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Van de 
locatiemanager
Beste bewoners en familie

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

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

De afgelopen periode zijn onze medewerkers  
druk bezig geweest met het organiseren van een 
familie dag. Dat doen we omdat we Familiezorg 
erg belangrijk vinden. Dit betekent dat we vooral 
samen de zorg rondom uw naaste goed willen 
regelen, waarbij we uitgaan van eigen regie van  
u als familie. Het is gebleken dat u erg betrokken 
bent, want samen met jullie zijn de activiteiten 
bepaald voor deze dagen. Dit zorgt voor positieve 
ervaringen samen met elkaar.

In maart hebben we een informatieavond  
gehouden voor onze aanleunbewoners, over een 
nieuw product wat we leveren vanaf mei dit jaar.  
Dit is het Volledig Pakket Thuis (VPT). We bieden 
hiermee zorg bij de mensen in hun eigen  
appartement in de aanleunwoningen. Dit  
wordt gestimuleerd door de zorgverzekeraars, 
omdat op deze manier mensen langer in hun 
eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. 
Inmiddels hebben we al een aantal cliënten in  
de aanleunwoningen die gebruik maken van deze 
dienstverlening. Mocht u als aanleunbewoner  
hier vragen over hebben, dan kunt u via de  
receptie een afspraak maken met een  
medewerker van afdeling Accordeon.
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Een kort berichtje over Peter Westerhof. Hij is 
inmiddels zover dat hij weer wat uurtjes kan  
komen werken. Dit gaat hij voorlopig nog niet  
op De Heikant doen, maar centraal op Wever 
niveau. Hij zal binnenkort wel op locatie een  
kop koffie komen drinken met het locatie team.  
We zullen u op de hoogte houden over de  
ontwikkelingen.

In deze Toonladder staan weer leuke wetenswaar-
digheden, voor ieder wat wils. Ik wens u veel 
leesplezier toe en voor degene die op vakantie 
gaan een fijne vakantie. 

Anja Meeuwesen

Interne audit apotheek 

Op 8 maart 2018 heeft er binnen De Heikant de  
jaarlijkse interne audit van de apotheek plaats-  
gevonden. In deze audit is gekeken naar hoe  
binnen het huis wordt omgegaan met geneesmid-
delen en of het Weverprotocol wordt nageleefd. 
Voor deze audit zijn de medewerkers van  
apotheek de Reeshof Instellingen de afdelingen 
opgegaan om de werkwijze te observeren en  
verzorgenden/verplegenden vragen te stellen.

Door de medewerkers van de apotheek is er  
per afdeling een auditrapport opgesteld met  
daarin een overzicht wat goed gaat en welke  
onderdelen nog aandacht nodig hebben. 
Dit rapport zal op iedere afdeling met de  
medewerkers worden besproken. Indien nodig  
zal door de medewerkers een plan van aanpak 
worden gemaakt om de aandachtspunten te  
verbeteren.

Interne audit kwaliteit medewerker/procedure 
omtrent scholing Voorbehouden en Risicovolle 
handelingen

Onderstaande thema’s zijn getoetst
•   Er zijn duidelijke afspraken over de voorbehou-

den en risicovolle handelingen waarvoor een 
medewerker bekwaam moet zijn.

•   Het bekwaam hebben/houden van een  
voorbehouden en/of risicovolle handeling  
verloopt volgens een duidelijke procedure.

Uitkomst en aanbevelingen
•   Uit de voorbereidende stukken en uit de audit 

blijkt dat er aandacht is voor V&R handelingen. 
•   Wens vanuit de locatie - Opleidingsplein laat per  

e-learning zien welke medewerkers geschoold zijn.
•   Wens medewerker - Melding vanuit opleidings-

plein als e-learning of V&R-handeling dreigt te 
verlopen.

•   BHV - wanneer een medewerker net in dienst is: 
meer aandacht voor brandveiligheid en ontrui-
ming in de eerste periode op locatie. Tip - Spreid 
de scholingen zodat niet alle e-learnings en V&R 
handelingen in één korte periode terecht komen.

•   Algemeen BHV-scholing  - Op reanimatie en 
EHBO zit een lange wachttijd op als je in dienst 
komt.

Resultaten interne audits eerste kwartaal
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Bij deze delen wij met trots dat we ook dit jaar  
ons GOUDEN Prezokeurmerk mogen behouden.

Algemene indruk 
De auditor is op vier locaties van De Wever langs 
geweest, hij vindt het mooi om te zien hoe in zo’n 
grote organisatie elke locatie zijn eigenheid heeft.

Indruk van De Heikant
•   Het is een gebouw om in te verdwalen.
•   Alles is keurig in orde, er wordt goede zorg  

geleverd, tevreden cliënten gesproken.
•   Medewerkers zijn gemotiveerd om dingen  

te doen.
•   Het huis ziet er sfeervol uit, de gangen, de kamers.

