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Bij het schrijven 
van deze column is de 
zomer in een af-
rondende fase. Het was 
een hete zomer in vele 
opzichten. De tempe-
raturen zijn lang niet 
meer zo hoog geweest 
en hebben lang aan-
gehouden. Voor vele 
mensen reden om dit 
jaar de vakantie te vieren in eigen land en 
tijdens vrije dagen er een extra keer op uit te 
gaan. Voor andere mensen was het letterlijk 
wachten tot ze weer naar buiten konden omdat 
het ‘te’ warm voor hen was. Ook voor 
behandelcentrum De Hazelaar was het een hete 
zomer. Onze luchtkoeling heeft het enkele keren 
begeven door het harde werken. 

Dank aan onze medewerkers
Graag wil ik mijn welgemeende dank en respect 
uitspreken voor al onze medewerkers. We hebben 
deze zomer veel van hen gevraagd. Zowel in hun 
fl exibiliteit als hun inzet. Samen met alle team-
managers van De Hazelaar dank ik hen hiervoor. 
Ze hebben er samen voor gezorgd dat we met 
vereende krachten steeds de zorg voor onze 
bewoners hebben weten te geven. Ik ben me er 
heel bewust van dat het diverse keren is voor-
gekomen dat er is gewerkt met minimale bezetting 
en zelfs onderbezetting. Het is De Hazelaar on-
voldoende gelukt tijdelijk mensen aan te nemen, 
maar we hebben ook ervaren dat er veel tijdelijke 
medewerkers – om heel diverse redenen - niet zijn 
gekomen die we wel hadden aangenomen. We 
gaan samen kijken hoe we ons in de huidige 
arbeidsmarkt hier voor een volgend jaar beter op 
kunnen voorbereiden. Lastig daarin is de complexe 
zorg die we als locatie bieden, waardoor het niet 
heel gemakkelijk is buiten de verpleegkundige en 
verzorgende om te werven. We hebben deze 
kennis en expertise heel hard nodig, om de zorg te 
bieden waar een behandelcentrum voor staat. We 
zijn ons ervan bewust dat aan deze groep hard 
getrokken wordt door andere zorgaanbieders. We 
zullen de zorg anders moeten gaan organiseren, 
ook in een behandelcentrum. Dit zal veel creativiteit 

en lef gaan vragen van iedereen. Het staat hoog op 
onze agenda hierin samen met de zorgteams 
oplossingen in te gaan zoeken.

Leven in Vrijheid
Een van de creatieve ideeën is werken met zorg-
domotica. Daarin hebben we twee belangrijke 
doelen:
1. We willen de vrijheid en zelfstandigheid van 

onze cliënten vergroten.
2. We willen medewerkers niet belasten met 

verkeerde alarmsignalen en hen ondersteunen 
in toezicht, zodat zij er zijn wanneer het ook 
echt nodig is.

Eerder heb ik al aangeven dat we een test doen 
binnen De Hazelaar. De techniek hiervoor is in 
september geïnstalleerd. Komend kwartaal gaan 
we met allerlei proeven kijken welke techniek in de 
dagelijkse praktijk het beste werkt. De afdelingen 
hebben afgelopen jaren diverse situaties beschre-
ven waar zorgdomotica hen zou kunnen onder-
steunen. Deze situaties gaan we nu uittesten en 
zien hoe de zorgdomotica de zorgmedewerkers 
kunnen ondersteunen. Daarnaast zullen we samen 
met Vilans (kennisinstituut in Nederland voor lang-
durige zorg) kijken hoe we optimale vrijheid aan de 
cliënt kunnen bieden. We testen bijvoorbeeld wat 
de sensoren doen in de muur wanneer cliënten 
dwalen. Lastige situaties zijn bijvoorbeeld, wat als 
er diverse cliënten bij een deur staan van de afde-
ling waar men niet doorheen mag. De sensor zal de 
deur blokkeren. Het zal werkafspraken vragen wat 
er moet gebeuren wanneer een verpleegkundige 
toch op zo’n moment van de afdeling af wil, of 
iemand van de logistieke dienst wil binnenlaten. Ik 
probeer een praktisch voorbeeld te geven, maar u 
zult begrijpen dat we zo vele ‘potentiële problemen’ 
willen bekijken, om zo tot optimale zorg te komen. 
Maar ook om te merken wat werkt voor onze 
cliënten van De Wever. De bouw van het gebouw is 
daarin bijvoorbeeld ook een lastig issue. Immers de 
torens en het middenstuk zijn nooit gebouwd met 
de gedachte dat er zorgdomotica zou komen. U 
snapt, vele uitdagingen te overbruggen. Daarnaast 
zullen we samen met Vilans een werkconferentie 
organiseren waar vele zorgorganisaties in den 
lande bij ons komen kijken naar deze proef-
opstelling. De Wever loopt hierin mee voorop en 
stelt zijn deuren wijd open voor andere organisaties, 
om samen te leren en zich maximaal in te zetten 
voor onze cliënten.

Locatienieuws
Fons van de Gevel, locatiemanager  

Colofon
Redactie
Fons van de Gevel
Joke Goudsmits
Elly Robben

Gastredacteur
Troeke van Rijswijk

Kopij
beeldspraak@dewever.nl
op- en/of aanmerkingen bij 
de redactieleden of per e-mail 
naar bovenstaand adres.
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Kwaliteitskader
Samen met medewerkers van elk team, de Cliën-
tenraad en OR-commissie hebben we afgelopen 
zomer een plan gemaakt ten behoeve van het 
kwaliteitskader. We hebben een vertaling gemaakt 
van het kader en interne vertalingen naar focus-
thema’s. We hebben ervoor gekozen geen plan te 
maken met 40 punten, maar te kiezen voor vier 
thema’s waarin we de andere thema’s onder laten 
vallen. We zijn ervan overtuigd dat focus beter 
werkt, dan op elk mogelijk thema aandacht te 
vestigen. We zijn bang dat dit tot minder resultaat 
leidt. Per kwartaal gaan we samen - medewerkers, 
Cliëntenraad en OR-commissie - in onze overleg-
gen evalueren. Daar kunnen wel nieuwe thema’s 
naar voren komen, die we daarna weer – indien 
nodig - in concrete plannen kunnen wegzetten.

Onze hoofddoelen zijn (2019 tot 2021) 
1. Iedere cliënt ervaart een zinvolle dagbesteding 

met passende bewegingsvrijheid (project leven 
in vrijheid). Dit kan individueel of groepsgewijs  
worden aangeboden. Zorg en welzijn zijn in 
elkaar geïntegreerd. 

