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Van de locatiemanager

We gaan weer richting de lente! Een heerlijk 
vooruitzicht, want dan kunnen niet alleen de 
bloemetjes naar buiten, maar ook wij. Hoe 
meer vitamine D hoe beter. 

De winter hebben we inmiddels achter ons 
gelaten en we zijn al weer even bezig aan 2019. 
Een nieuw jaar vol met nieuwe kansen en 
boordevol leuke activiteiten. Want één ding is 
zeker: ‘stilstaan is achteruitgaan’ en ook al zijn 
De Bijsterstede en Den Herdgang heel 
verschillend, in een aantal zaken lijken we echt 
wel op elkaar. 

In beide huizen is er genoeg te doen. Er worden 
leuke activiteiten georganiseerd en het personeel 
verzint ook altijd iets gezelligs. Als u onze 
Facebookpagina’s in de gaten houdt, dan ziet u 
wat er allemaal gebeurt en dat we zeker niet 
achter de geraniums zitten. Mocht u nog wensen 
hebben of een leuk idee, dan kunt u dit altijd 
bespreekbaar maken met Welzijn of op uw 
afdeling. Dan kijken we samen of het haalbaar is. 

Wij wensen u weer veel leesplezier met deze 
Bijerd. 

Inmiddels hebben we de eerste maanden van het 
nieuwe jaar alweer achter de rug. We kijken terug 
op mooie kerstdiners en nieuwjaarsbijeenkomsten. 
Ik heb erg veel complimenten gehoord van de 
bezoekers van de kerstdiners. Daarom het moment 
om alle medewerkers van de horeca en onze 
vrijwilligers die hierbij ondersteund hebben weer 
hartelijk te bedanken voor alle inspanningen!

Ondertussen is de verbouwing van de 
appartementen op Den Herdgang zo goed als 
afgerond. Keukens zijn vernieuwd en badkamers 
zijn gerenoveerd. Dit was niet altijd even makkelijk, 
zeker niet, wanneer de slopers op de maandag en 
dinsdag aan de gang waren. Ondanks dat, hebt u 
als bewoner van Den Herdgang, alle medewerking 
verleend om de verbouwing zo goed als mogelijk te 
laten verlopen.

Ook binnen het team van managers zijn we druk 
aan het bouwen. Onlangs hebben we met alle 
teammanagers en een externe coach, een dag op 
de ‘hei’ doorgebracht. Doelstelling van de dag, 
elkaar nog beter te leren kennen en af te tasten wat 
we van elkaar kunnen leren en gebruiken.
Vanuit onderlinge samenwerking binnen de 
locatieteams, kunnen we ook zaken uitwisselen, 
hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, 
waardoor ook wij als clusterteam tijd kunnen 
winnen. Denk hierbij aan onnodig overleggen en 
het niet opnieuw hoeven ontwikkelen van plannen 
waar de ander al energie in gestoken heeft. 
Daarnaast heeft iedere teammanager zijn eigen 
kwaliteiten, waar we binnen het cluster gebruik van 
kunnen maken. Dit jaar zal in het teken staan van 
verdere ontwikkeling hiervan.

Als De Wever zijn we continue in beweging in het 
verbeteren van onze kwaliteit en druk in de weer 
met de verzelfstandiging van teams. Dat vraagt veel 
van onze medewerkers. In praktijk zien we 
inmiddels hele mooie resultaten van de 
verzelfstandiging  van de teams. Medewerkers 
zoeken elkaar steeds vaker op om ideeën met 
elkaar uit te wisselen en op een zelfstandige manier 
het overleg met elkaar aan te gaan. 
Een van de speerpunten is het verder door 

ontwikkelen van de visie op dagbesteding, het 
organiseren van individuele activiteiten voor 
bewoners. Komend jaar zult u hier zeker meer over 
gaan horen!

Inmiddels heb ik kennis mogen maken met Anniek 
van Lierop, programmamanager zelfstandige 
teams. Zij zal ons de komende periode verder op 
weg gaan helpen met het proces rondom de 
verzelfstandiging van teams.
Ik wens Anniek veel succes toe en heb er alle 
vertrouwen in dat wij, samen met haar, door kunnen 
bouwen in de verzelfstandiging van alle teams.

Daarnaast heeft er in februari een interessante 
inspiratiesessie plaatsgevonden waarbij we stil 
hebben gestaan bij het strategisch beleidsplan voor 
de komende jaren. 
Zoals u kunt lezen zijn we druk doende met 
ontwikkelingen voor nu en voor de toekomst. 
Uiteraard houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen die hier uit voortvloeien.

Rest mij nog om u te melden dat we gelukkig veel 
nieuwe medewerkers welkom hebben mogen 
heten. De extra kwaliteitsgelden die hiervoor 
beschikbaar zijn gesteld, werpen hun vruchten af.
Hier zijn we uiteraard erg blij mee! Ook de komende 
maanden zullen er nog nieuwe medewerkers in 
dienst komen. De Wever heeft inmiddels al de 
eerste bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers 
georganiseerd. Op deze manier worden de 
nieuwkomers welkom geheten en krijgen een 
eerste impressie van wat De Wever allemaal te 
bieden heeft.
Ook namens De Bijsterstede en Den Herdgang 
wens ik iedereen hartelijk welkom en veel 
werkplezier!

Inmiddels hebt u al kunnen genieten van het 
lekkere zonnetje en konden we de terrasjes ook al 
in gebruik nemen. En dat in februari….!
Ik wens u een mooi voorjaar en woonplezier binnen 
De Bijsterstede en Den Herdgang.

Margriet Ratelband
Locatiemanager

   

Van de redactie



Als ik zeg “kaoien hoek”, een naam die slaat op de 
slechte kwaliteit zandgrond, dan weet iedere 
Tilburger dat we het hebben over het Groeseind; een 
echte oude arbeiderswijk met in de vroegere jaren 
nog al wat mensen die van smokkelen hun beroep 
hadden gemaakt.