Aandachtspunt
•   Borging van de toegang tot de opiaten en  

medicatie ruimte op de afdeling is breder  
toegankelijk dan bedoeld.

Complimenten
•   Welzijnspakket van € 23,- is charmant
•   Toegang tot senioren-tv
•   Gevoel van rust ervaren
•   Aanspreekcultuur bij medewerkers
•   Medewerkers kennen Prezo en LEAN en  

benoemen dat dit middelen zijn, het gaat  
om kwaliteitsverbetering

Al met al een mooi resultaat waar we trots  
op mogen zijn!

Willeke Scheenstra 
Teammanager zorg en welzijn, De Heikant 
T 013-4581506 
E w.scheenstra@dewever.nl

Prezo-audit

Algemene Verordening Persoonsgegevens

DE TOONLADDER

Wat betekent dat voor u?
Er verandert niet veel voor u.  
Uw rechten blijven nagenoeg 
hetzelfde maar ze zijn iets  
meer in detail vastgelegd. Zoals 
bijvoorbeeld uw recht op infor-
matie en het recht om gegevens 
in te zien, te wijzigen, te laten 
verwijderen of over te dragen.

Wat betekent het voor De 
Wever?
De Wever gaat op een zorgvuldige 
manier om met uw gegevens. 
De nieuwe wet stelt dat we dit 
niet alleen moeten doen, maar 
ook moeten kunnen aantonen. 
Zo hebben we de wettelijke 
verplichting u te vertellen welke 
gegevens we van u vragen en 
wat wij met de gegevens doen. 

Daarnaast zijn wij verplicht  
een functionaris gegevensbe-
scherming aan te stellen die 
erop toeziet dat we zorgvuldig 
met uw gegevens omgaan. 

Onlangs heeft u een schrijven 
ontvangen waarin u kon  
lezen hoe wij omgaan met  
uw persoonsgegevens.  
 
Mocht u na het lezen vragen 
hebben, neem dan gerust  
contact op met de functionaris 
gegevensbescherming.  
Het mailadres is fg@dewever.nl.

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Persoonsgegevens 
(AVG) in. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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Hallo allemaal, 

Zoals je wellicht weet is er sinds kort een blog  
voor de afdeling Viool. Deze blog gaatt e zijner tijd 
het papieren Viooltje deels vervangen. Er blijft wel 
een kleine oplage beschikbaar voor de familie en 
mantelzorgers die niet in het bezit zijn van een pc. 
Met deze blog kunnen we actueler zijn dan met de 
papieren versie die om de drie maanden uitkomt. 
De foto die jullie van een bepaalde activiteit van-
daag aanleveren kan overmorgen al op de blog 
staan, terwijl die pas weken soms maanden later 
in de papieren versie verschijnt. 
 
In verband met de privacy van de bewoners is 
deze blog besloten en alléén toegankelijk voor de 
medewerkers, mantelzorgers en familie van de 
bewoners. Bij overlijden van een bewoner of het 
vertrek van een medewerker wordt de toestem-
ming om de blog te kunnen zien ingetrokken.

Als je geïnteresseerd bent in de blog kun je dat 
aangeven via Heikantviool@gmail.com, geef  
dan je naam en e-mailadres aan mij door. Je krijgt 
dan een uitnodiging om in te loggen, je hebt  
daarvoor wel een Google-account nodig dat je  
op dat moment eventueel nog kunt aanmaken. 
Eenmaal ingelogd heb je alleen een password 
nodig om de blog te kunnen zien. Maar ook dat 
kun je ‘automatisch’ instellen. 
 
Met vragen kun je me altijd aanspreken, ik ben 
regelmatig in De Heikant te vinden, of eventueel 
bellen op 06 20238016. 
 
Vriendelijk groet, 
Jac Oerlemans.

06 20238016, 
e-mail Jac.oerlemans@ziggo.nl

Elke vrijdag komen we in Cabaret om 14.00 uur 
met een aantal dames bij elkaar. We gaan dan 
gezellig handwerken/hobbyen tot 16.00 uur. Er 
wordt gebreid, gehaakt, gekleurd, geborduurd en 
er worden kaarten gemaakt. Iedereen doet wat zij 
zelf willen en kunnen.

Intussen zitten we ook gezellig samen te buurten, 
een lekker kopje koffie of thee met een koekje 
erbij ontbreekt natuurlijk ook niet.

Hebt u zin met ons mee te doen? Kom gerust 
eens kijken, er is niets verplicht.

Hebt u misschien nog brei- of haakgaren liggen 
waar u niets meer mee doet, dan zijn wij daar blij 
mee. Dit kunt u afgeven op vrijdagmiddag bij ons 
in Cabaret of bij de receptie ter attentie van 
Hèléne.