2. Deskundigheidsbevordering vakinhoudelijk op 
medewerkerniveau en op het gebied van hygi-
ene en familiezorg. (Muliti)disciplinair kennis 
delen met elkaar, leren van elkaar. Ook de 
cliënt/familie wordt hierin betrokken (eigenaar-
schap voor cliënt en medewerker). Iedere 
afdeling heeft zijn eigen expertise (Expertteams) 
en deelt deze kennis binnen en buiten de

3. organisatie. 
4. Voeding. De Hazelaar wil in positieve zin onder-

scheidend zijn op voedingsgebied door het  
verstrekken van kwalitatief goede maaltijden 
aangepast aan de persoonlijke voorkeur van de 
cliënt.  Deze worden verstrekt in een passende 
ambiance. 

5. Werkdrukvermindering. Meer tijd voor eigen 
werk en zorgverlening, meer aandacht voor de 
cliënt. Processen optimaliseren, is iets wat ons 
continu bezighoudt.

Deze thema’s gaan we in losse plannen verder 
uitwerken soms centraal, denk aan Welzijn. In 
andere gevallen decentraal per afdeling in jaarplan-
nen per afdeling. Juist om optimaal aan te kunnen 
sluiten bij de verschillende doelgroepen die elke 
afdeling los heeft. In Beeldspraak zullen we regel-
matig terugkomen op de voortgang en resultaten 
van deze plannen. 

Cliëntenraad
De Hazelaar is altijd in beweging. We zijn continu op 
vele vlakken bezig de kwaliteit, de organisatie en de 
inhoud van zorg te verbeteren. Dit betekent voortdu-
rend veranderen, samen met elkaar. De Cliënten-
raad (en natuurlijk de OR-commissie) zijn bij al deze 
ontwikkelingen steeds betrokken. Immers het me-
rendeel van onze energie zetten we in op verbete-
ring en activiteiten voor onze cliënten. Daarvoor zijn 
we ook in de zorg gaan werken. We vinden het erg 
prettig dat de Cliëntenraad zich daarin steeds zeer 
actief opstelt en actief mee nadenkt. We hebben 
afgelopen jaar gewerkt met een tijdelijk Dagelijks 
Bestuur. Complimenten voor hen, zij hebben de 
Cliëntenraad opgetild en diverse nieuwe leden 
weten te werven die zich met allerlei kernthema’s 
bezighouden. Hun inzet, levert onder andere de 
georganiseerde aansluiting op met onze cliënten. 
Het is echter niet gelukt om nieuwe mensen te 
vinden voor het Dagelijkse Bestuur van de Cliënten-
raad. Iedereen begrijpt dat dit het functioneren van 
deze actieve Cliëntenraad negatief beïnvloedt. Dat is 
echt zonde, in deze column vraag ik hiervoor aan-
dacht. We zijn op dit moment actief aan het werven, 
maar zijn op zoek naar met name een voorzitter die 
in staat is mensen aan elkaar te verbinden, kritische 
noot kan laten horen en constructief mee naar oplos-
singen zoekt en daarin zijn beste beentje steeds 
weet voor te zetten, samen met de andere leden van 
de Cliëntenraad. We hopen dit jaar een nieuwe voor-
zitter te kunnen vinden. Laten we samen nadenken 
wie deze taak binnen De Hazelaar kan oppakken.

Stiekem… krijg ik een half A4 om mijn column 
steeds te schrijven. We zien dat als ik enthousiast 
mag vertellen waar we allemaal mee bezig zijn, ik 
steeds weer nieuwe thema’s en voortgang kan 
vertellen. Ik ben super enthousiast en zie dagelijks 
de stapjes voorwaarts die we maken samen met al 
onze medewerkers. Met trots schrijf ik dan ook 
steeds deze rubriek… Ik wens iedereen wederom 
weer veel leesplezier met deze Beeldspraak.
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nadenken over deze situatie. Veel mensen, ook 
mijn moeder, waarschuwden me, de verantwoor-
delijkheid voor zo’n groot gezin zou enorm zijn. 
Gelukkig was ik al wat ouder en kon ik de voor- en 
nadelen goed tegen elkaar afwegen. Ik wilde ook 
eerst een jaar samenwonen om te zien hoe het 
ging. Het was voor die kinderen ook een hele 
verandering, maar het klikte goed. De oudste was 
al 18 jaar en begonnen met werken. Toen ik in huis 
kwam, kon zij gewoon haar eigen leven gaan 
leiden en hoefde ze niet meer thuis te blijven om 
voor haar jongere broertjes en zusjes te zorgen. 
Dus ik begreep goed dat het leven voor haar 
makkelijker werd, dat vond ik ook fi jn. In 1960 
trouwden we. Mijn man ging werken als elektricien 
in Amersfoort, maar ik bleef ook een werkende 
vrouw. Ik vond het belangrijk om mijn eigen geld te 
blijven verdienen en zelfstandig te zijn. Ik bleef ook 
gewoon de nachtbevallingen doen. Gelukkig was 
mijn man handig en niet te beroerd om ook in het 
huishouden zijn handen uit de mouwen te steken. 
Er zijn wel periodes geweest dat ik even gestopt 
ben met werken om het thuis draaiend te kunnen 
houden maar meestal werkte ik gewoon door.’

Tijd voor het geloof
Nadat de televisie geïntroduceerd was en er in 
veel huiskamers eentje kwam te staan, kreeg de 
man van mevrouw Pieterse een baan bij Van 
Boxtel in Tilburg om tv-antennes te plaatsen en 
aan te sluiten. Zij gingen wonen in de Enschotse-
straat. Mevrouw Pieterse zong in het Lovens 
zangkoor dat zijn thuisbasis had in de Petrus 
Donderskerk in de Enschotsestraat en dat werd 
gedirigeerd door Henk van Doorn. Het koor zong 
vaak in de kerk en trad ook regelmatig op. Er is 
zelfs een langspeelplaat opgenomen. Het koor 
bestaat nog steeds en zingt vanaf 2002 verder 
onder de naam Cantiqua. Zingen doet mevrouw 
Pieterse niet meer en voor andere hobby’s heeft 
ze eigenlijk geen tijd. ‘Ik moet regelmatig naar de 
fysio’, legt ze uit, ‘doe mee aan de gezelschaps-
spellen hier, ga graag naar uitvoeringen. Bovendien 
krijg ik vaak visite, van vriendinnen maar ook van 
de kinderen en hun gezinnen, die me trouw blijven 
bezoeken. En ik trek ook op met mijn buren hier 

op de afdeling, soms gaan we samen naar Plaza 
als daar iets te doen is. Ik heb zelfs geen tijd om te 
lezen. Maar voor het belijden en beleven van mijn 
geloof maak ik wel tijd. Ik ben katholiek en bezoek 
elke zondag de kerkdienst in Plaza, heb regel-
matig contact met de pastoor die me ook elke 
donderdag de communie komt brengen. Het geloof 
is belangrijk voor me, ik heb daar houvast aan.’

