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Van de 
locatie-
manager
De koningsfeesten achter de rug. 
Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren, 
voorjaarsvakantie, de eerste zomerse dagen, 
het is weer groen buiten, en de vogeltjes zijn 
naar hartenlust aan het fluiten.

Extra geld voor de verpleeghuizen om meer per-
soneel te kunnen inzetten; extra geld voor meer 
dagbesteding voor de bewoners van Reyshoeve; 
extra geld voor meer opleiden.

Radicale Vernieuwing, onnodige regels overboord, 
de bushalte van de ‘Blij-Lijn’ staat in de hal, waar 
wordt u blij van en wat kan er beter bij Reyshoeve, 
dat kunt u daar opschrijven, en daar gaan we bij 
Reyshoeve mee aan de slag.

De huiskamers van de afdelingen Koolhoven,  
Witbrant, Dalem en Huibeven in gebouwdeel C 
worden uitgebreid. De gangen van de C vleugels en 
E kern (middenstuk openbare ruimte) gaan we de 
komende maanden renoveren. We gaan toekomst-
plannen maken voor verdere aanpassingen en 
renovaties bij Reyshoeve.

We zijn volop bezig met de verdere ontwikkeling 
van onze teams naar meer zelfstandigheid, zodat 
we nog beter kunnen inspelen op de vragen van 
onze bewoners en zodat onze medewerkers nog 
meer plezier en voldoening in hun werk krijgen. En 
we proberen met het geld dat we erbij krijgen nieuw 
personeel aan te trekken, en dat valt nog niet mee. 
Het is hard maar leuk werken bij Reyshoeve, en 
het werk met ouderen is waardevol en geeft vol-
doening. Dus vertel het aan uw familie en vrienden: 
nieuwe medewerkers (én vrijwilligers) zijn welkom, 
bel of mail een teammanager van Reyshoeve voor 
verdere informatie.

Ik wens u allemaal een blije zomer!

Joop van Dijk, locatiemanager Reyshoeve
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Sinds de oprichting hebt u weinig van ons gehoord. 
Vrij snel na de oprichting traden verschillende 
gedwongen mutaties op in het bestuur of veroor-
zaakte ziekte een verminderde inzetbaarheid van 
bestuursleden.

Onlangs hebben de zittende bestuursleden met 
enkele andere belangstellenden vergaderd met  
als doel de stichting nieuw leven in te blazen.  
In deze vergadering is besloten op zoek te gaan 
naar mensen die het bovengenoemde doel een 
warm hart toedragen en bijdrage zouden willen 
leveren. Daartoe zal in het wijkmagazine ‘Focus 
op Reeshof’ een interview verschijnen waarin 
manager Joop van Dijk een oproep plaatst voor 
mogelijke kandidaten uit de wijk.

Langs deze weg wil ik als voorzitter van de stichting 
een beroep doen op mensen die, hetzij als bewon-
er, als familie van bewoners, als medewerker of als 
vrijwilliger van Reyshoeve zich te melden wanneer 
zij denken een bijdrage te kunnen leveren. 

Wie zoeken we? 
We zoeken met name mensen die in het bestuur 
zitting willen nemen of het bestuur willen  
ondersteunen bij het bedenken en/of uitvoeren  
van ideeën die geld kunnen opleveren voor de 
bewoners van Reyshoeve. Tot nu tot is er niet  
veel meer gedaan dan een statiegeldactie bij 
supermarkt Plus Lutz en ontvangen we geld  
via een automatische overschrijving door één 
familie. Deze inkomsten zijn net voldoende om  
de bankkosten van de stichting te kunnen betalen.

Een mager resultaat dus en daarom:  
help ons verder. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij Marlies 
Tahalele, secretaresse op Reyshoeve.Alvast 
bedankt.

Jan Wevers
Voorzitter ‘Stichting Vrienden van Reyshoeve’

Enige jaren geleden is door enkele mensen vanuit Reyshoeve samen met enkele mensen van buiten de 
stichting ‘Vrienden van Reyshoeve’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel om gelden in te zamelen om 
voor de bewoners van Reyshoeve zaken te kunnen realiseren die buiten de reguliere financiering vallen. 