Wij hopen op uw reactie. 

Vrijwilligsters van de handwerkclub  
Joke, Ria en Finy.

Blog Viool

Handwerk/hobbyclub

DE TOONLADDER
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Dank je wel
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor rolstoel-3-daagse. Wat heb ik genoten van top tot teen en 
nu zit ik na te sudderen. Voor de mensen die dit georganiseerd hebben neem ik mijn pet af en ook voor 
alle vrijwilligers. Het was echt een warme ervaring.  Dank je wel!
Nog even de loftrompet voor allemaal: HIEP HIEP HOERA!

Leni van Uden

DE TOONLADDER

Wie mee gedaan heeft aan de wandel3daagse,  
herkent ze waarschijnlijk wel: het zijn de verkeers- 
regelaars van de wandel3daagse. Het is een 
geweldig evenement dat niet kan doorgaan zonder 
een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers. Bijna 
iedere deelnemer heeft een eigen begeleider mee.

Vanuit De Heikant kunnen we echt mooie routes 
lopen. Echter bij al deze routes moeten we  
drukke verkeerspunten oversteken. Hoe groter 
de groep deelnemers, hoe belangrijker het is dat 
er verkeersregelaars zijn die dat in goede banen 

leiden. Ze zorgen er zo voor dat we veilig van de 
omgeving kunnen genieten.

Om dat goed te kunnen doen, hebben de ver-
keersregelaar weken voordat de wandel3daagse 
van start ging, al een scholing gevolgd. Aan  
de foto is te zien, dat ze, ondanks de grote  
verantwoordelijkheid die ze hebben, ook veel 
plezier aan hun taak beleven.

Jongens, petje af (en die hadden we bijna alle-
maal op vanwege het warme weer) en bedankt!

Deze keer in de rubriek “in de schijnwerpers” een bijzondere groep medewerkers en vrijwilligers.  
Ze zijn voor De Heikant in deze speciale hoedanigheid maar 3 dagen actief.

In de schijnwerpers
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Zoals u weet is geestelijk verzorger Hans Sterk  
december 2017 met pensioen gegaan. In de 
daarop volgende maanden was er geen vaste 
geestelijk verzorger aan het huis verbonden.  
Twee geestelijk verzorgers hebben waargenomen. 
Wij kunnen u nu gelukkig melden dat er vanaf  
1 juni 2018 twee geestelijk verzorgers verbonden 
zijn aan De Heikant.

Daisy The gaat 9 uur per week als geestelijk  
verzorger binnen De Heikant werken.
 
Daisy is nieuw binnen De Wever. Zij is in ieder  
geval het komende half jaar aan De Wever  
verbonden. Daarnaast is Elly van Bavel vanaf  
1 juni voor 5 uur per week verbonden aan  
De Heikant.

Als geestelijk verzorgers hopen wij u tot steun  
te kunnen zijn in wat er in uw leven speelt.  

U kunt bij ons terecht voor een individueel  
gesprek of contact, om te delen wat u bezig  
houdt. Daarnaast hebben we mogelijkheden  
om in groepsverband  samen te komen, ook  
om samen te vieren, zoals op vrijdagochtend.  
We hopen op mooie ontmoetingen! 

Elly van Bavel, 
geestelijk verzorger  Daisy The

  

EVEN VOORSTELLEN - DIENST GEESTELIJKE VERZORGING

Maandag en dinsdag 23 en 24 juli 2018 woonzorgcentrum De Heikant

Kom gerust binnen wandelen in De Heikant  om deze 10 meter lange, sfeervolle, prachtige mini- kermis 
(gemaakt door de heer Sandig) in de hal te bewonderen. De herinneringen aan de kermis van vroeger 
zullen zeker weer boven komen!

Minikermis

DE TOONLADDER
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Op maandag 12 maart en dinsdag 13 maart waren 
ze er weer, De Parelmuzikanten, 12 maart voor  
de bewoners van Viool en de huiskamers en 13 
maart voor de overige bewoners.

Ze kwamen weer met hun mooie muziek uit Oost-
enrijk. De sfeer zat er meteen al goed in met een 
polka. Het was muziek van de bovenste plank en 
vooral die walsen uit Wenen die zijn ook zo mooi!

Maar ze speelden natuurlijk meerdere liederen, 
drie jonge meisjes zongen het liedje van Que 
Sera, Sera waarbij het publiek net zo hard mee 
zong, het ging er gezellig aan toe.

Ook de bandleider gaf samen met een man uit de 
band een leuke demonstratie weg, waarbij de twee 
mannen elkaar toespeelden op de trompet. Het 
was ontzettend mooi, de rillingen liepen over je rug 
zo mooi als dat klonk!! 