Gewone mensen
Aan de prikborden en op het tafeltje in haar kamer, 
zie ik veel foto’s van het Koninklijk Huis. Ik wil 
graag weten waarom mevrouw Pieterse een 
bewonderaar is van onze koninklijke familie. Zij 
denkt even na en zegt dan ‘Om te beginnen vind ik 
Beatrix een sterke en slimme vrouw, dat spreekt 
me enorm aan. Zo’n vrouw die haar eigen weg 
gaat en ondanks tegenslagen gewoon doorgaat, 
omdat het nodig is. En Willem Alexander en zijn 
gezin, dat vind ik zulke gewone en eerlijke 
mensen. Maxima is een schoonheid en bovendien 
erg intelligent. Hij was op 27 augustus nog in 
Tilburg, de koning, hij opende bij het ROC het 
MBO-jaar. Ik heb gelezen dat hij wel eens uit zijn 
slof kan schieten, dat ie driftig kan zijn. Nou, van 
mij mag ie, hoor, dat maakt hem alleen maar 
toegankelijker vind ik.’

Betrouwbaar
‘Ik ben gelukkig met hoe mijn leven is verlopen,’ 
zegt mevrouw Pieterse. ‘Toen mijn man net gestor-
ven was, had ik het moeilijk. Ik wist niet of ik het 
wel kon, alleen verder gaan en al die dingen 
blijven doen die we eerst samen deden. Maar ik 
heb het toch maar gewoon aangepakt en heb me 
zo snel mogelijk aan de situatie aangepast. Toen 
pas ontdekte ik dat daar mijn kracht ligt. Kennelijk 
kan ik dat dus goed, mezelf aanpassen. En nu heb 
ik mijn draai weer helemaal gevonden. Ik heb 
goede contacten hier in huis, kan met de meeste 
mensen prima overweg. Ik vind het hier bovendien 
een fi jne omgeving om in te leven. Ik denk dat ik 
een positieve instelling heb en ik geloof ook dat 
mensen weten wat ze aan me hebben. Mijn “ja” is 
altijd “ja” en mijn “nee” is “nee”. Zo deed ik het ook 
in de opvoeding van de kinderen. Misschien niet 
altijd leuk om te horen maar wel heel duidelijk. Ik 
ben geen draaikont en niet te paaien. Ik vind die 
duidelijkheid en standvastigheid erg belangrijk. Dat 
maakt je immers betrouwbaarder. En dat is wat ik 
graag wil zijn voor de ander, betrouwbaar!’

Gastverslaggever Troeke van Rijswijk heeft 
ook deze editie van ‘Beeldspraak’ weer een 
ontmoeting met een cliënt van De Hazelaar om 
samen met hem of haar terug te blikken op het 
leven. Vandaag praat zij met mevrouw Pieterse. 
‘Ik heb een goed leven gehad en was steeds 
zeker van mijn zaak,’ zegt mevrouw Pieterse. 
‘En als je duidelijk en standvastig bent, ben je 
ook betrouwbaar…’

Mevrouw Pieterse woont nu ruim drie jaar op afde-
ling Miro 1. Als ik binnenkom zie ik meteen dat haar 
kamer een echte huiskamer is, met veel persoon-
lijke spullen. Mevrouw Pieterse zit in een rolstoel. 
‘Nee, lopen kan ik helemaal niet meer,’ zegt ze. 
‘Voordat ik hier mijn intrek nam woonde ik in Padua, 
toen was ik nog redelijk goed ter been. Ik woonde 
er samen met mijn man, die veel meer zorg nodig 
had.  Toen hij een aantal jaren geleden overleed, 
kon ik niet in Padua blijven, mijn zorgbehoefte was 
ook groter geworden. Een van de kinderen zei toen, 
waarom ga je niet naar De Hazelaar, daar is het 
goed. En dat gebeurde. Eerst had ik een kamer op 
de derde verdieping maar toen er op de begane 
grond iets vrij kwam kon ik daar heen. Veel fi jner 
vind ik, je ziet meer mensen die langslopen en er is 
meer bedrijvigheid dan tussen het groen en de 
fl uitende vogels op de hogere etages. Dat gevoel is 
natuurlijk heel persoonlijk, sommige mensen 
zoeken liever de rust op, ik houd wel van wat 
reuring.’

Een boek vol baby’s
Mevrouw Pieterse is geboren op 5 april 1923 in 
Alkmaar. Ze volgde een opleiding voor verpleeg-
kundige. Toen ze 18 jaar was, ging ze voor het 
eerst mee met de huisarts om te assisteren bij een 
bevalling. ‘Heel spannend natuurlijk,’ vertelt ze, 
‘maar het ging me zo goed af en ik vond het zo 
leuk om te doen. Die betreffende arts zei me dat ik 
een opleiding zou moeten volgen, een soort spe-
cialisatie kraamzorg en dat deed ik. Vanaf dat 
moment deed ik veel bevallingen. Soms als assis-
tente van een gynaecoloog of huisarts, maar ook 
heel vaak zelfstandig.  Aan het begin van mijn 
loopbaan, was ik een keertje in m’n eentje bezig 
een vrouw te helpen bij de bevalling van haar 

eerste kindje toen de dokter ongemerkt arriveerde. 
Hij stond in de deuropening maar zei niks, ik had 
hem niet gezien. Toen de baby geboren was kwam 
hij naar me toe en zei hij “ik kan zo’n bevalling 
gerust aan jou overlaten, zie ik…”, daar was ik 
toen zo trots op. Het gaf me zelfvertrouwen. Ik heb 
me altijd rustig gevoeld als ik aan het werk was, ik 
was echt zeker van mijn zaak. Door de jaren heen 
heb ik ontelbaar veel kinderen op de wereld hel-
pen zetten. Gemiddeld drie per week. Ik had er 
een boek van, volgeplakt met geboortekaartjes en 
foto’s. Ook de nazorg vond ik heerlijk. Het huis in 
orde maken voor de kraamvrouw, zorgen dat het 
er gezellig en opgeruimd uitzag en natuurlijk ook 
begeleiden bij de verzorging van het kindje. Ik ben 
dit vak met zoveel plezier blijven uitoefenen zolang 
als ik kon.’