Het was de kapelaan M. Smits van de Hoefstraat die 
in 1929 bouwpastoor werd en die architect Valk uit 
Den Bosch opdracht gaf een kerk te bouwen die 
toegewijd werd aan de 
H. Antonius en Barbara. De eerste steen werd op 15 
juli 1929 gelegd voor de kerk die gebouwd werd door 
de Tilburgse aannemers Gebr. van Heesch.
Een fikse storm op 20 september van dat jaar zorgde 
ervoor dat de al ver klaar zijnde kerk weer met de 
grond gelijk werd gemaakt. Pastoor Smits richtte 
direct een comite op van een vijfentwintigtal 
“kerkschooiers” op die met goede moed op stap 
gingen om geld in te zamelen voor wederopbouw. 
Omdat de Hoefstraat te dichtbij lag werd de kerk in 
oktober 1976 gesloten waarna ze in 1979 door de 
gemeente werd aangekocht. Omdat de gemeente er 
woningen op wilde bouwen, werd de kerk in januari 
1981 gesloopt. De ruime pastorie werd verbouwd, 
zodat er zestien studenten gehuisvest konden 
worden.

Aan de zijarm van het Wilhelminakanaal naar de 
Piushaven lag het gebouw van de Tilburgse 
Verzinkerij van Johannnes Cornelis van der Schoot. 
Dit gebouw werd op 3 januari 1921 aangekocht als 
noodkerk voor de nieuw op te richten parochie 
Koningshoeven. De oude fabriek met een klein 
torentje waarin een uurwerk zat, is voor f55.000,= in 
eigendom overgegaan.
Deze kerk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. Albertus Aelen was de bouwpastoor. 
Architect Jos Donders heeft samen met aannemer 
Jac van Dun de oude verzinkerij voor f 44.000,= 
verbouwd tot een echte kerk met hoofdbeuk en twee 
zijbeuken met aan de kanaalzijde boven het altaar 

vier glas-in-loodramen. Tegelijkertijd werd er op de 
hoek bij de brug aan de Hoevenseweg een pastorie 
gebouwd.

Het kerkgebouw mag er zich op beroemen de langst 
gebruikte noodkerk van Tilburg te zijn; namelijk 44 
jaar. De in 1956 benoemde pastoor Vissers zag kans 
om in 1963 een nieuwe kerk te bouwen naar plannen 
van architect Jos Schijvens. Op 7 april 1965 werd de 
nieuwe kerk ingewijd door Mgr. J. Bluijssen. De oude 
kerk werd daarna verkocht aan Jan Meurs B.V. en 
doet thans dienst als supermarkt van de Jumbo-
keten
Doordat de parochie Broekhoven teveel bewoners 
kreeg, was het als snel duidelijk dat er direct na de 
oorlog zo vlug mogelijk een nieuwe parochie bij 
moest komen. Het was kapelaan Piet van de Velden 
van Broekhoven I die bouwpastoor werd van de 
nieuw te stichten kerk. De kerk kreeg de naam Onze 
Lieve Vrouw van Fatima.

Op 13 juli 1947 werd de eerst steen gelegd van de 
kerk naar ontwerp van architect Jo Bedaux uit Goirle. 
Pastoor van de Velden bouwde in samenwer¬king 
met architect Jo Bedaux eveneens een jongens-, 
een meisjes- en een kleuterschool. Tevens werd het 
bejaardenhuis 
St. Jozefzorg aan de Ringbaan Zuid gebouwd. 
Toentertijd een van de voorbeelden van moderne 
opvattingen over bejaardenhuisvesting.
Teruglopend kerkbezoek zorgde ervoor dat in april 
1980 voor het laatst de Mis werd gelezen. Daarna 
werd het kerkgebouw aan de Stichting Emmaus 
verhuurd, die tweedehands goederen inzamelde en 
verkocht. Daarna maakte de Lord Baden Powell 
Scoutinggroep nog vier jaar gebruik van het gebouw. 
De kerk werd in april 1990 gesloopt, mede op 
verzoek van de architect Bedaux, die zich ergerde 
aan de vervallen staat van het gebouw; vele ramen 
waren kapot, pannen waren van het dak gegooid.

Harrie Schoenmakers †

Schoon Tilburg – Zo als mijn vader het zich herinnerde
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SPEURPUZZEL

PUZZELWINNAAR
Puzzelwinnaars van de vorige puzzel in de wintereditie zijn Mevrouw J. Voortman-de Ruijter - app 272 Den Herdgang 
en Mevrouw M-J v.d. Aa - Energieplein 50
Oplossing HOOFDTOOI

Ook deze keer kunt u het onderstaand strookje invullen met uw naam en de afdeling waar u werkt, woont of verblijft. 
De oplossing van deze puzzel kkunt u inleveren tot 6 mei 2019 in het postvak van D’n Bijerd.

Oplossing:  .........................................................................................................................................................

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

Appartement:   .........................................................................................................................................................  

AANBOUWKEUKEN
AANLOOPKOSTEN
AGENDA
AKKERKRUID 
BEHANDELKAMER 
BEPRATEN
BESLUIT 
BONOBO 
BRISANTBOM
CHAOOT 
DIDAM 
DOORNHEG
EELTIG 
EKSTER 
ENTREE
ETALAGE 
GENIE 
GOOTSTEEN
GORILLA 
INGEBORENE 
INGOOI
JAVAANS 
KRIJTPOEDER 
LOVEND
MOLIERE 
NAAIEN 
NACHTBEZOEK
OUDERLING 
POTGEWAS 
ROEPTOETER
RUIMTEWERKING 
TEGENSPELER 
TENGELEN
TIKSNELHEID 
TUINZAAD 
TWEEDUIMS
UITGAAND 
VAKCONGRES 
WAARBORGSTAAT
WATERVOORRAAD 
YAHTZEEEN 
ZONDAGSBLAD
ZWAMMER