Er werd natuurlijk ook gluhwein geserveerd en dat 
was heerlijk. 

Na deze lekkere stop werd er weer doorgespeeld 
met een leuke Polka, het was allemaal leuk wat  
ze speelden, of het van Fats Domino of van  
André Rieu was, ze speelden het ontzettend  
mooi. En toen de avond naar zijn einde liep werd 
er nog een loterij gespeeld en die bracht toch  
nog 300 euro op voor het goede doel. En dat is  
een mooi bedrag. Na dit oponthoud werd er  
nog even doorgespeeld met verzoeknummers en 
daar werd natuurlijk ook flink van gebruik gemaakt.

Maar toch kwam er een eind aan deze avond en 
Astrid kwam deze avond afsluiten en bedankte de 
band voor de geslaagde avond. Wie weet tot een 
volgende keer. 

Piet van Noije

Nieuws uit de Muziekbox
deel 54 Oostenrijkse avond

Lief en leed
Niewe bewoners
Mevrouw Kuppens
Mevrouw Buster 
Mevrouw Kleis 
De heer Derksen
De heer Verstegen

De heer Van Poppel
De heer Van Zwienen
De heer Van Opstal
Mevrouw Franken 
Mevrouw Van Loon 

Overleden
Mevrouw Peijs 
Mevrouw Koster 
Mevrouw Kimmel 
De heer Bergmans
Mevrouw Coenraad
De heer Slaats
Mevrouw Van der Hoeven
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De Wever, Stichting Prisma, De Riethorst 
Stromenland en Thebe starten samen een  
bijzonder opleidingstraject met baan- en 
inkomensgarantie voor zij-instromers in de zorg: 
SwitchZ. De eerste zij-instromers starten op  
17april, voor elk van hen is een op maat  
gemaakt opleidingspakket samengesteld.  
Binnen 1.5 tot 2 jaar zijn werken ze in de zorg 
met een afgeronde mbo- of hbo-diploma in  
hun zak. Zoals bijvoorbeeld iemand die ‘switcht’ 
van het bankwezen naar de zorg: “Ik ga werken 
bij verschillende organisaties voor ouderen  
en mensen met een verstandelijke beperking.  
Ik heb het gevoel weer iets zinvols te doen.”

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

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

Wat maakt het zij- instromers traject  
SwitchZ zo bijzonder?
SwitchZ is een erkende opleiding en leidt  
zij-instromers in 1½  tot 2½ jaar op tot 
verzorgende 3 IG-MZ of verpleegkundigen mbo 
of hbo. Uniek is ook dat het een combinatie is 
van ouderen- en gehandicaptenzorg. Studenten 
maken zo kennis met verschillende zorgvragen 
en kunnen daarin tot eigen keuzes komen.

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

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

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

DE TOONLADDER

Kick-off SwitchZ een uniek 
opleidingstraject voor  
zij-instromers in de zorg 
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Uit eerdere gesprekken met bewoners en
familieleden over de familiedag kwam naar voren 
dat bewoners graag samen met hun familie uit eten 
wilden gaan. Ook muziek stond hoog op het lijstje. 
10 juni was het dan zover; in onze binnentuin 
enoten maar liefst 30 bewoners en 75 familieleden 
van een lekker zonnetje, een heerlijke barbecue en 
de gezellige klanken van zanger Tommy Lips. 

Vele medewerkers van Accordeon en een paar 
vrijwilligers zorgden ervoor dat niemand die mid-
dag iets te kort kwam.  Het was een topmiddag en 
avond, waar volop genoten werd door bewoners, 
familie en personeel. Heeft u als bewoner van Ac-
cordeon al een leuk idee voor de invulling van een 
volgende familiedag? Laat het ons horen!

DE TOONLADDER

Zondag 10 juni 2018 organiseerde afdeling Accordeon een familiedag voor haar bewoners en hun familie. 

Familiedag Accordeon 
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BEWONERS
JULI
02   Mw Gaillard app. 3.01
02  Mw Jansen app. 1.17
07 Mw De Nijs app. 2.17
08  Dhr Labee  app. 0.21
08  Dhr Leijten  app. 0.12
12  Mw Van de Gevel app. 2.12
20  Mw Van Hest app. 1.15
22  Dhr Laros  app. 4.04
24  Mw Molenschot app. 3.12
25  Mw Van Beele app. 0.03
27  Dhr Van Opstal  app. 4.11
27  Mw Roijers app. 4.12
30  Mw Franken app. 1.19 