Een groot gezin
Zelf kreeg mevrouw Pieterse geen kinderen maar 
toch had ze een groot gezin. Ze ontmoette een 
man met negen kinderen. Hij had zijn vrouw ver-
loren bij de geboorte van de laatste. Heel ver-
drietig. ‘Toen we elkaar beter leerden kennen en 
de vonk oversloeg, moest ik natuurlijk wel even 

In de achteruitkĳ kspiegel
Troeke van Rijswijk, gastverslaggever

“Ik vind die duidelijkheid en 
standvastigheid erg belangrijk. Dat maakt 
je immers betrouwbaarder. En dat is wat ik 
graag wil zijn voor de ander, betrouwbaar!”
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Met regelmaat vindt er in De Hazelaar een 
expositie plaats. Het zijn werken van mensen die 
vooral in hun vrije tijd kunstzinnige creaties 
maken. 

Vanaf 17 september t/m december zijn bijzondere 
werken van Corry Jansen te bezichtigen op de 
bovenverdieping in de middenbouw.

‘Het begon met een workshop glas in lood. Ik raakte 
gefascineerd door het werken met glas en begon me 
toe te leggen op het maken van glas-in-loodobjecten 
en raamhangers. 

Toen mijn werkzaamheden op kantoor stopten, ben ik 
begonnen in een klein ateliertje aan huis.

Na het glas in lood volgde tiffany. Deze techniek heeft 
meer mogelijkheden dan glas in lood. Je kunt er fi jner 
en driedimensionaal werk mee maken. Hierbij kun je 
denken aan spiegels, schalen, staanders, of hangers.

Hierna volgde mozaïek. Met kleine stukjes glas
vormen maken, deze vervolgens opvoegen met 
cement. 

Dit alles is uitgegroeid tot een atelier, niet alleen in het 
maken van nieuw glas in lood, tiffany en mozaïek, 
maar ook reparaties, waar het gebroken glas of oud 
lood vervangen wordt.

Kleuren en vormen zijn voor mij een uitdaging op 
zoek te gaan of dit met glas te realiseren is. Het is 
een spel van licht en kleur.’

In het volgende overzicht leest u wat verwacht wordt 
in de komende maanden.

Maandag 1 oktober 2018
Beautyverwennerijen voor hem en haar 
Demonstraties van verschillende verzorgings-
producten voor de ouder wordende huid, hand-
massages, nagels lakken, gezichtsmaskertje, haar-
verzorging en nog veel meer. Kom kijken en beleef 
uw verwenmomentje.
Van 14.00 tot 16.00 uur in Plaza

Woensdag 3 oktober 2018
Regionaal Senioren orkest De Meierij
Het bestaat uit muzikanten uit de gehele regio.  Veelal 
afkomstig van de harmonieën en fanfares die de regio 
rijk is. Pittige marsen, evergreens en andere mooie 
melodieën staan op het repertoire.
14.30 uur in Plaza

Donderdag 11 oktober 2018
Lichtjesprocessie
Lichtjesprocessie vanuit De Hazelaar naar de 
Hasseltse kapel
Vertrek vanaf 19.00 uur vanuit Plaza

Woensdag 17 oktober 2018
Bingo
De balletjes gaan rollen voor de prachtige prijzen die 
staan opgesteld. Wordt u de gelukkige winnaar? 
Kaarten kosten 75 cent per stuk. Veel spelplezier!
14.30 uur in Plaza

Dinsdag 23 oktober 2018
Kledingverkoop Dreamfashion
14.00-16.00 uur in Plaza

Woensdag 24 oktober 2018
In Between
Zanggroep Inbetween is een enthousiaste groep van 
58 zangers en zangeressen. Moderne populaire 
stemmige songs.
19.30 uur in Plaza

Woensdag 7 november 2018
Leuk Amusement - De Wonderdokter
‘De dokter’ verteld iets over de patiënten die haar 
tijdens haar loopbaan zijn bijgebleven en zingt daar 
een lied over. Onder andere Help van The Beatles, 
Manuela van Jack Herbs en Dr. Bernhard van Bonnie 
St. Clair worden op ludieke wijze ter oren gebracht. 
Via de tekst die men via de beamer te zien krijgt kan 
iedereen naar hartenlust meezingen. 
19.30 uur in Plaza

Woensdag 14 november 2018
Wereldberoemd in Tilburg
Marcel de Reuver neemt u aan de hand van foto’s en 
verhalen naar de tijd van toen in Tilburg.
19.30 uur in Plaza

Dinsdag 20 november 2018
Najaarswandeling
Vanuit De Hazelaar is er een mooie wandelroute 
uitgezet. Die u laat genieten van al het moois dat het 
najaar te bieden heeft. De route is ongeveer 2500 
meter lang. Bij de  eindstop wordt u getrakteerd iets 
lekkers. 13.30 uur vertrek vanuit Plaza

Woensdag 28 november 2018
Sinterklaasbingo
St. Nicolaas pakt uit. Sfeervolle decembercadeaus 
staan uitgestald. 
14.30 uur in Plaza

Dienst welzijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod van ontspanningsactiviteiten. 
De activiteiten zijn vrijblijvend en gratis te bezoeken door cliënten en hun bezoekers. 
Ze vinden plaats in Plaza (tenzij anders vermeld)

Uitgaan in De HazelaarExponieuws
Corry Jansen uit Reusel met glas in lood, tiffany en mozaïek

BEELDSPRAAK BEELDSPRAAK
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Creatieve workshops 

Dinsdag 2 - 9 en 16 oktober
Krans van stukjes stof maken 

Dinsdag 23 - 30 oktober  
Vogelvoerdecoratie maken voor 
in de winter 

Dinsdag 6 en 13 november
Potjes van keramiek maken

Dinsdag 20 en 27 november
Uiltjes maken van vilt

4 oktober in Plaza
Muziek van Andre Rieu

11 oktober
Sfeerbeelden van Frankrĳ k

Filmprogramma 
Films vertonen we In conferentieruimte 1, 
tenzĳ  anders vermeld

18 oktober
Het leven van dieren in Kenia en 
Tanzania

25 oktober
De mooiste plek van Nederland

1 november in Plaza
Hollandse Gouwe met Ben Cramer, 
Gerard Joling en Willeke Alberti

8 november
Documentaire Jacques Cousteau

15 november
Dr. Quinn (Nederlands ondertiteld)

22 november
Zo ging dat toen - Eten en drinken

29 november
Beeld van Nederland
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Oktober
Ma  1 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza
14.00 uur Plaza Dag van de ouderen Beauty 
verwen voor hem en haar.