Vrienden van Reyshoeve

REYSWIJZER

Bent u degene die ons kan helpen!

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die tussen 
14.30 en 19.30 uur kan ondersteunen tijdens de 
middagactiviteiten in de huiskamer op een afdeling.
Maar ook tijdens de broodmaaltijd en het 
koffierondje in de avond.

Voor alle dagen van de week.

Mocht u een middagje tijd hebben… 
horen wij dit graag.

Hebt u interesse, dan kunt u contact opnemen met 

Rian van der Meer, Vrijwilligers coördinator 
013-5785416, r.v.d.meer@dewever.nl 

Vrijwilligers vacatures
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De afgelopen maanden is er veel gebeurd in de geestelijk verzorgering op Reyshoeve.  
Daar hebt u in het vorige nummer van de Reyswijzer in de column van de cliëntenraad al  
het een en ander over kunnen lezen.

Er hebben op twee zorgpassag-
es, Dalem en Heerevelden,  
huiskamerconcerten plaatsgevon-
den. Huiskamerconcerten zijn 
bijeenkomsten waarop cliënten, 
familie en aanwezige zorgmedew-
erkers samen kunnen genieten 
van klassieke muziek, afgewis-
seld met ‘meezingers’ en  
nummers op verzoek. De twee 
concerten kunnen een succes 
genoemd worden, hoewel er nog 
zeker verbeterpunten zijn. In  
mei is er nog een concert op 
Bijstervelden, en daarna zullen 
we zien op welke wijze we deze 
nieuwe vorm van ontmoeten en 
vieren kunnen voortzetten.

In september van het vorig jaar 
heeft parochie Reeshof de 
liturgische vieringen van mij 
overgenomen. Wekelijks kwam 
sinds die tijd een priester om 
met een groepje cliënten de 
eucharistie te vieren. We hadden 
met elkaar afgesproken dat 
vanaf Pasen de eucharistie- 
viering plaats zou gaan vinden  
in de bibliotheek op de eerste 
etage. Gezien het kleine aantal 
deelnemers aan de viering was 
deze ruimte meer intiem en 
meer passend. 

Helaas is de huidige priester in 
Reeshof, kapelaan Koen, ziek. 
De vieringen zijn stilgevallen. Ik 
ben aan het zoeken naar een 
oplossing. Ik wil vanaf mei (vrij-
dag 25 mei) tot de terugkeer van 
kapelaan Koen in ieder geval één 
keer per maand bewoners die dat 
willen, in staat stellen samen een 
gebedsviering te houden en de 

heilige communie te ontvangen. 
De orde van dienst zal die van de 
Open-Deurviering zijn, zoals die 
in 2016 en 2017 in de vieringen in 
de Viersprong is gebruikt. 

Tot besluit wil ik nog noemen dat 
de themagroepen in Bijstervelden 
in april weer hervat zijn. Ik noem 
ze ‘spirituele reminiscentiegroep-
en’. Reminiscentie, omdat het 
voor cliënten met dementie fijn is 
om vanuit herinneringen samen 
te komen. Dat geeft veiligheid en 
herkenning. Spiritueel, omdat het 
in de groepen ook gaat om het 
beleven van het levensverhaal, 
van het individu, maar ook van 
de familie en de gemeenschap 
waaruit iemand afkomstig is.  
Zo kunnen we samen zin,  
verbondenheid en geloof beleven.

Ik wens u een fijne zomer toe.
Archie de Ceuninck
Geestelijk verzorger
a.d.ceuninck@dewever.nl
06 233 803 25

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

Veel mensen blijven hier in 
stilte mee worstelen. Er is vaak 
onrust en angst. Veel vragen, 
emoties en angsten worden niet 
gedeeld. Mensen zijn daardoor 
eenzamer en lijden onnodig. 
Een geestelijk verzorger kan 
een van de mensen zijn die 
voor trage vragen een luister-
end en begrijpend oor bieden.  

Neemt u gerust contact  
met mij op.

REYSWIJZER

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

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

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

In de week 17 heeft u een schrijven ontvangen, 
waarin u heeft kunnen lezen hoe wij omgaan  
met uw persoonsgegevens. Mocht u vragen  
hebben, neem dan gerust contact op met de  
functionaris gegevensbescherming.  
 