W A T E R V O O R R A A D

R A N E T A R P E B B P G

U N A O G O O T S T E E N

I L C R N E E E Z T H A Y

M O H O B O N O B N A D M

T O T J T O C S R O N N A

E P B P A H R O P A D E D

W K E T A V O G A E E G I

E O Z O N D A G S B L A D

R S O G B A T A R T K E K

K T E I O I S E N K A V R

I E K T U R T I E S M A IJ

N N L L W S I R R G E K T

G G S E K E K L N B R C P

E E C E E R E I L O M O O

B L N R U T L D I A T N E

O E T I K R A O U G E G D

R N D N E V O L E I I R E

E R K D N G Z W A M M E R

N T U I N Z A A D G E S L

E O T I K S N E L H E I D
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Welzijn Lente
Pasen 21 en 22 april
21 en 22 april is het Pasen, de paashaas kan niet 
wachten de bewoners van De Bijsterstede lekkere 
paaseieren te brengen. Een paasei is een versierd 
ei of chocolade-ei dat met Pasen wordt verstopt. 
Hebt u vroeger als kind ook eieren geschilderd en 
gezocht? Of wellicht eieren geschilderd en een 
zoektocht georganiseerd voor uw kinderen en 
kleinkinderen?

Vrijdag 19 april 15.00 uur - Kruisweg
Zaterdag 20 april 16.00 uur - Paasviering 

Koningsdag 27 april
Op 27 april is zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander jarig, hij wordt 52 jaar. Samen met 
Koningin Máxima is onze Koning dit jaar aanwezig 
bij de viering van Koningsdag in Amersfoort. Weet 
u nog dat twee jaar geleden de koning in Tilburg 
bezocht en door onze straten liep. 

Ook op De Bijsterstede willen wij Koningsdag 
vieren en krijgt deze week een oranje tintje.

Meimaand Hasseltse Kapel
In de maand mei gaan we weer met z’n allen naar 
de Hasseltse Kapel!

Franse week 6 t/m 11 mei
Tijdens de Alpe d’HuZes gaan op één dag 5000 
deelnemers klimmend, fietsend, hardlopend, of 
wandelend de Alpe d’Huez op, onder het motto 
‘Opgeven is geen optie’. Voorafgaand aan de Alpe 
d’HuZes wordt zoveel mogelijk geld wordt 
ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen 
met kanker. Ook onze locatiemanager zet zich 
samen met haar team in voor dit goede doel. 

De Bijsterstede helpt mee en organiseert in de 
week van 6 t/m 11 mei een Franse week.

Maandag 6 mei 14.30 uur
 Franse film met Franse lekkernijen
Woensdag 8 mei 14.30 uur en 19.00 uur
 Franse bingo en koor Undercover 
Donderdag 9 mei
 Frans getint diner verzorgd door de keuken
Zaterdag 11 mei 13.00 uur
 Fancy Fair, een gezellige dag met een 
rommelmarkt, muziek en nog meer vermaak. Om 
14.30 uur komt koor De Vrolijke Noot.

Moederdag en Dag van de Zorg 12 mei 
Dubbel feest, zondag 12 mei is het zowel 
Moederdag als de Dag van de Zorg. Alle lieve 
moeders worden deze dag samen met alle lieve 
zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Natuurlijk 
is er voor iedereen gebak.

U heeft ons vast al in en rond De Bijsterstede zien 
lopen, graag willen wij hier van de gelegenheid 
gebruikmaken ons voor te stellen.

Wij zijn Wendy Ratelband en Florine Bakker. 
Sinds december 2018 zijn wij toegevoegd aan het 
Team Welzijn van De Bijsterstede. Wij hebben een 
mooie uitdaging gekregen om mee aan de slag 
te gaan. Want ook het team Welzijn staat aan het 
begin van verschillende, mooie veranderingen. 
Steeds meer willen we er naartoe dat onze 
bewoners hun eigen regie voeren ten aanzien 
van dagbesteding/daginvulling. En ook dat de 
leefwereld van onze bewoner leidend in ons werk 
als Welzijner. 

Dat zijn natuurlijk allemaal mooie woorden maar 
wat betekent dat dan voor De Bijsterstede? Binnen 
De Bijsterstede hopen we in 2019 stap voor stap 
ons Welzijnspakket nog passender te maken op 
de wensen van onze bewoners en de bewoners 
in de wijk. Daarvoor willen we nog meer weten 
wat onze bewoners willen en waar hun behoeftes 
liggen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij 

gaan daarvoor intensief samenwerken met alle 
collega’s van De Bijsterstede alsook de familie en 
de mantelzorgers van onze bewoners. De eerste 
stap is al gezet; op iedere afdeling hangt een 
mooie wensboom die ook heel erg snel is gevuld 
met mooie wensen. We zijn al volop bezig om 
verschillende wensen uit te laten komen. Houdt 
de boom bij de lift in de gaten, waar alle vervulde 
wensen opgehangen worden.

U zult ons dan ook in de aankomende periode 
overal wel eens tegenkomen en zullen u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen op het 
gebeid van Welzijn binnen De Bijsterstede.

Iedereen die over ons Welzijnspakket vragen, 
suggesties en/of opmerkingen heeft: loop 
vrijblijvend binnen bij ons (kantoor 6143, vraag 
ernaar bij de receptie). 

Familieleden en mantelzorgers van bewoners 
nodigen wij te allen tijde uit om met ons van 
gedachten te wisselen over Welzijn. 
Onze deur staat open; u bent welkom!

Even voorstellen...



In memoriam
Als woonzorgcentrum ontkom je er niet aan dat 
bewoners overlijden. Een verdrietig moment want 
soms hebben bewoners hier toch een hele poos 
gewoond. Verdrietig voor de naaste familie maar 
ook voor onze medebewoners, personeel en 
vrijwilligers. 

Op het moment dat een bewoners overlijdt 
vragen we aan de contactpersoon of er een 
foto en rouwkaart in de kapel bij Maria mogen 
plaatsen. Na een week zetten we de naam 
van de overledene met een toevoeging in het 
Memoriamboek. Dit doen we sinds 1997 en elke 
maand komt er een nieuw boek te liggen.

