven – Smans 
08 De heer Hamers 
08 Mevrouw Van de Luijtgaarden – 
Molenschot 
10 Mevrouw Van de Pas – Horsten 
13 De heer Donders 
18 De heer Van de Loo 
18 De heer Van Oosterwijk 
23  Mevrouw Dieltjes – van Beers 
24 Mevrouw Wijnans – Vervuren 
26 De heer Bus 

28 De heer Eppenhof 
29 Mevrouw van Unnik – Hesseling

JUNI
10 Mevrouw Willemen – Schreppers 
14 De heer Bergmans 
18 Mevrouw Vermeer – Ooms 
21 De heer De Bont 
21 Mevrouw Haans – van den Broek 
23 De heer Van Beele 
23 Mevrouw Van Doorn – Oerlemans 
25 De heer Sjonger 
28 Mevrouw Cools – van Loon 
30 De heer Willemen 

Vrijwilligers
APRIL
2 Sjan Korenromp
5 Miep Désar v.Ginderen
7 Ligeia Rumay
12 Bep Spijkers
20 José Santegoets
26 Ad Remeijsen
26 Carla Loogman
27 Marie-Louise v.d.Elshout
28 Joke Jonkergouw

MEI
1 Ans v.d. Dries
8 Martin Spapens

9 Jeanne Rijkers
9 Hans Hofland
10 Richard Bolte
12 Tini de Jong
16 Magda Mendes
17 Tiny Mutsaers
26 Mariëlle Frans
29 Ria Joore
30 Jopie Linders

JUNI
2 Sedina Pereira
3 Ineke Veerman
4 Suzan Leytens
6 Ans Bergmans
7 Chadia Aslimani
8 Frank de Jong
10 Corry v.Huijgevoort
12 Paulien Claassens
14 Tiny Beerens
14 Jolanda Hodenius
15 Toon de Jong
16 Letty de Vroomen
16 Peter van Griensven
16 Richard Smulders
17 Leon Elands
19 Marijke Snelders
22 Ria Hermans
22 Yuliana Mamuk
28 Marja de Laat
29 Jan Schipper
29 Ton Joore

Hartelijk gefeliciteerd
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Medewerkers
APRIL
3 Marieke Bertens
9 Els van Beurden
11 Lizanne van Berkel
12 Sharon Knepa
13 Herwin Jonkers
13 Wilma Vromans
14 Corine van Esch
16 Ans van Hal
18 Wilma Smulders
29 Miriam van Toor

MEI
4 José Kuijpers
4 Kristel Brouwers
5 Ans Vermeer
10 Lidia Maas
11 Anke Kommeren
12 Mella Kandic
17 Marie-José Wijnans
21 Ingrid van Rooij
23 Karin Maas
24 Debbie van de Wouw
25 Willeke Scheenstra
26 Kim Versluis
27 Anita Peffer

JUNI
1 Marieke van Anrooij
1 Iris Kerkhofs
2 Engelien Ooms
5 Bianca Verhoof
7 Karima Douiri
9 Tugce Ulusan
11 Jolanda Hijman
12 Femke Grimminck
16 Miranda Breimer
16 Sakina Verhoof
18 Hélène de Vos
22 Monique Verboven
24 Mirela Halekor
25 Jolanda van der Staak
27 Nicole de Laat

Beste allen,

Inmiddels ben ik weer een aantal maanden op De Heikant. En wat een leuke 
locatie is dat! Ik voel een goede sfeer en iedereen is even vriendelijk en gastvrij. 
En dat is belangrijk om voor iedereen een mooie leef- en werkomgeving te 
kunnen zijn.

Ik heb al wat leuke evenementen meegemaakt op De Heikant. Bij het 
ontvangst van Prins Carnaval hebben jullie ook live kennis gemaakt met mij. 
Wat een mooi gezicht om iedereen op zijn eigen manier te zien genieten van 
deze activiteit. En dat was nog maar het begin.