Het mailadres is fg@dewever.nl.

Afgelopen periode is het rustig geweest  
rondom de wensen in de wensboom.

Er zijn nog wensen in behandeling,  
deze vergen meer tijd om te kunnen realiseren. 

Ook zijn er wensen die praktisch niet te  
vervullen zijn omdat dit de veiligheid van  
onze bewoners in de weg staat.

Het is in de laatste Reyswijzer onder de  
aandacht gebracht door wensblaadjes uit  
te delen.  

Dit heeft er voor gezorgd dat de wensboom  
weer goed gevuld is met allerlei wensen. 

De wensboomcommissie gaat hiermee  
samen aan de slag.

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

Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

De wensboom
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Donderdag 12 april was het dan zover, ons vrijwil-
ligersuitje. Om 08.00 uur stond de bus al klaar voor 
Reyshoeve. Snel in de bus want we hebben een 
hele rit voor de boeg. Waar naar toe? Dat weten 
we nog niet. De chauffeur gaf aan dat we rond 
10.00 uur op onze eerste bestemming aan zouden 
komen. Gezellig… we zien wel. Allemaal gezellig 
aan het kletsen en lachen, we hebben er zin in. 

We rijden richting Utrecht om uiteindelijk aan te 
komen in het dorpje Haarzuilens. Daar stond in het 
Wapen van Haarzuylen een heerlijk kopje koffie 
met gebak klaar. Heel goed begin. Na een half uur 
was het weer tijd om verder te gaan. We hadden 
van Rian onderweg een fotopuzzel gekregen die 
we op moesten lossen. Daar kwam uit dat we naar 
Amsterdam gingen en wel naar het Rijksmuseum.
 
Dus allemaal in de bus en door naar Amsterdam. 
Daar aangekomen kregen we van Rian onze 
toegangskaarten en gingen we op eigen gelegen-
heid het Rijksmuseum bezoeken. Na het bezoek 
van de eregalerij en alle andere bijzondere  

stukken te hebben gezien kregen we toch wel  
trek en vertrokken met de bus naar een hotel in 
Amsterdam waar een heerlijke lunch klaarstond. 
Na de lunch hadden we nog wat tijd om de stad 
Amsterdam te bezoeken. Het ene groepje bleef 
in het hotel gezellig samen kletsen (het weer 
was niet helemaal lekker maar dat kon de pret 
niet drukken) Het andere groepje ging winkelen 
en weer een ander groepje ging wandelen en 
bezochten gezellig een cafeetje. 

Rond kwart voor vijf gingen we weer richting  
Tilburg waar we, na wat oponthoud door file,  
om 19.05uur weer veilig waren aangekomen.  
Nadat iedereen elkaar bedankte voor de erg  
gezellige dag ging de een moe maar voldaan  
naar huis en de ander ging nog gezellig frietjes 
eten in De Viersprong. 

Al met al een heel erg gezellige dag. Ik kan dan ook 
niet anders, en ik denk namens ons allen, te zeggen: 

Organisatie ontzettend bedankt!

Vrijwilligersuitje
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Tijdens de laatste cliëntenraadsvergadering hebben we helaas  
stil moeten staan bij het overlijden van Willem van der Kruk.  
Wij denken aan hem als een man met een sterke betrokkenheid  
bij het wel en wee van onze cliënten en met een sterk oog voor 
details in de omgang met anderen.

Bij het opstellen van het  
huishoudelijk regelement  
hebben we nog dankbaar  
gebruik kunnen maken van door 
hem geschreven opmerkingen 
bij het eerste concept. Deze 
heeft hij tijdens zijn ziekte nog 
per mail toegezonden. Tijdens 
de volgende vergadering hopen 
we het regelement definitief 
vast te kunnen stellen.

We zullen zo snel mogelijk 
trachten de vacatures bij de 
Cliëntenraad op te vullen en 
zullen dan ook een nieuwe 
afbeelding met foto’s van  
alle leden over de afdelingen 
verspreiden.