Eerbied voor onze overledenen staat hoog in ons 
vaandel, zo zullen wij ook altijd met veel eerbied 
afscheid nemen als de bewoner De Bijsterstede 
verlaat, tenzij de familie dit niet op prijs stelt.
Alle medewerkers en vrijwilligers die de dag van 
uitgeleide aanwezig zijn, maken een erehaag 
bij de voordeur van De Bijsterstede. Een van 
onze collega’s spreekt dan een afscheidsrede en 
vernoemd de periode dat de bewoners hier heeft 
gewoond en hoe wij deze willen herdenken. De 
overledene is dan toegedekt met een roze doek 
met de tekst ‘DE BIJSTERSTEDE RUST ZACHT’ 
en een witte roos.

Zo geven wij naast zorg ook aandacht aan zij die 
van ons heen gaan en hopen de familie een hart 
onder de riem te steken.

Alex Hendrickx Welzijnsmedewerker 
Levensbeschouwing

Kegelen
Maandag 10.00-11.30 uur Brasserie

Sjoelen
Maandag 14.30-16.30 uur Brasserie

Schilderclub
Maandag 14.00-16.00 uur Brasserie

Computerhoek
Maandag t/m vrijdag 09.30-11.30 uur Brasserie
Maandag en dinsdag 18.30-20.30 uur Brasserie

Biljardvereniging 
Maandag en donderdag 13.30-17.00 uur Brasserie

Samen zingen/Matinee
Dinsdag volgens schema zoals in de Activiteiten-
kráánt vermeld staat - 14.30-16.30 uur Brasserie

Wandelclub
Dinsdag – op uitnodiging (we vragen u mee te gaan 
wandelen)

Hobbygroep
Dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur  
Welzijnsruimte 

Bingo
Woensdag 14.30-16.30 uur Brasserie

Barakken
Donderdag 14.30-16.30 uur Brasserie

Meer Bewegen Voor Ouderen
Vrijdag 10.00-10.45 uur en van 11.00-11.45 uur 
Bruin Café

Indoor Boulesspel
Vrijdag 14.30-16.30 uur Brasserie

Eucharistieviering
Zaterdag volgens schema zoals in de Activiteiten- 
kráánt vermeld staat – 16.00-17.00 uur Brasserie

Matinee
Zondag volgens schema zoals in de Activiteiten- 
kráánt vermeld staat - 14.30-16.30 uur Brasserie

Kijk altijd in de activiteitenkrant, daar vindt u of de 
vast activiteiten wel of niet doorgaan

Jarige vrijwilligers in april, mei en juni 
Hans Koopmans
Patricia Versluis
Jan de Beer
Anneke Parade
Marga Borgers
Pita den Dunnen
Harrie Janssen
Martin Kruissen
Jack van Laarhoven
Jo van Zon
Nel Kolen
Frans Snels

Andre van Bijn
Frank Jansen
Inke van Dongen
Maria Smits
Cees Schoutens
Paula Pennings
Frans Welten
Bea van Houtum
Ina Roskam
Marielle Dennissen
Jopie Mauritsz
Wilma Verberk

5 jaar vrijwilliger
Nel Kolen - horecavrijwilligster Brasserie en Bruin 
Café

10 jaar vrijwilliger
Dennis Koster - computerhoekvrijwilliger.

15 jaar vrijwilliger
Paula Pennings - vrijwilligster bij de 
reminiscentiegroep 

25 jaar vrijwilliger
Jozephien van der Veen – gastvrouw de Brasserie 
Ons genoegen

Proficiat met jullie jubileum!

Nieuwe vrijwilligers
Brenda Flipse - afdelingvrijwilligster 
Evi Imvristou - bezoekvrijwilligster
Marc van Beurden - afdelingsvrijwilliger hand-en-
spandiensten
Rowena van Heugten - afdelingsvrijwilligster
Marij Nievelstein – vrijwilligster hobbygroep 

Wij heten hen van harte welkom bij De Bijsterstede.

Vrijwilliger die afscheid namen
Jaap Konijn - vrijwilliger transport
Rian de Leeuw - afdelingsvrijwilligster van Stedeke/
Rosmolen

Vaste weekactiviteiten Lief en leed vrijwilligers
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De Bijsterstede 30 jaar!
Afgelopen november bestond De Bijsterstede 
30 jaar! We hebben dit natuurlijk gevierd met de 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Enkele 
medewerkers die langer dan 30 jaar in dienst 
waren zijn in het zonnetje gezet. En als je dan 
45 jaar in dienst bent van De Wever, zoals Els 
Verster, verdien je de Weverspeld! Ook een 
Weverspeld voor onze vrijwilliger Harrie Buster, 
omdat deze krasse man van 90 jaar, na eerst hier 
in dienst te zijn geweest, al 20 jaar vrijwilliger is als 
timmerman. Op naar het volgende lustrum!



Bewonersberichten
Jarig zijn is een dag om 
verwend te worden,
jarig zijn is een jaartje
ouder worden.
Deze dag sta jij in het 
middelpunt, deze dag 
is jou echt gegund!