Ook had ik het voorrecht om een kijkje te nemen tijdens de bewonersvakantie. 
Ik begreep dat zelfs de familie hier niet naar toe mag komen. Dan voelt 
het wel speciaal dat ik een blik mocht werpen op dit gebeuren. Ik heb daar 
medewerkers gezien die met hart en ziel in de weer zijn met en voor de 
bewoners die erbij waren. En uiteraard de bewoners die genieten van de extra 
aandacht en van de hele mooie omgeving. De mensen konden zelfstandig 
naar buiten toe om in de natuur te lopen of rijden met de rolstoel. Daar werd 
dankbaar gebruik van gemaakt door sommige bewoners. Chapeau voor de 
medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt, om vrijwillig dit voor de 
bewoners te doen!

De komende periode staan er nog meer leuke evenementen gepland voor 
bewoners maar ook voor familie met bewoners. Daar maakt De Heikant zich 
sterk voor. En dat is ook van belang voor onze zorgverlening. We hebben de 
betrokkenheid en hulp van familie nodig om de juiste zorg aan onze bewoners 
te kunnen geven. Wederzijds begrip is van belang om uiteindelijk het beste 
voor onze bewoner te doen.

Al met al ben ik nog steeds blij dat ik een periode mee mag kijken in de keuken 
van De Heikant. Op dit moment is in ieder geval de verwachting dat ik dit 
zal doen tot aan september dit jaar. We gaan elkaar in die periode vast nog 
ontmoeten.

Anja Meeuwesen

VAN DE 
LOCATIE-
MANAGER
Anja Meeuwesen
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WERVEN KANDIDATEN CLIËNTENRAAD
Een paar maanden geleden, tijdens het jaarlijkse kerstdiner, 
is er even aandacht gevraagd voor de cliëntenraad.
We hebben aangegeven dat de CR dringend behoefte heeft 
aan nieuwe leden die zich in willen zetten voor het belang 
en welzijn van alle bewoners binnen woonzorgcentrum  
De Heikant. 

Daar zijn vier serieuze reacties op gekomen waar wij als  
CR erg blij mee zijn en dat mogelijkheden biedt om de 
taken die voor de cliëntenraad in de nabije toekomst steeds 
meer kennis vragen, goed uit te voeren. 

Om een indruk te geven wat het CR werk inhoud en om  
wat nader met elkaar kennis te maken hebben we deze 
mensen uitgenodigd en verteld over het CR werk en de 
uren die je er gemiddeld per week/maand aan besteed.
 
Vervolgens zijn die uitgenodigd om ter kennismaking een 
CR vergadering bij te wonen.  

Bij de laatste CR vergadering is er een belangstellende 
aanwezig geweest, de overige drie waren wegens vakantie 
of ziekte verhinderd. Samengevat kunnen we zeggen dat  
de eerste stap tot uitbreiding van de CR is gezet. 

ONGEDIERTE BESTRIJDING
Een paar maanden geleden is er een initiatief genomen  
tot het inrichten van een belevingstuin waar ruimte was 
voor vogels, kippen en cavia’s. Ook aan planten en bloemen 
was gedacht. 

Het idee hierachter was dat de bewoners daar bij goed 
weer gezellig konden zitten en genieten van al wat daar 
aan leven rond scharrelde en groeide en bloeide. Echter 
kwamen er ook ongewenste ‘gasten’ gebruikmaken van 
al het voedsel dat daar in grote mate aanwezig was. Het 
gevolg was dat er muizen en naar het schijnt ook ratten 
gesignaleerd werden. Dit is ten alle tijden onacceptabel  
dus zeker ook in een woonzorgcentrum.  

Daarom is, om de overlast te beperken, met ingang van 
5 februari besloten de om kippen en cavia’s elders onder 
te brengen. De vogels mogen onder strikte afspraken 
voorlopig blijven. Hopelijk kunt u als bewoner begrip 
opbrengen voor deze maatregel en toch nog genieten van 
de belevingstuin.

Van de cliëntenraad
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BEKNOPT VERSLAG CLIËNTENRAAD 6 FEBRUARI 2018

INDEXATIE PRIJZEN
Met ingang van 1 februari 2018 zijn de prijzen 
geïndexeerd, consumptieprijs is hetzelfde gebleven. 
 
Dat is in overeenstemming met het advies van de 
cliëntenraad. 