Tijdens de laatste vergadering is 
onder andere gesproken over 
het tempo waarin en de manier 
waarop de verbouwingen en 
aanpassingen van de C-vleugel 
zullen plaatsvinden. We wachten 
met enige positieve spanning de 
effecten van de maatregelen af, 
die getroffen gaan worden om 
de overlast voor de cliënten tot 
een minimum te beperken.

Ook is tijdens die vergadering 
stilgestaan bij de voorstellen 
voor een indexverhoging van de 
consumpties in het restaurant. 
De cliëntenraad is niet akkoord 
gegaan met de ter tafel liggen-
de voorstellen, waarbij de 
indexverhoging van 5% vaak 
(veel) te sterk naar boven werd 
afgerond.

Met spijt hebben we moeten 
constateren dat de kortgeleden 
opgestarte verdeling van  
taken tussen De Wever en  
de parochie met betrekking  
tot de geestelijke verzorging 
niet volledig kan worden  
ingevuld door ziekte van de  
betrokken pastor van de  
parochie. De geestelijke  
verzorger van De Wever zal  
zo veel mogelijk trachten de 
ontstane hiaten op te vullen.

Binnen de Cliëntenraad is ook 
gesproken over het houden  
van een jaarvergadering met 
cliënten en familie. We beraden 
ons nog over een andere  
formule dan welke gehanteerd 
is bij de twee voorgaande 
bijeenkomsten. Bij beide  
voorgaande bijeenkomsten  
was de opkomst erg laag,  
zo zelfs dat de organisatie 
daarvan niet gerechtvaardigd 
was. Mocht iemand goede 
suggesties hebben voor een 
andere aanpak, dan horen  
we dat graag. Neem daartoe 
graag contact op met Marlies 
Tahalele.

Na een roerige herfst kunnen 
we gelukkig constateren dat het 
voorjaar binnen Reyshoeve 
rustig is verlopen. Ik hoop dat 
het zomerse aprilweer ook voor 
u in de komende periode zonnig 
voortgezet wordt.

Van uw voorzitter, Jan Wevers

Van de Cliëntenraad Nieuw jasje en 
nieuwe naam 
voor De Pen
Binnen de redactie vonden we 
het tijd om De Pen een nieuw 
jasje en een nieuwe naam te 
geven. Tevens leek het ons  
ook leuk om niet maar één 
persoon aan het woord te laten, 
maar een heel team/discipline/ 
afdeling en een club die er  
binnen Reyshoeve is.

De naam van de rubriek zal zijn:

De Schijnwerper
In elke uitgave maakt een team/
discipline/afdeling en één van de 
clubs een leuke gevulde pagina.

Een afdeling kan bijvoorbeeld 
iets laten zien wat speciaal is op 
hun afdeling met daarbij bijvoor-
beeld reacties van bewoners. 
Voor afdeling Heervelden kan 
het gaan over de badkamer en 
bij het restaurant zou er bijvoor-
beeld iets kunnen zeggen over 
de kleine kaart.

En een club kan zichzelf laten 
zien door foto’s en informatie 
te geven om nieuwe leden te 
werven. 

Voor de volgende uitgave mogen 
het Restaurant en de Kaartclub 
het spits afbijten.
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Consumptieprijzen
Per 1 mei hebben we de prijzen in De Viersprong 
licht aangepast. De nieuwe prijzen staan op het 
kaartje wat op tafel staat. Ook kunt u informeren 
bij een medewerker van de horeca.

Buitenbar
Met het mooie weer dat we hebben gehad, is ook 
de buitenbar weer in het leven geroepen. Als het 
mooi weer is, staan onze vrijwilligers weer voor  
u klaar zodat u niet helemaal naar boven hoeft te 
lopen. Wij hopen dat u veel de buitenbar gebruik 
kunt maken, want dat houdt in dat we vaak mooi 
weer hebben. Informatie over de buitenbar kunt  
u via de receptie verkrijgen.

Maaltijdservice in de avonduren
Al enige tijd verzorgt de keuken van Reyshoeve ook 
de warme maaltijden in De Driehoek. Op dinsdag 
en donderavond kunt u tegen betaling van € 7,40 in 
De Driehoek gebruikmaken van deze maaltijden.

Voor meer informatie hierover kunt u altijd even 
binnen lopen in De Driehoek.

De vrijwilligers die daar staan kunnen u hier meer 
informatie over geven.