Jarige bewoners
APRIL
Mevrouw A. Mensch
De heer J. Vorstenbosch
Mevrouw E. v.d. Sande
De heer C. van der Velden
Mevrouw M. Spijkers
Mevrouw M. Soekdew
De heer G .van derVelden
Mevrouw A. Nooijens
Mevrouw Bax
Mevrouw W. Gijsbers
Mevrouw H. v.d. Wouw

MEI
Mevrouw L. Holverda
Mevrouw R. Bambacht

Mevrouw A. Horsten
Mevrouw E. v. Oirschot
Mevrouw A. Pronk
Mevrouw A. Jansen
Mevrouw A. van Berkel
Mevrouw E. Remmers
De heer M. Klessens
Mevrouw Van Puijenbroek

JUNI
Mevrouw A. Hultermans
De heer W. de Wit
Mevrouw F.  Stinissen
Mevrouw J. Jansen
Mevrouw K. Leijten
De heer J. Bergmans
Mevrouw M. Dreier-Gligoor
De heer J. Jansen
Mevrouw S. Jacobs
Mevrouw M. Leijs
Mevrouw P. van Moonen
Mevrouw C. Louer
Mevrouw P. Schuttinga
Mevrouw C. Versmissen

Overleden bewoners
De heer Van Ree
Mevrouw Coolen-Kwantes
De heer Bouwens
De heer Sturm
Mevrouw Smetsers- Draaisma
Mevrouw Zebregs-Rullens
Mevrouw Jolie-Verhoeven
De heer Van Bezouw

Nieuwe bewoners
Mevrouw Vos
Mevrouw Lauwerijssen
Mevrouw van Berkel
Mevrouw Fleuren
Mevrouw Louer
Mevrouw Gordens-Rijnen
Mevrouw Leijsen-Klessens
Mevrouw Merkx

Verhuisd
Mevrouw Van Dijck-Erkeland
Mevrouw Nouwens

Intern verhuisd
Mevrouw Van den Broek
Mevrouw Van Herk-Helvoirt

Klanttevredenheid
Als De Wever en als De Bijsterstede willen we graag weten hoe u als 
bewoner en familie onze zorg- en dienstverlening ervaart. Wij stellen u 
hierover enkele vragen bij de zorgleefplanbespreking. Wij vragen u om 
een cijfer te geven en om te vertellen wat we al goed doen volgens u, 
en wat we anders of beter zouden kunnen doen. Deze informatie helpt 
ons om te kijken waar we zaken kunnen verbeteren voor u.

Als de lente komt...

‘Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit 
Amsterdam’. Komt dit liedje ook meteen in u op, als 
u het woord lente hoort of aan de lente denkt? Ikzelf 
groeide op aan de rand van de bollenstreek, dus 
voor mij komen tulpen helemaal niet uit Amsterdam, 
maar uit Lisse of Hillegom, kleurrijke velden vol! En 
eigenlijk komt de tulp natuurlijk uit Turkije... 
Ongeacht waar vandaan, de tulpen komen er weer 
aan. Het voorjaar zit in de lucht (en in de grond en 
misschien ook wel een beetje in ons zelf).

De lente wordt overigens in nog veel meer liederen 
bezongen. Dat is ook niet zo gek, want na een 
periode van winter, met kou, kale bomen en vaak 
grijze luchten, komt nu alles weer tot leven en tot 
bloei. De bomen lopen uit, de vogels gaan steeds 
enthousiaster zingen en we zien het elke dag weer 
lichter worden (zelfs wanneer het regent!). Lente 
roept van alles bij ons op en over het algemeen 
positieve en fijne dingen.

Vroeger was de lente hét moment om het hele 
huis van boven tot onder schoon te maken. Een 
hele onderneming in veel huishoudens, want echt 
elk kleedje werd uitgeklopt en elk matras gekeerd. 
Misschien was het voor u een fijne tijd: alles fris en 
opgeruimd voor een nieuwe start. Of denkt u 
vooral terug aan de drukte die die haast verplichte 
schoonmaak met zich meebracht?
De voorjaarsperiode voorafgaand aan Pasen is 
voor velen een moment voor een ‘geestelijke  

grote schoonmaak’: immers, na de carnaval 
volgen 40 dagen van inkeer en bezinning. Een  
tijd van bewust met wat minder toe kunnen om zo 
met Pasen ook als mens weer fris en opgeruimd 
een nieuwe start te maken.

Vroeger was het Paasfeest ook hét moment 
waarop de nieuwe zomerkleren gedragen werden: 
op je paasbest trok je er op uit. Als het een late 
Pasen was, zoals dit jaar, in de tweede helft van 
april, dan was dat goed te doen. Maar misschien 
herinnert u zich juist nog wel koude paasdagen in 
maart, waarop je trots, maar bibberend, met blote 
benen in je nieuwe kleren rondliep. Ik hoor er vaak 
levendige verhalen over van bewoners.

De lente nodigt uit om weer meer naar buiten te 
treden, heel letterlijk de deur uit voor een 
wandelingetje of uitstapje. Maar ook binnenshuis 
nodigt de lente ons uit: wat meer uit je schulp 
kruipen, van je kamer af, deelnemen aan 
activiteiten, of anderen opzoeken voor wat 
gezelligheid. Lente geeft, misschien nog wel meer 
dan de eerste dag van het nieuwe jaar, het gevoel 
van een nieuw begin, van nieuwe mogelijkheden. 
Ik hoop dat er veel mooie dingen op uw pad zullen 
komen!

Jantine Ronde
Dienst Geestelijke Verzorging 

8,3

In 2018 hebben 38 bewoners of familieleden een reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Bijsterstede met het cijfer 8,4

Enkele voorbeelden van zaken 
die volgens u goed gaan
• Vriendelijk personeel, goede verzorging
• Communicatie naar de familie
• Omgang met de bewoners

Enkele voorbeelden van zaken die 
volgens u anders of beter kunnen
• Meer personeel
• Meer één op één aandacht voor de 

bewoners

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!
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Als de winter voorbij 
gaat en de lente 
breekt aan

Rubriek van Vrienden van De Bijsterstede

Bijster Mooi!

Met het voorjaar in ons hoofd trekken we er met de 
bus veel op uit. De wensenbomen op de afdeling 
hingen flink vol. We hopen dan ook dat we leuke 
reacties van onze bewoners en begeleiders 
terugkrijgen.

De binnentuin van De Bijsterstede samen met de 
school de Stappen en het Spoor heeft een flinke 
metamorfose ondergaan. De volière die nu naast 
de fietsenstalling staat wordt gedeeltelijk 
afgebroken en krijgt een iets andere bestemming. 
Er komt een nieuwe volière bij het terras van De 
Bijsterstede, zodat u daar in de zomer van kunt 
genieten. Deze wordt bekostigd door de Stichting 
Vrienden van De Bijsterstede.
  