Di  2 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier 

Wo 3 14.30 uur optreden orkest De Meijerij

Do  4 10.30 uur fi lm in Plaza 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vr   5 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za  6
Zo  7 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 8 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di   9 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier 
Wo 10 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ‘t Atelier
Do  11 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
19.00 uur Lichtjesprocessie

Vr  12 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 13
Zo 14 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 15 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza
Di 16 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier 
Wo 17 14.30 uur Bingo in Plaza
Do 18 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier
Vr 19 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 20
Zo 21 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 22 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 
Di 23 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
14.00 uur Modeverkoop Dreamfashion in 
Plaza

Wo 24 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ‘t Atelier
19.30 uur Optreden Inbetween

Do 25 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vr 26 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 27
Zo 28 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 29 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst

Di 30 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier

Wo 31 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ’t Atelier

November
Do 1 10.30 uur fi lm in Plaza 

14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier
Vr 2 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 3
Zo 4 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 5 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di 6 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier
Wo 7 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ‘t Atelier

19.30 uur Leuk Amusement Plaza 

Do 8 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier

Vr 9 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 10
Zo 11 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 12 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza 
Di 13 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier
Wo 14 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ‘t Atelier

19.30 uur Marcel de Reuver Wereld 
beroemd in Tilburg in Plaza

Do 15 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 
14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier

Vr 16 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 17
Zo 18 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza)
Ma 19 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di 20 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.00 uur Najaar wandeling, vertrek vanuit 
Plaza
14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier

Wo 21 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ’t Atelier
Do 22 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier
Vr   23 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 24
Zo 25 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 26 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

14.30 uur Paul’s Pianoconcert in Plaza
Di 27 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ‘t Atelier
Wo 28 14.30 uur Klassiek-uurtje met Joan in ’t Atelier

14.30 uur Sinterklaasbingo in Plaza
Do 29 10.30 uur fi lm in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ‘t Atelier
Vr 30 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

Op deze pagina ziet u het activiteitenaanbod 
voor alle cliënten van De Hazelaar. Wij hopen 
met deze activiteiten goed aan te sluiten bij 
uw vraag. Indien u (nog) niet deelneemt aan 
(een van) deze activiteiten en u heeft inte-
resse, dan kunt u zich richten tot één van de 
medewerkers van Welzijn. Zij staan u graag 
te woord.
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- advertentie - 

Hairstudio M & A 
U bent bĳ  ons aan het juiste adres voor knippen, 

kleuren, föhnen en permanent. 

Heren knippen € 17,50
Snor knippen € 4,00
Baard trimmen € 6,50
Haarmasker € 9,50
Dames knippen  € 18,00
Dames knippen en drogen € 23,50
Dames wassen, knippen en drogen € 34,50
Watergolf/föhnen € 23,00
Highlights/lowlights € 31,00
Kleuren tot 80 cc inclusief  knippen 
en watergolf  € 81,00
Permanent - knippen, watergolf
en crèmebehandeling  € 83,50

Openingstĳ den
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 14.30 uur

- advertentie - 

- advertentie - 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon
voor alle cliënten van De Hazelaar

De Salon is twee woensdagen 
per maand geopend
van 9.30 tot 15.30 uur. 

De juiste datums vindt u op het
mededelingenbord van uw 
afdeling.
Afspraken kunt u maken door
middel van een afspraken-
formulier verkrijgbaar bij de 
receptie of tijdens openingstijden 
in De Salon, toestel 4131. 

- advertentie - 

Fietsverhuur
De Hazelaar bezit twee aangepaste fi etsen die u 
kunt huren. Met deze speciaal uitgeruste fi ets(en) 
kunt u, als client van De Hazelaar en/of  van zorg-
gerelateerde instellingen, met uw begeleider 

fi etsend de omgeving verkennen.

Velo-plus
Zit u in een rolstoel dan kunt u gebruikmaken van de 
Velo-plus. De handige oprijplaat maakt het makkelijk 

om de rolstoel op de fi ets te plaatsen. 

Fun 2 go
Deze fi ets kunt u naast uw begeleider zitten en hebt 

u de mogelijkheid om zelf  mee te trappen. 

Voor uitleen- en gebruiksvoorwaarden kunt u zich 
richten tot Elly Robben.

De pedicuresalon is een onderdeel van
De Hazelaar. Wij behandelen op professionele 
wijze uw voeten. Wij zijn aangesloten bij 
Provoet en tevens KRP geregistreerd. 

Wij zijn geopend op maandag- en dinsdag-
middag en donderdag.
Afspraken kunt u maken door middel van een 
afspraakformulier dat verkrijgbaar is bij de 
receptie of tijdens openingstijden in de salon. 

Wĳ  zĳ n bereikbaar via toestel 4131.
Diny Santegoets en Franka Rĳ nen

Pedicuresalon
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DANKJEWEL!AVOND 
Donderdag 8 november van 17.00 tot 21.30 uur, Plaza De Hazelaar

DANKJEWEL!AVOND
Uitnodiging voor alle vrijwilligers van 
De Hazelaar, Damast en De Geheugenwinkel.

Een groot dankjewel, felicitaties aan de jubilarissen, een 
welkom aan de nieuwkomers én lekker eten en drinken.

Jubilarissen zijn; 
Jose Maas 40 jaar
Corrie Staps 35 jaar 
Ria van Gorp 25 jaar

Donderdag 8 november 2018 van 17.00 tot 21.30 uur

Laat vóór 1 november per mail aan 
e.robben@dewever.nl weten of je komt.

Tot 8 november!
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De functie van voorzitter Cliëntenraad (verder 
te noemen CR) Hazelaar-Damast-De Sporen 
van De Wever is vacant! 

Deze CR behartigt de belangen van de cliënten die in 
deze locaties verblijven en heeft invloed op het beleid 
van die zorginstellingen. Hiervoor zijn we hard op 
zoek naar een enthousiaste voorzitter.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Algemene aansturing van de CR.
• Het vertegenwoordigen van de groep naar de 

locatiemanager van de locaties en externen.
• Voorzitten van de CR-bijeenkomsten. De voorzit-

ter zorgt dat besluiten worden genomen en stemt 
de werkzaamheden af.