PILOT AFDELINGSMENU
Er is een pilot gestart waarbij de koks zelf een menu samen 
stellen met de  producten van Van Hoeckel. Deze werkwijze 
brengt wel een hogere werkdruk met zich mee, met name 
tijdens vakanties en/of ziektes. Uiteindelijk moet een en 
ander zich gaan vertalen in verlaging van de kosten. In het 
jaarplan 2018 is tevens opgenomen om in de huiskamers 
het kwaliteitsniveau van de maaltijd te verhogen door 
het ondersteunen en/of begeleiden van de medewerkers 
tijdens het serveren van de maaltijden. 

BRUIN CAFÉ FANFARE
Exploitatie van de Fanfare gebeurt alleen met vrijwilligers, 
om het kwaliteitsniveau in stand te houden en inzicht 
te verkrijgen op mogelijke verbeterpunten hebben de 
coördinatoren onlangs meegelopen. 

Het drank assortiment is uitgebreid met bier van  
La Trappe, voor de liefhebber een aanwinst.

HUISHOUDELIJKE DIENST
De geplande uitbreiding op afdeling Viool is gedeeltelijk 
weer teruggedraaid. Wel worden voortaan alle toiletten 
(30 in totaal) zeven dagen per week schoongemaakt. 
Vanwege de legionellabestrijding kan er door de koper/zilver 
installatie een zwarte aanslag in de toiletpot voorkomen, 
zeker het sanitair in bouwdeel C is hier gevoelig voor. 

VRIJWILLIGERS BELEID
Na vaststelling van de notitie wordt een ondersteunings-
structuur ingericht om het beleid verder te vertalen 
en te verankeren. De vrijwilliger heeft een belangrijke 
positie binnen woonzorgcentrum De Heikant, zij kunnen 
persoonlijke tijd en aandacht geven aan de bewoner, 
wanneer verzorgend personeel daar minder tijd voor heeft. 

MEDEDELING LOCATIEMANAGER
Brabantschool wordt SwitchZ
Visiedocument Heikant
VPT (Volledig Pakket Thuis)
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Begroting 2018
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Programma April Programma Mei 
DONDERDAG 12 APRIL

Optreden van ‘Ons Koor’
Gezellige meezingers  van/tot 14.30 – 16.30 uur
Met welzijnspakket gratis
Bewoner zonder welzijnspakket € 3,00
Overige gasten € 4,00

MAANDAG 16 APRIL

Carmen Schoenenverkoop
Van/tot 14.00 – 16.00 uur

DINSDAG 17 APRIL

Modeshow en verkoop 
v.d. Kloostermode
Van/tot 10.00– 15.00 uur

ZONDAG 22 APRIL

Lichtklassiek concert
Voor de liefhebbers. Met piano en viool.
Vanaf  19.00 - 20.00 uur, 
koffie van 19.00 - 20.00 uur, geen pauze
Welzijnspas: gratis
Overige gasten: € 3,50

DONDERDAGOCHTEND 26 APRIL

Koningsquiz
Van/tot 10.30 – 11.00 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten

DONDERDAG 26 APRIL

Bingo 
Van/tot 14.30 – 16.30 uur
Voor Bewoners van het huis en overige gasten

VRIJDAG 27 APRIL

Koningsdag
Optreden van Bart van Loon
Middag 14.30 – 16.30 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten
Entree Gratis entree

DINSDAG 15 MEI

Aspergediner restaurant 
Heikant
Van/tot 17.30 – 20.30 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten

DINSDAG 22 MEI

Hoffmans modeshow en 
verkoop
Van/tot 10.00 – 12.00 uur

DONDERDAG 24 MEI

Bingo 
Van/tot 14.30 – 16.30 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten

ZATERDAG 26 MEI

Sieradenverkoop in de hal 
Van/tot 10.00 – 16.00 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten

DINSDAG 29 MEI,
WOENSDAG 30 MEI
DONDERDAG 31 MEI

Wandel-3-daagse De 
Heikant
Van/tot 14.00 – 16.30 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten
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Programma Juni 
DINSDAG 12 JUNI

Verjaardagsdiner
zaal open 17.30 uur
aanvang 18.00 uur

DONDERDAG 14 JUNI

Optreden ‘t Hermenieke
Van/tot 14.30 – 16.30 uur
Voor bewoners van het huis en overige gasten

DONDERDAG 28 JUNI

Bingo
Van/tot 14.30 – 16.30 uur

Voor bewoners van het huis en overige gasten

VRIJDAG 29 JUNI

Modeverkoop 
Dreamfashion
Van/tot 10.00– 12.00 uur

HOERA … 
het is feest! 
Van der Klooster-mode bestaat dit jaar 40 jaar!.