Ook de duofiets heeft een opknapbeurt gehad en 
wij hopen dat er weer veel bewoners gaan fietsen 
met onze vrijwilligers.

Ook in 2019 is er weer een grandioos sponsordiner, 
waarbij het personeel van de keuken van De 
Bijsterstede onder leiding van Penny Matitaputty en 
Adri Mathijsen ons weer culinair gaan verrassen.
Het SPONSORDINER is op woensdag 29 mei 
(vanaf 18.30u inloop). Noteert u deze datum vast in 
uw agenda, nadere informatie volgt op zeer korte 
termijn. 

Als er nog speciale wensen voor onze bewoners 
van De Bijsterstede zijn kunt u dit altijd bij het 
bestuur  indienen, graag per mail naar a.
hendrickx@dewever.nl of per brief in het postvak 
van de Vrienden van de Bijsterstede.. 

Er zijn verschillende mensen die de afgelopen 
periode donatie hebben gegeven.
05-10-2018 € 25,00
07-11-2018 € 25,00
07-11-2018 € 13,00
07-11-2018 €   5,00
07-11-2018 € 25,00
26-11-2018 €   5,00

08-12-2018 € 20,00
18-12-2018 € 30,00
24-12-2018 €   5,00
24-01-2019 €   5,00
24-01-2019 € 50,00
25-02-2019 €   5,00

Graag willen we onze folder van de Vrienden van 
de Bijsterstede nogmaals onder de aandacht 
brengen. Deze kunt u vinden tegenover de receptie 
van De Bijsterstede in de folderwand naast de lift.
Wij hopen dat er veel donateurs zullen komen om 
zo ons werk voor de ouderen in De Bijsterstede 
voort te kunnen zetten.

Namens het bestuur van Vrienden van de 
Bijsterstede hartelijk dank voor alle donaties.
Maaike Dejonckheere, Yvonne Leemans, 
Ria Smolders, José de Volder en Alex Hendrickx.

Een nieuwe naam voor een nieuwe schoonheidssalon!

Imke de Wit is enorm blij de schoonheidssalon van De Bijsterstede 
een nieuw leven in te mogen blazen. De meeste van u kennen Imke 
als welzijnsmedewerker maar vooral ook als medewerkster van de 
schoonheidssalon waar u een paar jaar geleden terecht kon. De 
sluiting van die salon werd als een enorm gemis ervaren en op veler 
verzoek heeft De Bijsterstede samen met Imke een nieuwe ruimte 
ingericht. In een ontspannen sfeer met rustgevende achtergrond-
muziek zodat u na een bezoek zowel geestelijk als lichamelijk geheel 
ontspannen bent. Voor een professionele schoonheidsbehandeling, 
kunt u vanaf 4 april terecht bij Schoonheidssalon BIJSTER MOOI!

Wilt u meer weten of gezellig een kijkje komen nemen, kom dan 
langs bij Imke. De schoonheidssalon is open op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. Voor meer informatie en het maken van een 
afspraak, zie folder in het folderrek bij de receptie.
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Als de winter voorbij gaat en de lente breekt 
aan, dan wil iedereen er weer op uit.

Juist in de meimaand zien we dan ook dat 
de Tilburgers een bezoekje brengen aan 
onze Lieve Vrouw van de Hasseltsekapel. 
Veel mensen kennen de kapel wel maar voor 
onze kinderen en kleinkinderen is het meer 
het kapelletje waar de snoepkramen staan. 
En dat is ook niet zo vreemd, kinderen en 
kleinkinderen hebben steeds minder met de 
kerk van doen. Dat doet de ouderen onder ons 
vaak veel verdriet. Ik hoor nog weleens zeggen, 
ons kleinkind is niet gedoopt, maar het is toch 
zo’n goeie jongen. Begrijpelijk dat ouderen dat 
zeggen, maar een goeie jongen heeft niets 
te maken met of je nu wel of niet gedoopt 
bent. In principe zijn we allemaal kinderen van 
God, alleen met het doopsel bevestigen we 
dat en wordt de dopeling bijgeschreven tot 
de kerkgemeenschap. Dus je moet echt niet 
denken dat alleen gedoopten naar de hemel 
gaan, dat is iets tussen de mens en God 
persoonlijk. Maar wat wij als gedoopte wel 
kunnen doen is bidden voor de niet-gedoopte, 
vooral als het iemand is waar je veel van 
houdt, is het juist goed om daarvoor te bidden 
dat hij/zij gesterkt door het leven mag gaan.

Voor vele van ons geeft het geloof een houvast, 
een kompas voor de richting waarin je wilt gaan. 
Daarom vind ik het zo fijn dat wij hier op De 
Bijsterstede nog in de meimaand de rozenkrans 
bidden. Dat gebed verbindt ons met elkaar zoals 
elk kraaltje bij de krans hoort. Kom daarom 
ook meebidden in de meimaand. Dat doen we 
samen in onze Brasserie op donderdag 2, 9 en 
23 mei en vrijdag 31 mei van 16.15 - 16.45 uur 

Zaterdag 18 mei om 16.00 uur een 
woord- en gebedsdienst met het 
bidden van de rozenkrans. 

U bent allen van harte welkom.



Vacature vrijwilligerswerk De Bijsterstede
Afdelingsvrijwilliger voor verschillende afdelingen  
in de ochtend, middag en avonda

Vrijwilligers voor de wandelclub op dinsdag  
met bewoners in een rolstoel, we bellen die ochtend  
of u kunt

Vrijwilliger voor het winkeltje en assisteren  
bij het restaurant dinsdag, donderdag of zaterdag  
9.00 - 12.15 uur

Vrijwilliger voor het Bruin Café voor feestjes en  
partijen, alle dagen van de week op oproepbasis

Bezoekvrijwilliger voor het individueel begeleiden 
van een bewoner, wekelijks in overleg met de bewoner 

Vrijwilliger voor halen en brengen van bewoners die 
naar eucharistieviering gaan. Twee keer per maand op 
zaterdag  15.15 - 17.15uur.