• Beleidsstukken doornemen, deze tot visie vormen 
en adviseren vanuit cliëntperspectief.

• Motiveren en stimuleren van de CR-leden.

Dit alles kost je ongeveer 10-15 uur per maand, plus 
zo veel tijd als je hier extra aan zou willen besteden. 
Het is een functie op vrijwillige basis.

Affi niteit met zorg(instelling) is een pré.

Bent of kent u iemand die interesse heeft in deze 
taak? Dan maken wij graag nader kennis!

Neem daarvoor óf voor meer informatie contact op 
met mevrouw Dideke Heijblom, de secretaresse van 
de CR. Dat kan per telefoon 013 464 41 66 of per 
e-mail d.heijblom@dewever.nl

Voorzitter gezocht!

BEELDSPRAAK BEELDSPRAAK

Maandelijks komt de Cliëntenraad van 
behandelcentra De Hazelaar, Damast en 
hospice De Sporen bijeen. In de Cliëntenraad 
staat het belang van de cliënten centraal. 

In de vergadering van 16 juli 2018 zijn onder meer 
de volgende onderwerpen besproken:

Kennismaking met Peter Sprangers, 
coördinator voeding. 
Het project voeding wordt begeleid door Peter en 
loopt tot eind dit jaar. De bedoeling is dat het team 
daarna zelf in staat is om heel het voedingsconcept 
te doen.

Waardigheid en Trots
Van Elly Robben is het concept ontwikkelplan 
zinvolle dagbesteding De Hazelaar ontvangen ten 
behoeve van de extra gelden Waardigheid en Trots 
2019. Voor 1 oktober dient de goedkeuring van de 
CR te zijn ontvangen op het defi nitieve plan.

Informatievoorziening cliënten
Er is gesproken over het gebruik van nieuwe 
informatievoorziening te weten een enjoj-app 
en een maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast zal 
Beeldspraak voorlopig nog worden uitgebracht. De 
kabelkrant gaat verdwijnen.

Kwaliteitskader
Door Fons van de Gevel is een toelichting gegeven 
op de hoofdlijnen en het proces van het kwaliteits-
kader voor De Hazelaar.

Dagelijks Bestuur Cliëntenraad
De tijdelijk voorzitter en vice-voorzitter hebben hun 
functie per 1 september neergelegd; zij blijven wel 
de taken vervullen als CR lid voor de afdeling waar 
zij de vertegenwoordiger van zijn. Afgesproken 
wordt om een nieuw lid te gaan werven die tevens 
de rol van voorzitter op zich neemt. Vanaf
1 
september is op de Wever-werken-site (onder de 
kop vrijwilligers) een advertentie geplaatst, zo ook 
op Facebook Hazelaar en op vacaturebank
ContourdeTwern met later een verzoek voor plaats-
ing in Tilburgse Koerier. 

De notulen van de overlegvergadering Cliënten-
raad-Directie worden binnen veertien dagen na 
de vergadering op de prikborden opgehangen. 
Ook ontvangen de afdelingen een exemplaar voor 
inzage voor de cliënten.

Mocht u nog vragen hebben over dit verslag of 
over de activiteiten van de cliëntenraad dan kunt 
u ons bereiken via ons e-mailadres clientenraad.
hazelaar@dewever.nl

Van de Cliëntenraad

Binnenkort beschikbaar!
Een app met alle informatie over en van De Hazelaar!

U leest dan op uw smartphone of 
tablet alle informatie die u wegwijs maakt binnen 
onze organisatie. Zo blijft u op de hoogte van 
evenementen, aanbiedingen en actualiteiten. Naast 
deze inhoud, biedt de app ook de  mogelijkheid 
actuele tijdschriften en of recepten te lezen.

Binnenkort meer over deze app! 
We houden u op de hoogte.

Ook ontvangen de afdelingen een exemplaar voor 

over de activiteiten van de cliëntenraad dan kunt 
u ons bereiken via ons e-mailadres clientenraad.

Sinterklaas en zijn pieten zullen op zaterdagmorgen 
24 november 2018 een bezoek brengen aan De 
Hazelaar. Kinderen van medewerkers* van 0 tot en met 
acht jaar, zijn deze ochtend van harte welkom.

Theatergroep Trappaf uit Oisterwijk zal haar medewerking 
verlenen. De voorstelling begint om precies 10.00 uur en 
duurt tot 12.30 uur. Vanaf 9.30 uur is Plaza open.

Vanaf 3 oktober 2018 kunt u meer informatie vinden op
intranet en zullen bij de receptie van De Hazelaar en 
Damast de inschrijfformulieren en kleurplaten klaar liggen.

Mariëtte van den Brekel, personeelscommissie 

*Behandelcentrum De Hazelaar, Damast, De Wever Centraal, De 
Wever Thuis (standplaats De Hazelaar) hospice De Sporen, De 
Wever Expertise en Plan en Flex werkzaam op De Hazelaar en 
Damast.

Sinterklaasfeest
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Lichtjesprocessie
Wanneer de avonden langer worden hebben we 
behoefte aan lichtpuntjes in ons leven, letterlijk en 
fi guurlijk. Het zorgeloze, vrije gevoel dat we in de 
zomer kunnen hebben raken we soms een beetje 
kwijt in deze tijd. “Donker” nodigt blijkbaar gemak-
kelijk uit tot piekeren en zorgen maken. Een klein, 
sfeervol lichtje kan dan letterlijk verlichting brengen. 
Sommige mensen vinden het heerlijk om bij een 
kaarsje of schemerlamp te zitten, met een gezel-
schapsspel of mooi boek. Andere mensen steken 
tegen dat “donkere gevoel” juist graag een lichtje 
aan in een kapel. Ook dit jaar willen we aan het 
begin van de “donkere tijd” een lichtjesprocessie 
houden van De Hazelaar naar de Hasseltse kapel. 
Dit is sinds de start in 2011 inmiddels uitgegroeid tot 
een vaste traditie, op de tweede donderdag van 
oktober. 

Op 11 oktober verzamelen we om 19.00 uur in 
Plaza, om vervolgens in processie naar de 
Hasseltse kapel te gaan, waar we rond 20.00 uur 
zullen afsluiten. U bent van harte welkom om met 
ons mee te gaan!