Team Horeca

Inmiddels is de bushalte met de Blij-Lijn in gebruik. 
Deze staat in de bezoekershal. Er zijn blij-makers 
binnengekomen. Verbeterpunten zaten er ook bij, 
samen bedenken we hiervoor een oplossing.

Ook binnen alle teams, van zorg tot dienstverlen-
ing, is de radicale vernieuwing onder de aandacht 
en zijn medewerkers er actief ermee bezig. 

Elk team heeft een white-board op de teamkamer 
hangen.

We vragen hen tegen welke knelpunten ze  
aanlopen en hoe het anders zou kunnen. 

De medewerker krijgt de ruimte om zelf een 
oplossing te bedenken, hoeft dit niet alleen te 

doen maar in samenwerking met collega’s op de 
werkvloer en uiteraard helpen teammanagers ook 
als dat nodig is.

We evalueren het knelpunt en de oplossing, is  
het knelpunt opgelost, dan kunnen we het punt 
geschrappen.

Tevens vragen we iedere medewerker waar zij of 
hij blij van wordt. 

Dat geeft een positieve flow. Immers als de 
medewerkers positief en blij op de werkvloer sta-
an, hebt u als bewoner daar veel plezier van. 

Dat is waar we voor werken, een tevreden bewon-
er die centraal staat voor elke medewerker.

Sinds enige tijd hebben we in De Viersprong de kleine kaart ingevoerd. Naast deze kleine kaart  
verzinnen de horecamedewerkers elke week een heel lekker broodje en een overheerlijke salade.  
U kunt ze dagelijks vanaf  11.30 tot 16.45 uur verkrijgen. Onze medewerkers van de horeca staan  
graag voor u klaar.

Ontmoetingsruimte De Viersprong

Radicale Vernieuwing
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U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging, en u 
mag deze avond met zoveel gasten komen eten 
als u wenst.

Voor u als jarige zal dit diner gratis zijn. Voor de 
overige gasten vragen wij € 12,50 per persoon. 
Dit is zowel voor u als bewoner, als voor de gast 
exclusief de drank.

Het volgende diner staat gepland op vrijdag 29 juni 
vanaf 18.00 uur en zal zijn voor de jarigen in de 
maanden april, mei en juni.  
Het diner daarna volgend zal zijn op vrijdag 28 
september voor de jarigen in de maanden juli, 
augustus en september.

Het menu dat we serveren leest u hieronder.  
We vermelden het ook op de uitnodiging.

U kunt zich voor dit diner opgeven bij de kassa  
van De Viersprong t/m 24 juni. Ook als u alleen 
komt vragen wij u, om u wel op te geven, zo kun-
nen de horecamedewerkers weten wat ze moeten 
bestellen.

De medewerkers van de horeca kijken uit  
naar deze avonden, en hopen dat we u een  
onvergetelijke avond kunnen bezorgen.

Met een vriendelijke culinaire groet, namens  
alle medewerkers van de horeca.

Menu
Salade met kip, mozzarella en appel met een 
zachte balsamicocrème

Varkenshaas met champignonroomsaus

of

Pangarolletje gevuld met zalm en zachte vissaus*

Grand Dessert

Koffie of  thee 

* Graag horen we bij aanmelding of  u vlees of   
vis kiest als hoofdgerecht. Of  als er andere wen-
sen zijn.

Eenmaal per kwartaal verzorgen de medewerkers van de horeca er een avond  
voor de bewoners die deze maanden jarig zijn geweest.

Verjaardagsdiner

Kruipluiken
Vanaf maandag 14 mei zijn we gestart met het 
aanbrengen van kruipluiken op Huibeven en Heer-
evelden. De werkzaamheden zullen dagelijks om 
8.30 uur starten.

Dit zal overlast met zich meebrengen maar we 
zullen er alles aan doen om dit tot een minimum  
te beperken.
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Puzzelt u mee?
SPELER

GOAL

KAPITEIN

BALSPORT

BAL

STADION

KEEPER

TREINER

SCHEIDSRECHTER 

VOETBALVELD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ouderen 
niets meer 
waard?
Hoezo?

We zijn een fortuin waard!