Vrijwilligers voor de afdelingsactiviteiten alle dagen 
van de week van 14.00 - 17.00 uur  

U kunt contact opnemen met Alex Hendrickx,  
coördinator vrijwilligers T 013 549 6 70 of via 
a.hendrickx@dewever.nl

06-18049212    pedicure@yolandanass.nl

Hobbygroep
De deelnemers van de hobby groep maken wekelijks 
prachtige artikelen die zij graag verkopen. Met de 
opbrengst kunnen weer nieuwe materialen gekocht 
worden of andere leuke activiteiten ondernomen worden. 

De artikelen staan in de boekenkast in het restaurant en 
worden op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur bij 
de hobbygroep verkocht

Hebt u wel eens moeite met opstaan als u een 
tijdje heeft gezeten?
Of pijn tijdens het lopen van langere afstanden? 
Misschien bent u wel bang om te vallen? Dan 
kunnen wij, fysiotherapeuten van De Wever,
u helpen.

Mocht u ons advies of begeleiding nodig 
hebben, kunt u contact opnemen met een van 
ons.

Elvera Bruijnzeels
T 06 309 148 56
E e.bruijnzeels@dewever.nl  
Aanwezig op dinsdagochtend
en vrijdagmiddag 
Aangesloten bij Parkinsonnet

Anske van Densen
T 06 204 580 31
E a.v.densen@dewever.nl  
Aanwezig op maandagochtend en 
woensdagmiddag 

Fysiotherapie De Bijsterstede

Als De Wever en als Den Herdgang willen we graag weten hoe u, als 
bewoner en familie, onze zorg- en dienstverlening ervaart. Wij stellen 
u hierover enkele vragen bij de zorgleefplanbespreking. Wij vragen 
u om een cijfer te geven en om te vertellen wat we volgens u al goed 
doen en wat we anders of beter zouden kunnen doen. 

Deze informatie helpt ons om te kijken hoe we onze zorg nog beter 
kunnen maken. In 2018 hebt 68 bewoners of familieleden een reactie 
gegeven. U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Den Herdgang 
met het cijfer 8,6

Klanttevredenheid

8,3

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u goed gaan
• Vriendelijke personeel dat tijd heeft voor een praatje
• Ik mag mezelf zijn, eigen regie
• Maaltijden en activiteiten zijn prima

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Afspraken nakomen
• Zoveel mogelijk vast personeel
• Schoonmaak zou beter kunnen

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 

Wij gaan ermee aan de slag!

Verloren of gevonden
voorwerpen!
Wanneer u gevonden voorwerpen hebt
dan kunt u zich wenden tot de medewerkers
van de horeca. Zij nemen deze in bewaring.
Ook als u iets verloren bent, kunt u bij hen
terecht.
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Vrijwilligersinfo
Vertrokken
In de afgelopen periode zijn er een aantal 
vrijwilligers gestopt met hun vrijwilligerswerk. Wij 
bedanken hen hartelijk voor hetgeen zij voor onze 
bewoners hebben gedaan.

Nieuwe vrijwilligers
In de afgelopen periode zijn er ook weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers begonnen bij Den Herdgang. 
We heten ze van harte welkom en wensen ze veel 
plezier met hun vrijwilligerswerk

In 2019 hebben we een aantal jubilarissen die we in 
het zonnetje willen zetten

25 jaar vrijwilligers 
Ad Marcelis – vrijwilliger Gangmaokers en 
ontspanning 
Leo Wels – vrijwilliger sjoelen

12,5 jaar vrijwilligers 
Anny Sijbrands – vrijwilliger bar
Cees en Bep Pistorius - vrijwilligers Gangmaokers
Cees Smulders – evenementenvrijwilliger
Joop van Rijswijk – vrijwilliger ontspanning 

Bewonersberichten
Verjaardagen vrijwilligers
APRIL
G. Vos
A. van Bavel
M. Horsten
J. van Dongen
P. Kolen
R. Bax
C. van Oevelen
P. Hendriks

MEI
M. van de Sande
H. van Rijswijk. 
 F. van Riel
 I. Wassenberg
J. Schuurmans
Cor van der Velden 

JUNI
A. Beyza Demiric 
B. Schmitz. 
D. van Riel
C. Verheijden

Verjaardagen bewoners  
Den Herdgang
APRIL
Mevrouw G. Jansma 
Mevrouw A. Hes 
Mevrouw A. Strik 
De heer G. Zegers 
Mevrouw M. van den Oetelaar
Mevrouw A. de Nijs 
M. J. Voortman
 
MEI
De heer M. Winter
Mevrouw M. de Jong
De heer J. Ruis
Mevrouw G. Blokvoort
Mevrouw M. Damen
Mevrouw A. Vermeulen
De heer H. Fijneman
Mevrouw M. van Ierland

JUNI
Mevrouw E. le Cluese
De heer M. van Dongen
Mevrouw W. van Vugt

Mevrouw C. Versteijnen
Mevrouw M. Louer
Mevrouw P. van Dun
De heer R. Marsé
De heer G. Klerks

Overleden 
Mevrouw Wildt- van Gestel
Mevrouw Miquel
De heer Janssens

Nieuw
Mevrouw van Dun-van Rooij
Mevrouw Hes-Kiliaan
Mevrouw Weeterings-Tilemans
Mevrouw Louer-Houtepen

Verhuisd
De heer Diederiks
Mevrouw Kilié
Mevrouw Smulders-van de Pol

Vacatures vrijwilligers
Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Maandag tot en met zondag van 16.45 uur tot 20.00 
uur. Je ondersteunt de afdeling met het dekken van 
de tafels, het ontvangen van bewoners en het helpen 
met eten, daar waar nodig is.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Zaterdagochtend van 9.00 tot 14.00 uur.
Je ondersteunt de afdeling met het dekken van de 
tafels, het ontvangen van de bewoners en het helpen 
met eten daar waar nodig is.