 
Jubileummodeshow!
DINSDAG 17 APRIL 2018   AANVANG 10. 30 UUR.
De Heikant,  Schubertstraat, Tilburg 

Wij trakteren een heerlijke petit-four bij het kopje koffie.
Verloting na de modeshow! Hoofdprijs is een cadeaubon € 25,- 
        
AANVANG VERKOOP VANAF 13.00 UUR TOT 15.30 UUR.
•  Gezellige, eigentijdse mode voor dames vanaf 55+
•  Gemakkelijk winkelen! 

(Pinnen is mogelijk)
•  Merken als Rabe, 

Sommermann, Erfo, Toni, 
Lebek en Esmay Exclusiv 
& Essentials als voordelig 
eigen label: 

Voor een impressie van  
de lente- en zomercollectie  
kunt u kijken op  
www.vdklmode.nl

Verkoop kaarten voor 
De Zonnebloem
Ik ben Helma Westland en heb als hobby kaarten maken 
die ik wil verkopen ten bate van De Zonnebloem. Die 
gelegenheid heb ik nu gekregen om in de grote zaal “De 
Harmonie” mijn kaarten te tonen en/of te verkopen.
Als u geïnteresseerd bent en U wilt dit goede doel 
steunen, kom dan  zondag 27 mei  vanaf 10.00 uur even 
langs in de zaal. Hopelijk tot ziens!
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KUNSTGEBIT AAN HUIS
Heeft u een volledig kunstgebit nodig, een gedeeltelijke 
gebitsprothese of een implantaatprothese (klikgebit)? 
En bent u niet goed ter been of heeft u geen vervoer 
om ons te bezoeken? Kunstgebit aan huis maakt het 
u makkelijk. De tandprotheticus komt met een klein 
mobiel tandtechnisch laboratorium naar u toe en 
meet in alle rust de gebitsprothese op, in uw eigen 
vertrouwde omgeving. 
 
Géén extra kosten 
In de basisverzekering wordt het grootste deel, al dan 
niet alles, van de kosten van een kunstgebit vergoed. 
Via een aanvullende verzekering wordt bij de meeste 
verzekeringen het overige deel vergoed. Dit kunt u het 
beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.Aan de 
service Kunstgebit aan huis zitten geen extra kosten 
verbonden: u betaalt geen voorrijkosten.
 

 

Wél extra service  
Ook voor het schoonmaken van uw gebit, voor 
reparaties of aanpassingen naar aanleiding van 
pijnklachten komen we bij u thuis.

Neem contact op met ons 
Heeft u interesse in de dienst Kunstgebit aan huis 
van Wieggers Kunstgebitten? Bel 013 - 20 33 599 
en wij informeren u verder over deze nieuwe dienst. 
Wij werken volgens landelijke richtlijnen, zijn HKZ 
gecertificeerd en lid van de Organisatie Nederlandse 
Tandprothetici.

HEBT U TIPS OF LEUKE IDEEËN 
VOOR

DE TOONLADDER?

Geef ze door aan Lisette Bergmans
of Astrid Meerman
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ZORGADVISEUR
Marly Rijnders, de zorgadviseur voor De Heikant houdt telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur T 013 464 41 64

Mensen in de aanleunwoningen en uit de wijk die 
in het bezit zijn van een indicatie kunnen bij ons 
terecht voor thuiszorg en voor het aanvragen van 
een personenalarm. Het team van De WeverThuis 
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
11.00 -16.00 uur in woonzorgcentrum De Heikant of 
telefonisch via het gratis nummer 0800 3 393 38 37 

Dagbesteding
Voor een groep van tien tot twaalf ouderen (die 
nog thuis wonen) en in het bezit zijn van een 
indicatie, wordt een dagprogramma aangeboden 
met (brood)maaltijd en activiteiten. Voor vervoer 
wordt gezorgd. 