Wij hebben zilver in onze haren

Goud in onze tanden

En gas in onze darmen

Stenen in onze nieren

Lood in onze schoenen

En kalk aan onze nagels

Staal in onze heupen

En elastiek in onze knieen

Vol met dure medicijnen

Lijken we wel goudmijnen

Een mens met zoveel mineralen

Zal het jaar 3000 wel halen.

Daarom gaan wij fier door het leven

Nemen kritiek op als een spons

Want door bovengenoemde rijkdom,

Drijft de economie op ONS! 
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Eindelijk was het dan 17 april, de grote dag waar 
iedereen naar uit heeft gekeken.
Wat waren er veel medewerkers en vrijwilligers 
actief bezig met de voorbereidingen en op de 
middag zelf ook uiteraard.
Er waren medewerkers van de huishoudelijke 
dienst, zorg, vrijwilligers en transport die bereid 
waren om de mooiste jurken en kostuums te show-
en.
Niet te vergeten was er een zelfs bruidsmeisje en 
bruidegom die mee liepen.
Elke jurk had zijn eigen verhaal. Uiteenlopend van 
een jaren zeventig jurk, gedragen door een van de 
medewerkers, Marrokkaanse stijl, gekleurde jurken 
zoals  turquoise, zwart en rood, broekpakken en 
een prachtige ivoor kleurige prinsessenjurk ont-
brak zeker niet.

Tweedehands kledingwinkel TANTE POLLEWOP 
heeft mooie trouwjurken voor deze middag 
beschikbaar gesteld. De opbrengst van wat er 
verkocht wordt in de winkel gaat volledig naar het 
goede doel.
Eigenaresse van de winkel heeft deze middag ook 
mee gelopen en geholpen met de bruiden aan te 
kleden.
  
Nienke van Mierlo, eigenaresse van schoonheids-
salon “SALON WINK” heeft alle bruiden voorzien 
van feestelijke make-up en kapsels. 

Het was een sfeervolle middag! 
Alle bewoners van Reyshoeve, familieleden, 
bewoners van de aanleunwoningen en uit de wijk, 
hebben genoten van deze middag.
Bekijk de foto’s op de achterkant.

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

Wijkrestaurant
Elke dinsdag en donderdag een driegangendiner.
Van 17.30 - 19.30 uur (aanvang wisselend 18.00).
Kosten € 7,40.

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

Soos met muziek
Elke 2de zondag van de maand
met optreden van de Voices.
Van 13.30 - 17.00.
Kosten € 1,50, inclusief borrelhapjes van het huis.
Koffie en thee gratis -

Muziekmiddag
Elke 3de zondag van de maand
met een optreden van Twan de Wit.
Van 13.30 - 17.00 uur. 
Inclusief borrelhapjes van het huis. Geen kosten.

Bingo op Zondag 
Elke 4de zondag van de maand.
Van 13.30 – 17.00 uur.
Kosten € 6,00 heel boekje en € 3,00 half boekje.
Inclusief borrelhapjes van het huis. 

Spreekuur ouderadviseur
Iedere donderdag 10.00 - 11.00 uur.

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

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

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

CLUB
R E YS H O E V E
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Algemene informatie

Sjoelclub
Maandag van 14.00 - 16.00 uur.
Het lidmaatschap € 1,50 per maand.

Schilderclub
Maandag in de oneven weken van 14.30 - 
16.00 uur. Bekijk de nieuwsbrief voor de lo-
caties. Het lidmaatschap is € 4,- per maand.

Gymclub
donderdag van 10.00 - 10.45 uur in de  
fysioruimte op de 3e etage. Het lidmaat-
schap  

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

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

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

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

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

Biljartclub
Dins- en donderdag van 13.30 - 16.30 uur.
Het lidmaatschap € 2,50 per maand.
Vanaf donderdag 16 augustus t/m 6 septem-
ber is er geen biljartclub.

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

Bridgeclub
Donderdag van 13.30- 16.45 uur. Het lid-
maatschap € 24,- per jaar. In de Driehoek.

CLUBACTIVITEITEN
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FRIETUURTJE
Hebt u zin in een frietje of een snack? 
Kom dan naar het frietuurtje!