AUGUSTUS
01  Mw Beerens app. 2.02
02  Mw Nooijens app. 4.01
03  Mw Bijvank app. 4.13
03  Dhr Schoenmakers  app. 1.30
04  Mw Marinus app. 2.08
08  Mw Van Dongen app. 1.25
11  Mw Coppelmans app. 1.23
14  Mw Dekker app. 1.10
18  Dhr Heeren  app. 4.08
18  Dhr Van Noije  app. 3.03
20  Dhr Paulusse  app. 0.06
24  Mw De Kort app. 2.11
25  Mw Horvers app. 3.15
27  Mw Van Berkel app. 2.15
28  Dhr Van den Heuvel  app. 1.43
30  Mw Severijns  app. 0.17

SEPTEMBER
06  Dhr Mulder  app. 4.03
23  Dhr Boor  app. 1.41
26  Mw Van Iersel app. 4.18

VRIJWILLIGERS
JULI
1  Ans van Loon
2  Wilma Kuijpers
3  Sahra Jamac
4  Anita van Beek
7  Theo Kuijpers
7  Kenda Toure
11  Anja van Seters
12  Ria de Regter

15  Henk Smolders
16  Henri Hodenius
20  Paul Breugelmans
21  Bram van Amelsfort
23  Frans van Kasteren
24  Rob Koggel
25  Paul Kuijper
25  Wanda v.d.Luijtgaarden

AUGUSTUS
 4  Jan Esman
 7  Sandra Toorians
 8  José Perry
 9  Ans Boelhouwers
14  Jeanne van Engeland
14  Cees Seebregts
15  Ger de Volder
18  Toos Willemsen
18  Ingrid Wentzel
18  Joke Scheele
19  Frank Dinslage
24  Miloud Belkhrouf
25  Agnes Bartok
27  Ludson Petronillia
28  Carin Magilsen

SEPTEMBER
2  Marianne Cools
 3  Petra van Klaarwater
 9  Hind Benyakhlef
15  Sjan Kruijzen
17  Will v.d. Heijkant
22  Jasper Schatorjé
22  Ria v.d.Ven
24  Marie-José Hulskramer
25  Angelique Smits
26  Aya Bienvenu
27  Thea Couwenberg
28  Noor van Loon
28  Babkle Nooijens
29  Joke van Wensveen

MEDEWERKERS
JULI
1  Sharona Molenschot
2  Live Pinckaers
7   Carolien Hensen
7  Kelly Thomassen
10  Monique Kools

11  Inga Denissen
12  Sehaan Abdule
17  Dicky Schollen
17  Sonja Vriens
17  Marie-José Leyten
18  Patricia Brok
19  Kim van Berkel
20   Meike Koster
20  Ruby Pulles
21  Lia Postelmans
21  Wilma Schilders
22  Bea van Poppel
23  Jeanne de Laat
24  Toos de Kok
28  Jolanda de Jong

AUGUSTUS
1  Astrid Meerman
1  Natascha van Lieshout
2  Lindy Smulders
4   Naida Vrutaal
5  Kissy Leonard
7  Marion Heier
9   Toos de Bie
11  Esther van Gool
13  Ronald Overdiek
18  Wanda Trommelen
18  Resie van Loon
23  Monique van Gestel
24  Henriette van den Broek
26   Ingrid Vingerhoets
26  Khadija Elgane
31  Rebecca Verheijden

SEPTEMBER
4  Hanane Ben Mohand
5  Mieke Lemmens
5  Mascha Klaassen
7   Marion van de Sande
9  Anita Verkaart
12  Desiree Bierings
13  Annie van Helvoirt
18  Corry Haans
20  Servia Vermeulen
24  Shany Dalnoot
25  Priscilla van de Sande
28  Amy Bartelings
28  Hakima Ikjouen
30  Ans Steffens

Jarig in juli, augustus en september
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Mededelingen van de locatiemanager
•  Prezo auditrapport. Wederom heeft De Heikant 

goud gehaald. Het enige aandachtspunt is de 
borging toegang tot de medicatieruimte. Voor 
de toekomst wordt nagedacht of doorgaan met 
prezo zonder certificering een optie is. Audits 
zijn niet verplicht vanuit het Zorgkantoor, interne 
audits zullen er altijd blijven.  

•  Bijdrage toiletartikelen Viool. De cliëntenraad 
gaat akkoord met afschaffing van deze regeling 
met ingang van 1 oktober 2018. Cliënten die nu 
nog meedoen worden hierover ingelicht.  

•  Implementatie Volledig Pakket Thuis (VPT).  
Het team van Accordeon gaat zorg bieden  
aan cliënten die nog zelfstandig thuis wonen in 
de Toren en E-gebouwen van Wonen Breburg.  
Er is een informatieavond gepland op maandag 
16 april 2018.  

•  Projectplan Zorg Innovatie Centra (ZIC). De 
voorbereiding hierop vereist veel, met name 
omdat het een leerafdeling wordt. Een LP-er 
(lecture practioner) is nodig om dit leerklimaat 
mee te borgen en neer te zetten. De intentie is 
om volgend jaar september te starten. 