Herdenkingsbijeenkomst
De korter wordende dagen nodigen ons uit om 
meer naar binnen te keren en bijna als vanzelf gaan 
we daarbij ook terugdenken en herinneren. Niet 
voor niets grijpen we deze periode aan om onze 
geliefde overledenen van het afgelopen jaar te 
herdenken. Dat doen we meestal eind oktober, hier 
in De Hazelaar. Dit jaar komen we hiervoor bij 
elkaar op 29 oktober om 19.00 uur in Plaza. We 
noemen de namen van hen die in het afgelopen 
jaar hier in De Hazelaar van ons heen gingen, 
cliënten, medewerkers, vrijwilligers en steken 

Zo langzamerhand is de zomer voorbij en merken we meer en meer dat de dagen korten. Een goede 
reden om in huis veel gezellige lichtjes aan te steken en het knus te maken. Heel handig en veilig is dat 
je daarvoor tegenwoordig niet meer met echte kaarsjes aan de gang hoeft te gaan, maar dat
“elektrische” kaarsjes of lichtjes op een batterij steeds mooier worden. En ze zijn soms niet van 
“echt” te onderscheiden.

Een heleboel lichtjes
bij elke naam een kaarsje aan, om hen in het licht te 
zetten en licht te laten schijnen over hun leven. Een 
zee van lichtjes, die troost en warmte kunnen 
bieden.

Lichtjes in de stilteruimte
Ook in onze stilteruimte, de kapel op de eerste 
verdieping (vlak bij de receptie), worden regelmatig 
lichtjes gebrand. Mensen komen om steun vragen 
aan Maria, of steken een lichtje aan om iemand te 
gedenken. De kaarsjes laten roetplekken achter op 
de muur waartegen ze branden, tastbare tekens 
van vele gebeden en intenties. Die mooie vlam-
metjes zijn echter niet zonder gevaar. Helaas is het 
niet altijd mogelijk om voldoende toezicht op de 
ruimte en de brandende kaarsjes te houden. Om 
iedereen toch in de gelegenheid te laten een lichtje 
aan te steken hebben we daarom besloten om 
vanaf oktober over te gaan op het gebruik van 
elektrische lichtjes. Deze lichtjes zijn ook nog eens 
beter voor het milieu, omdat ze oplaadbaar zijn en 
daarom langdurig gebruikt kunnen worden. De 
kaarsenstandaards zullen worden weggehaald en 
de muur met de roetplekken krijgt een fris verfje. 
Maria zal in het licht van de elektrische lichtjes 
ongetwijfeld net zo stralen en liefl ijk op ons neerzien 

als omringd met echte kaarsjes en misschien heeft 
haar glimlach wel een zweem van opluchting 
vanwege het geweken brandgevaar.

Een verschil van dag en nacht
Tot slot een verschil van dag en nacht. Een rabbi 
vroeg aan zijn leerlingen “Hoe bepaal je het 
moment waarop de nacht ten einde is en de dag 
begint?” Een van de leerlingen zei “Wanneer je in 
de verte een hond van een schaap kunt onder-
scheiden.” “Nee”, antwoordde de rabbi. “Wanneer je 
dan in de verte een dadelboom van een vijgenboom 
kunt onderscheiden?”  ‘Nee’, antwoordde de rabbi. 
“Maar wanneer dan?”, vroegen zijn leerlingen. De 
rabbi zei ‘Wanneer je in het gezicht van een mens 
kijkt en daarin je zuster of je broeder ziet. Dan weet 
je dat de nacht voorbij is en de dag is aangebroken’

Al met al hoop ik dat iedereen in deze periode van 
kortende dagen genoeg lichtpuntjes voor ogen kan 
houden, dat er genoeg licht om ons heen zal zijn 
om “in het gezicht van een mens je broeder of 
zuster te zien”.

Jantine Ronde
Dienst Geestelijke Verzorging

Lichtjesprocessie    
Donderdag 11 oktober 2018 om 19.00 in Plaza

Herdenkingsbijeenkomst  
Maandag 29 oktober 2018 om 19.00 in Plaza
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Waken bij mensen in de laatste levensfase 

Als het levenseinde van bewoners / cliënten dichter-
bij komt, willen we dit vanuit De Wever zorgvuldig 
begeleiden. In deze fase ervaren veel naasten het 
van grote waarde om aanwezig te kunnen zijn, te 
waken, bij hun dierbare. Echter, niet iedereen heeft 
voldoende naasten dichtbij. 

Past het u om rustig aanwezig te zijn bij mensen in 
hun laatste dagen? Dan bent u van harte uitg-
enodigd om aan te sluiten bij onze groep waak-
vrijwilligers.

Praktisch:
• De inzet is variabel, op basis van oproepen.
• Inzet wordt op korte termijn gepland.
• Er is voldoende ondersteuning vanuit de

afdeling, waar u gevraagd wordt.
• De vraag om te waken kan vanuit alle locaties 

binnen De Wever gesteld worden.
• Het gaat om overdag of in de avond, altijd 

maximaal 1 dagdeel van 3 uur per dag.

Je maakt deel uit van een groep waakvrijwilligers, 
die begeleid wordt door de Dienst Geestelijke 
Verzorging. Deze groep komt een aantal maal per 
jaar bij elkaar en weet elkaar zo nodig te vinden.

Verdere informatie:
Bij de Dienst Geestelijke Verzorging, Elly van Bavel 
of Jantine Ronde, via de receptie van De Hazelaar te 
bereiken op T 013 464 41 00

Bij Elly Robben, coördinator vrijwilligers, 
013 464 43 36 of e.robben@dewever.nl

Betrokken vrĳ willigers gezocht

Wat er aan voorafging
Er zijn door het ministerie WWS vanaf 2016 
structureel extra middelen beschikbaar gesteld 
voor kwaliteitsverbetering voor cliënten met een 
Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie. Van 2016 tot 
en met 2020 worden deze middelen naast 
professionalisering van medewerkers ook ingezet 
voor een zinvolle daginvulling voor cliënten. Het 
extra geld moet worden aangevraagd bij het eigen 
zorgkantoor door het indienen van een plan dat 
beschrijft hoe de middelen worden ingezet.

Ieders persoonlijke wens van zinvolle
daginvulling
De Hazelaar heeft na plan 2016, 2017 en 2018 een 
plan voor 2019 opgesteld. Het is opgesteld an de 
hand ervaringen en evaluaties van cliënten en 
medewerkers. Het is  inmiddels goedgekeurd en in-
gediend door Cliëntenraad De Hazelaar.