BUREAU ZORGADVIES
Het vertrouwde adres voor al uw zorgvragen T 0800 3 39 38 37

Alarmopvolging in de wijk
Voor woningen, aangesloten op het alarmsysteem van De Heikant is alleen noodzorg beschikbaar.  
Voor informatie over de mogelijkheden voor aansluiting op het alarmsysteem kunt u terecht bij de  
receptie van De Heikant.

WASSERETTE
U vindt de wasserette achter het restaurant bij de 
leveranciersingang. U kunt bij ons gebruik maken 
van muntautomaten en daarnaast kunnen wij u 
nog allerlei andere services aanbieden. De wasse-
rette is bereikbaar op T 013 458 11 73.

De wasserette is zeven dagen per week geopend. 
De muntautomaten zijn altijd beschikbaar.
Op de volgende dagen is er iemand aanwezig:
Maan-, woens- en donderdag 09.00 - 11.30 uur
Dins- en vrijdag 08.00 - 13.00 uur
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OPENINGSTIJDEN
HARMONIE EN FANFARE
Harmonie
Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 8.00 - 18.00 uur.

Dinsdag en donderdag 
van 8.00 - 16.30 uur.

Fanfare
Op maandag en vrijdag 
van 11.30 - 22.30 uur.

Op dinsdag, woensdag en donderdag
van 11.30 - 21.30 uur

DE DIËTIST HELPT U OP WEG
U kunt, als bewoners van De Heikant, als 
wijkbewoner of als u bent doorverwezen door uw 
arts (huisarts of medisch specialist), terecht bij de 
diëtist van De Wever.

Ze komt op afspraak bij u langs. 
Judith Goertz, diëtist, is bereikbaar op
kantoordagen tot 14.00 uur. 
T 06 13 10 74 48

BIBLIOTHEEK 
Uitleen boeken is op 
maandag tussen 13.00  
en 14.30 uur in Cabaret.

FYSIOTHERAPIE
Maandag t/m vrijdag op afspraak Anske van 
Densen T 06 20 45 80 31 of via het afsprakenbureau 
via T 013 464 45 18

PEDICURE MONIQUE
Maandag en dinsdag (op afspraak)  
van 09.30 - 15.00 uur.
Telefoon: 013 535 98 83 (thuis)
Telefoon: 013 458 11 80 (Heikant)

Bloedprikdienst
Maandag t/m vrijdag 08.00u - 10.00u.
Denk aan uw ponsplaatje, ID bewijs
en verwijzing arts.
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CLIËNTENRAAD
Is bereikbaar via de receptie of via het 
locatiesecretariaat
T 013 458 11 00

WOORD- EN GEBEDSDIENSTEN
Vrijdag om 11.00 uur op Viool.
Dinsdag en 1e vrijdag van de maand om 09.45 uur in de stilteruimte.

Eucharistie
Zaterdag 17.30 uur in activiteitenruimte Accordeon.

Consumptiebonnen, postzegels, ansichtkaarten, 
was- en droogmunten, producten winkeltje en 

opgeven van activiteiten. 
 

Vraag er naar bij de receptie

Redactie
Lisette Bergmans & Astrid Meerman

Kopij
heikant@dewever.nl

Op- en/of aanmerkingen:bij de redactie-
leden of per e-mail naar bovenstaand adres.

Sluitingsdatum kopij 15 mei 2018
Verschijningsdatum 15 juni 2018

REDACTIE & KOPIJ

In Woonzorgcentrum de Heikant, opent 
schoonheidssalon Nicole Vugts haar deuren. 
Hier kunt u terecht voor diverse gezichtsbehande-
lingen, ontharen, manicure, gellak, wimpers- en 
wenkbrauwen verven en massages. De salon is 
geopend op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor een afspraak kunt u bellen naar 
06 54 78 82 67.

www.nicolevugts.nl
info@nicolevugts.nl



CARNAVAL