•  Invulling zomerperiode welzijn. De cliëntenraad 
gaat akkoord maar wel met waarborging van 
activiteitenaanbod.

 
Financiën
•  Cijfers februari, de prognose is dat we eind 2018 

in de min uitkomen. 

•  Gelden W&T, afspraken over de bestedingen 
zijn vastgelegd. 

•  CR gaat akkoord om uit het budget van W&T de 
familiedag mee te financieren. 

Vanuit de cliëntenraad
•  Dinsdagmiddag 10 april komt een interview 

team van Zorgkaart Nederland de bewoners 
interviewen. Dit gebeurd anoniem, bevindingen 
komen op de site.

•  Kandidaten voor de CR. Er zijn nog 3 kandidat-
en over die zich hiervoor hadden opgegeven.

Mededelingen vanuit CCR
•  CCR heeft uitleg gekregen over LEAN.

•  Wegens te weinig animo gaan de Wever  
concerten niet meer door.

•  Moniek van Issum volgt Ietje de Rooij op als 
secretaris Raad van Bestuur.  

Rondvraag
•  Koffieronde, afgesproken wordt om de  

bewoners weer persoonlijk te benaderen.

•  De muizenplaag is nog niet opgelost, alle gaten 
en kieren worden zoveel mogelijk gedicht.

•  Rondgang brandweer, de CR wordt uitgenodigd 
om mee te lopen. 

•  Indeling ruimtes, de CR was aanwezig bij  
het overleg, het voornemen is om:  
-  De relatiekamers te verminderen 
-   Aansturen op leven in vrijheid voor  

bewoners Viool 
 -  Afbouw van dubbel sanitair

Verslag notulen CR-vergadering 5 april 2018
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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. Uit-
gebreide informatie over de uitstapjes vindt  

u eveneens in de folder van Heikant Tours.  
Deze verschijnt begin juni 2018.

Mensen met een minimum inkomen kunnen  
recht hebben op de Meedoenregeling van de  
Gemeente Tilburg. Per jaar kunnen zij € 100,- 
besteden aan activiteiten. Voor meer informatie:  
ga naar www.tilburg.nl/meedoenregeling of vraag 
bij onze cliëntenadministratie.

Het Heikanttournooi voor senioren wordt voor  
de 43ste keer georganiseerd, vanaf 4 juni t/m  
14 juli strijden 128 biljarters om de titel Algemeen 
kampioen Heikanttournooi.
Het zal 4 dagen per week (woensdag en weekend 
vrij) druk worden rond de 2 biljarts tegenover de 
kapsalon. Naast de 128 deelnemers verwachten 
wij ook vele supporters en belangstellenden.  
Donderdagmiddag 19 juli is de feestelijke toernooi 
afsluiting, muzikaal ondersteund door ‘Back in Time’.

Van de 128 deelnemers zullen er die middag  
maar liefst 25 een prijs ontvangen waaronder  
een keu. Ook is er voor iedereen een loterij met 
meer dan 50 mooie prijzen. Verder verwachten  
we die middag een Mystery Gast en zal er nog 
een lekkernij worden aangeboden.
Al bij al een middag die je moet meemaken, waar 
krijg je het nog een middag gratis plezier met leuke 
verrassingen.

Ik hoop vele van u te mogen begroeten tijdens de 
wedstrijden maar zeker ook tijdens de feestmiddag.

Harrie van Baardwijk
Voorzitter Biljartvereniging De Heikant 

Heikant biljarttournooi

DE TOONLADDER

Verslag notulen CR-vergadering 5 april 2018 Programma Heikant Tours - juli en augustus 2018
 Prijs Vertrek Datum

Pluktuin Sprankenhof, Udenhout   € 24,00 13.15 uur Woensdag 4 juli 2018 
Boottocht Biesbosch  € 27,00 11.00 uur  Maandag 9 juli 2018 
Tinteltuin, Eersel € 22,00 13.15 uur Woensdag 11 juli 2018
Jeugdcircus Il Grigio € 22,50 13.00 uur  Woensdag 18 juli 2018
Kermis Tilburg € 14,00 13.15 uur Woensdag 25 juli 2018
Theetuin Kruidkamer, Bladel € 21,00 13.15 uur Donderdag 2 augustus 2018
Boottocht Biesbosch € 27,00  11.00 uur Woensdag 8 augustus 2018
Piushaven & Tilburg € 14,00 13.15 uur Woensdag 15 augustus 2018
Prehistorisch Dorp Eindhoven € 25,00 13.15 uur Woensdag 22 augustus 2018
Begijnhof Turnhout € 22,50  13.15 uur Woensdag 29 augustus 2018

Donderdag 19 juli afsluitende feestmiddag met prijsuitreiking en live-muziek.
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De dag begint met voor elke bewoner een feestelijk ontbijt in de huiskamer, de Harmonie of op de 
kamer. Voor alle koffiedrinkers staat er om 10.00 uur een heerlijk gebakje klaar en kan er geluisterd 
worden naar muzikaal entertainment.