Items uit plan 2019
In het plan is onder andere opgenomen een budget 
per afdeling voor extra uren voor zorg- medewerk-
ers om inhoud en uitvoer te realiseren van activite-
iten naar wens van de individuele cliënt. Zo ook 
blijft recreatief bewegen op m.n. individueel niveau 
mogelijk onder leiding van beweegcoach Els Lips. 
Tevens is er ruimte gecreëerd voor aanschaf van 
middelen en materialen, zodat er binnen de afdelin-
gen activiteiten kunnen worden ondernomen.

Zinvolle middelen Waardigheid en Trots 
Elly Robben, projectleider W&T De Hazelaar
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Algemene informatie
Plaza
Plaza is het restaurant van De 
Hazelaar en is dagelijks geopend 
van 10.30 tot 20.00 uur. Aan de 
counter van Plaza kunt u een 
keuze maken uit een assortiment 
dranken, vers gebak en zoetwaren. 
Naast het zelf samenstellen van 
uw lunch, worden (warme) lunch-
gerechten en snacks op bestelling 
voor u bereid. Als betaalwijze 
behoren contant en PIN tot de 
mogelijkheden. Als extra service 
mag u bij een PIN betaling tot een 
bedrag van € 20,- bijpinnen. 

Warme maaltijden
Partners en/of familieleden van 
cliënten kunnen tegen betaling 
van € 6,65 een warme maaltijd 
gebruiken. Zij kunnen hiervoor 
een maaltijdbon kopen in Plaza. 
Tegen inlevering van deze bon 
krijgt u op de afdeling een hoofd- 
en nagerecht. 

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren dan kunt u 
daarvoor een ruimte reserveren 
bij de uitgiftebalie van Plaza. U 
kunt daar ook iets te eten en te 
drinken bestellen voor de 
feestelijke gelegenheid.

Wasserette
U kunt binnen De Hazelaar uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staan twee 
wasmachines met automatische 
zeepdosering en twee droogauto-
maten. De machines werken met 
munten. Deze kosten € 1, - en zijn 
dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur 
verkrijgbaar bij Plaza. De wasser-
ette bevindt zich in de beneden-
gang richting bouwdeel Casa 
(tegenover Matisse). De wasser-
ette is 7 dagen per week en 24 uur 
per dag geopend.

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
15.00 uur geopend. Tussen 10.15 
- 10.30 uur en12.00 – 12.30 uur is 
er niemand aanwezig, maar zijn zij 
wel telefonisch bereikbaar op het 
telefoonnummer 013 4644111. U 
kunt in de linnenkamer terecht voor 
informatie over het wassen, stomen 
en nummeren van uw kleding. 

Zoekgeraakte kledingstukken
Als u een kledingstuk mist, zoek 
eerst op uw afdeling. Levert dit 
niets op, dan meldt u dit vervol-
gens bij de linnenkamer. Heeft dit 
geen resultaat dan kunt u een 0-43 
formulier ‘klachtenformulier cliënt 
wasverzorging’ (verkrijgbaar in de 
linnenkamer) invullen. Stuur dit 
naar de linnenkamer. 

Gevonden en verloren 
voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u 
afgeven bij de receptie. Ze worden 
daar ongeveer één maand 
bewaard. Bent u iets verloren, 
informeer altijd even bij de receptie. 

Liturgievieringen
Elke zondagochtend is er om 
11.00 uur een liturgieviering voor 
alle cliënten en hun naasten. Deze 
viering vindt plaats in Plaza. Na 
afl oop van de viering is er gelegen-
heid om koffi e te drinken.

Hairstudio M&A
De kapsalon is op dinsdag open 
van 8.00 uur tot 12.00 uur en 
vrijdag van 8.00 – 14.30 uur. 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon 
voor alle cliënten van De Hazelaar. 
De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 

uur. De juiste data vindt u op het 
mededelingenbord van uw afdel-
ing. Afspraken kunt u maken door 
middel van een afsprakenformulier 
dat verkrijgbaar is bij de receptie of 
tijdens openingstijden in De Salon, 
toestel 4131. 

Klachtenfunctionaris
Bij een klacht kunt u het beste zelf 
of uw contactpersoon contact op-
nemen met de direct betrokkene. 
Het kan zijn dat u er in het directe 
contact niet samen uitkomt. U kunt 
dan de hulp inschakelen van de 
klachtenfunctionaris. Die buigt zich 
als onafhankelijk persoon over uw 
klacht. U kunt in contact komen 
met de klachtenfunctionaris door 
gebruik te maken van het klacht-
enformulier op onze website www.
dewever.nl onder het kopje ‘Con-
tact’. Vervolgens kiest u in de 
linkerkolom voor ‘klachten’. U kunt 
ook een klachtenkaart invullen. 
Deze zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. De klachtenfunctionaris 
neemt dan binnen vijf werkdagen 
na ontvangst van de klacht contact 
met u op. 

Parkeerregeling bezoekers 
Bezoekers van De Hazelaar 
kunnen betaald parkeren op het 
parkeerterrein van het Twee-
Steden ziekenhuis. De eerste 
contactpersonen van de cliënten 
krijgen een sleutel waarmee zij op 
werkdagen na 15.30 uur en in het 
weekend de hele dag gratis 
kunnen parkeren op de parkeer-
plaats van De Hazelaar. 

Bibliotheekservice
Rondgang boekenkar met boeken 
van Openbare Bibliotheek Tilburg 
op huis- en slaapkamer in Casa. 
Iedere dinsdagmiddag vanaf 
13.30 uur. 



www.sponsorkliks.nl

Shop jij wel eens online? Dan 
lever je met één extra klik een 
bijdrage aan de Vrienden van 
De Hazelaar. Kleine moeite, 
groot gebaar!

Hoe werkt het?
Ga naar 


Zoek met de zoekfunctie naar
‘Stichting Vrienden van De Hazelaar’
(vergeet vooral STICHTING niet!)

Klik op de webshop naar keuze en 
winkel zoals je gewend bent. Meer 
hoef je niet te doen!

Klik op zoek en je komt meteen op
een pagina met een overzicht van de 
webshops die aangesloten zijn bij 
Sponsorkliks. En dat zijn er veel! Je 
ziet ook welk bedrag of percentage 
van het aankoopbedrag ze overmaken 
naar De Vrienden van De Hazelaar.



SPONSOR DE VRIENDEN VAN DE HAZELAAR

Bedankt!

De Vrienden geven
fi nanciële ondersteuning 

aan bijzondere
initiatieven die bijdragen 

aan het welzijn van de 
cliënten.