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

 

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

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

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

Bewoners van de aanleunwoningen kunnen bij technische pro-

REYSWIJZER

NAGELSTUDIO 
OM DE WEEK
De nagelstudio alleen op 
maandag te bezoeken op  
de even weken. Voor 
exacte data kijk  
in het ontspanningspro-
gramma. 
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Bloedprikdienst
Van maandag tot en met  
vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur, 
donderdag van 18.15 tot 19.15 
uur op zorgpassage Huibeven. 
Uitgezonderd feestdagen.

Coupeuse
Zoekt u iemand die uw kleding 
kan her- en/of verstellen? 
Alle informatie over coupeuse 
Barbara van Peer vindt u bij de 
receptie. Of bel 06-48491419
Als u met uw vaste toestel belt, 
eerst een 0 intoetsen.

Diëtist
U kunt, als u bent doorverwezen 
door uw arts (huisarts of  
medisch specialist), contact 
opnemen met de diëtist van  
De Wever. Zij is wekelijks  
aanwezig in Reyshoeve voor  
alle bewoners van Reyshoeve 
en cliënten uit aanleunwoningen 
of uit de wijk. De diëtist zal 
samen met u kijken op welk 
moment zij met u een afspraak 
kan plannen om bij u langs te 
komen. Diëtist Reyshoeve is 
Femke Verdaas, via T 06 23 58 
01 96.

Fysiotherapie 
U kunt, als u een verwijzing hebt 
voor fysiotherapie, terecht bij de 
fysiotherapeuten van Reyshoeve.
Wij behandelen cliënten uit het 
verpleeghuis, het verzorgingshu-
is en de woningen. De fysiother-
apeuten van De Wever op 
Reyshoeve zijn: 
-   Marieke Maton
-    May Versteynen
Geriatrisch fysiotherapeuten: 
-   Odette Voesenek 
De oefenzaal is op de derde 
verdieping, waar u meestal  
één van ons zult treffen.Het 
telefoonnummer is T 5815.  

De fysiotherapeut zal met u  
een afspraak maken voor de 
behandeling.

Hairstudio M & A
Behandeling op afspraak. Open 
op woensdag van 8.00 tot 12.00 
uur en 13.00 tot 19.00 uur. 
Donderdag en vrijdag 8.00 tot 
12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur. 
De kapsalon bevindt zich op de 
begane grond van de Reyshoev-
epassage. U kunt een afspraak 
maken in de kapsalon of tele-
fonisch T 571 49 01. Als u vanuit 
Reyshoeve belt moet u eerst 
een 0 intoetsen.

Internetcafé
Vrijwilligers van het internetcafé 
kunnen u les geven of hulp 
bieden wanneer u gebruik maakt 
van de computer. Het café is 
geopend op maandagmiddag 
vanaf 13.30 uur. De deelnemer 
kan zich inschrijven bij de recep-
tie vóór 11.30 uur. U neemt uw 
eigen laptop of tablet mee en er 
zijn geen kosten aan verbonden. 

Linnenkamer
De linnenkamer is open op 
maandag, woensdag en donder-
dag van 8.00 tot 12.00 uur. U 
kunt er terecht voor informatie 
over wassen, stomen en num-
meren van uw kleding. 

Pedicure
Afspraken via de verzorging.

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

Schoonheidsspecialiste
Regelmatig is er een professio-
nele schoonheidsspecialiste 
aanwezig. Annelies komt op 
woensdag in de even weken van 
11.00 tot 17.00 uur. U kunt daar 
terecht voor harsen, wenkbrauw-
en epileren en/of verven, mani-
cure. Een complete gezichtsbe-
handeling die bestaat uit een 
gezichtsreiniging, peeling, mask-
er, hand/armmassage, gezichts- 
massage. Manicure ook mogelijk 
bij u aan huis! Prijslijsten en 
visitekaartjes zijn ook bij de 
receptie verkrijgbaar. Afspraak 
maken kan via 06 411 669 69 of 
tijdens openingstijden in de salon.

Colofon
De Reyswijzer is een informatieblad 
voor cliënten van Reyshoeve hun 
relaties. Het blad verschijnt 4 x per jaar 
in een oplage van 500 exemplaren.
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