De vaste restaurantgasten krijgen die dag een heerlijk slaatje mee naar huis, omdat men die  
dag niet terecht kan in het restaurant.  
Er worden twee diners georganiseerd in de Harmonie voor de bewoners van het zorgcentrum.

Amusementdiners
Van 13.00 – 15.00 uur nodigen we alle bewoners van afdeling Viool en de huiskamers  
van afdeling Draaiorgel om aan te schuiven bij een verrassend ‘Amuse’ mentdiner.

Van 17.00 - 20.00 uur nodigen we de  bewoners van afdeling Accordeon en overige  
bewoners van Draaiorgel in de zaal uit voor dit diner.
Er zullen heerlijke amuses/gerechtjes worden geserveerd en u kunt gaan genieten van vrolijk
amusement!

We gaan er een vrolijke, bijzondere, maar vooral gezellige dag van maken met elkaar!
En zullen u persoonlijk uitnodigen tegen die tijd.

Feestelijke groet namens 
‘Vrienden van de Heikant’ !

Donderdag 6 september wordt een feestelijk dag voor alle bewoners van De Heikant.  
De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar we lichten al een tipje van de sluier op  
wat er die dag allemaal wordt georganiseerd.

Vrienden van De Heikant viert 25 jaar bestaan!



15DE TOONLADDER

Tussen de schuifdeuren

Barbecue voor bewoners van 
woonzorgcentrum De Heikant 

Vrienden van De Heikant viert 25 jaar bestaan!

We gaan weer barbecueën in de binnentuin!
Dit is inmiddels een goede traditie geworden. 
Heerlijk genieten in de binnentuin van een lekkere 
barbecue, een drankje en gezellige muziek.  
Dit keer wordt de muzikale omlijsting verzorgd 
door het Duo Prettig Weekend! Zij zingen en  
spelen op accordeon en gitaar.
De barbecue is voor de bewoners van het huis. 
Dinsdag 3 juli zijn de bewoners van afdeling  

Accordeon en Draaiorgel welkom. De avond duurt 
van 16.30 uur – 19.30 uur.

Woensdag 4 juli wordt er een barbecue voor  
afdeling Viool georganiseerd.

Astrid Meerman, Medewerker Welzijn
013 4581129

DONDERDAG  11 OKTOBER 2018 19.00 - 21.30 uur

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! 
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JULI

Dinsdag 3 juli
Barbecue in de binnentuin
Met muziek van
Duo Prettig Weekend
Tijd 16.30 – 19.30 uur
Voor Bewoners van    
 Accordeon en Draaiorgel

Woensdag 4 juli
Barbecue afdeling Viool 
Tijd 16.30 – 19.30 uur

Donderdag 12 juli
Optreden van Steven Kazàn
(zoon van Hans Kazàn!)
Tijd 14.30 – 16.00 uur
 Zaal open om 14.00 uur
Voor Bewoners van het huis en  
 overige gasten
Entree is met welzijnspakket
gratis. Bewoners zonder  
welzijnspakket € 3,00. Overige 
gasten € 4,00
Voorverkoop entreekaarten bij 
de receptie vanaf 24 juni

Dinsdag 24 juli
Gezellige Kermisdag 
Met muziek van Riny Marijnissen
en diverse kermisspelen in de
Harmonie 
Tijd  10.00 – 16.00 uur

Maandag 23 juli
en dinsdag 24 juli
Komt dat zien - prachtige 
minikermis in de hal van De 
Heikant

Donderdag 26 juli
Bingo
Tijd  14.30 – 16.30 uur
Voor Bewoners van het huis en
 overige gasten

AUGUSTUS

Woensdag 22 augustus
H & A Modeverkoop
Tijd 1 0.00 – 12.00 uur

Donderdag 23 augustus
Optreden van John Desmares
et ses amis
Voor Bewoners van het huis en
 overige gasten
Entree is met welzijnspakket 
gratis. Bewoners zonder wel-
zijnspakket € 3,00. Overige
gasten € 4,00

SEPTEMBER

Zondag 2 september
Sieradenverkoop in de hal 
Tijd  10.00 uur – 16.00 uur

Donderdag 6 september
Feestdag voor de bewoners
van De Heikant
VRIENDEN VAN DE HEIKANT
BESTAAT 25 JAAR 

Donderdag 13 september
Optreden van shantykoor 
‘Nooit te water’
Voor  Bewoners van het huis en  
 overige gasten
Entree is met welzijnspakket 
gratis. Bewoners zonder
welzijnspakket € 3,00. Overige 
gasten € 4,00.

Maandag 17 september
Carma Schoenenverkoop
Tijd 14.00 – 16.00 uur

Donderdag 20 september
Boutique Fitts
In de hal van de Harmonie
Tijd  10.00 – 16.00 uur

Dinsdag 25 september
Mosselen eten voor de 
liefhebbers
Tijd 17.30 – 20.00 uur

Donderdag 27 september 
Bingo
Tijd 14.30 – 16.30 uur
Voor Bewoners van het huis en  
 aanleunwoningen 

Ontspanning juli, augustus en september
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Ontspanning juli, augustus en september Optreden van Steven Kazàn 12 juli 2018
Locatie  Woonzorgcentrum De Heikant
Aanvang  14.30 uur
Voor  Bewoners van het huis en overige 

gasten
Entree  Met welzijnspakket gratis 

Bewoner zonder welzijnspakket € 3,00 
Overige gasten € 4,00

 

Voorverkoop kaarten aan de receptie Steven Kazàn, 
de zoon van Hans Kazàn, is een Nederlandse 
comedian. Door zijn vrolijke persoonlijkheid en 
humoristische uiterlijk is Steven reeds door talloze 
bezoekers in het hart gesloten. Steven Kazàn 
brengt een unieke mix van humor, interactie en 
magie. Entertainment waar je blij van wordt!

15 juli 2018
2 september 2018
4 november 2018
vanaf 10.00 uur 

Kaartverkoop voor de 
Zonnebloem bij het
biljart in de Harmonie
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Dinsdag 24 juli 2018, 10.00 uur – 16.00 uur 
Voor: voor bewoners van het huis en overige  
gasten. Gratis entree. 

We organiseren deze dag allerlei spelen, zoals het 
bekende enveloppenspel, rad van fortuin en een 
spannende loterij met leuke prijzen. U kunt iets 
lekkers kopen voor bij de koffie en natuurlijk zijn 
de snoep- en viskraam weer aanwezig. 

Tussen 12.00 uur en 13.00 kunt een lekker  
broodje kopen en/of een kopje soep. De warme 
maaltijd wordt verschoven naar de namiddag 
(17.30 uur). Er wordt dan een aangepast kermis-
menu geserveerd.

Er is feestelijke muziek in de zaal en natuurlijk  
zijn we weer allemaal in het roze, want bij ons is 
het geen roze maandag, maar roze dinsdag!
 

Roze Dinsdag
Roze dinsdag is de dag waarop we het vooral 
samen gezellig hebben, plezier maken en  
genieten van de kleur roze. Een kleur die volgens 
wikipedia staat voor: liefde, humor en vriend-
schap. Een kleur die volgens Da Vinci staat  
voor: vrouwelijkheid, schoonheid en vrede. 
Samen feestvieren verbroedert. 

Komt u ook even binnenlopen in de Harmonie  
voor een lekker kopje koffie en de gezellige  
muziek? En om een gokje te wagen bij een  
van onze kans-spelen? Ook kunt u de mini- 
kermis van Dhr Sandig komen bewonderen  
die staat opgesteld in de hal van de Harmonie.

U bent van harte welkom! Tot ziens op deze  
gezellige Heikantse kermisdag! 

Astrid Meerman, Medewerker welzijn

Kermisdag
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De Wever Thuis
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 aanvra-
gen van een personenalarm. Het 
team van De WeverThuis is bereik-
baar van maandag t/m vrijdag van 
11.00 -16.00 uur in woonzorgcen-
trum De Heikant of telefonisch via 
het gratis nummer 0800 3 393 38 37.

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

De wasserette is zeven dagen per 
week geopend. De muntautomaten 
zijn altijd beschikbaar. Op maan-, 
woens- en donderdag 09.00 - 11.30 
uur en dins- en vrijdag 08.00 - 13.00 
uur is er iemand aanwezig.

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 mogelijk- 
heden voor aansluiting op het 
alarmsysteem kunt u terecht bij  
de receptie van De Heikant.

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.

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

Pedicure Monique
Maandag en dinsdag (op afspraak)  
van 09.30 - 15.00 uur.
T 013 535 98 83 (thuis)
T 013 458 11 80 (Heikant)

Bloedprikdienst
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 10.00 
uur. Denk aan uw ponsplaatje, ID 
bewijs en verwijzing arts.

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.

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.

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.

Reiki Mikao Usui
Reiki behandeling door Mikao Usui. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jac Oerlemans 
usuitilburg.nl of bel 06 20 23 80 16.

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 activiteiten-
ruimte Accordeon.

Cliëntenraad
Is bereikbaar via de receptie of via 
het locatiesecretariaat
T 013 458 11 00.

Algemene informatie
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