Vrijwilliger Bingo dinsdagavond of 
woensdagmiddag
Woensdagmiddag: hulp bij de bingo en hulp bij 
bewoners aan tafel. Dinsdagavond: hulp bij 
bewoners aan tafel. Je haalt bewoners die niet 
zelfstandig naar de bingo kunnen komen. 

Je begeleid de bewoners tijdens de bingo of helpt de 
collega vrijwilligers met de bingo zelf.

Vrijwilliger restaurant
Aanwezigheid in overleg. Je ondersteunt de mede-
werkers van Horeca. Je verricht barwerkzaamheden 
en ontvangt gasten in het restaurant.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Meerzorg
Aanwezigheid in overleg. Je ondersteunt de 
gastvrouw en ontvangt de bewoners. Samen zorgen 
jullie voor koffie / thee en een gezellige bezigheid.

Bezoekvrijwilliger
Aanwezigheid in overleg. Individueel bewoners-
bezoek. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is 
het ‘er zijn’ vanuit een meelevend hart. ezelschap en 
een goed gesprek staan centraal bij het bezoekwerk.

Op woensdag 16 januari 2019 hebben wij
afscheid moeten nemen van onze vrijwilligster

Els Kouwenberg
Sinds oktober 2017 was Els vrijwilliger bij het
sjoelen, waar zij samen met haar collega’s de 
bewoners een gezellige middag bezorgde.
Wij zullen Els missen en wensen haar familie heel 
veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Namens woonzorgcentrum Den Herdgang 
Vrijwilligers, bewoners, medewerkers 
en locatieteam

In Memoriam 
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Mijn naam is Chantal Theunissen en ik mag 
binnen Den Herdgang sinds een tijdje stoelyoga 
geven. Nu denkt u misschien, stoelyoga, wat is 
dat? Stoelyoga is een vorm van bewegen, waarbij 
u uw gewrichten en spieren traint, zittend op een 
stoel. Het kan helpen bij stijfheid en spanning, 
maar u wordt er ook sterker en soepeler van. We 
doen ook oefeningen voor de concentratie en we 
letten goed op onze ademhaling. Maar het is niet 
alleen gezond, het is ook nog eens hartstikke leuk! 
Plezier is net zo belangrijk. 

Ik heb nu twee keer les mogen geven in Den 
Herdgang en beide keren was iedereen 
enthousiast en werd er goed meegedaan. Van wat 
ik tot nu heb gezien, kan ik zeggen dat vooral de 
concentratie-oefeningen het best ontvangen 

werden. Niet alleen de bewoners, maar ook ikzelf 
ging na afloop blij naar huis! 

Naast dat ik stoelyoga geef, geef ik ‘gewone’ yoga, 
op een mat. Dit doe ik op verschillende plekken in 
Tilburg. Ik ben er dus lekker druk mee. Als ik geen 
yoga geef, ben ik graag thuis, houd ik van lezen, 
eten en koken. Ik woon samen met mijn vriend en 
onze twee poezen, Truus en Fien. 

Ik hoop u gauw eens een keer te zien in een 
stoelyoga les! Als u wil weten wanneer op uw 
afdeling de les is, kunt u dat vragen aan de 
medewerkers welzijn. 
 
Tot snel! 
Chantal Theunissen

Stoelyoga in Den Herdgang 

 

Den Herdgang kreeg een heel 
apart gevoel van binnen
Dinsdag 22 januari openden 
we officieel onze vernieuwd 
restaurant. Dat deden we zeker 
niet met de minste artiest, 
namelijk Corry Konings. Corry is 
inmiddels een echte coryfee en 
menig bewoner kreeg echt een 
heel apart gevoel van binnen. 

De hele zaal zong en deinde mee 
en genoot van Corry. Maar liefst 
een uur liet ze ons genieten van 
haar mooie liedjes. Na afloop 
biechtte ze op nog last te hebben 
van een longontsteking, maar 
daar hebben wij in ieder geval 
niets van gemerkt. De reacties 
van onze bewoners waren dan 
ook fantastisch. 

Corry sloot haar optreden af met 

‘Adios Amor’ en gaf de microfoon 
over aan Jurgen Jonkers. Jurgen, 
die bekend is geworden als de 
Tilburgse Fransje Bauer, gaf 
daarna nog een optreden waarbij 
de pannen bijna van het dak 
vlogen. Wat genoten we toch 
van deze muzikale middag! Als 
afsluiting mocht iedereen blijven 
eten, want onze restaurant-
medewerkers lieten ons ook 
nog even zien waar ze goed in 
zijn en dat smaakte naar meer. 
Een fantastische middag waar 
nog lang over nagepraat gaat 
worden. Inmiddels hangen de 
foto’s in de hal zodat we ook 
nog even kunnen terugkijken. 
Wat het nog leuker maakt is dat 
Jurgen Jonkers nog een keer gaat 
optreden en we weten dat we 

daar onze bewoners een plezier 
mee doen. Want Jurgen had al 
wat sponsoren gevonden voor 
zijn optreden. Op https://www.
ikweetdatjijhetweet.nl/ leest u 
meer over Jurgen en zijn project. 

Waarschijnlijk gaan we Jurgen 
ook zien op Wereld Alzheimerdag 
zaterdag 21 september. Hij komt 
dan een kort optreden geven met 
als doel mensen met Alzheimer 
in het zonnetje te zetten. Op Den 
Herdgang doen wij daar natuurlijk 
graag aan mee. Hoe deze dag er 
verder uit gaat zien, is nog niet 
bekend, maar we gaan zeker weer 
onze bewoners een heel apart 
gevoel van binnen bezorgen. 

Claudi Olieslagers 
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Even voorstellen
Ik wil me graag even aan u voorstellen. Mijn 
naam is Marjolein van Roekel-Lambregts. In 
januari ben ik bij Den Herdgang begonnen als 
geestelijk verzorger. Alle bewoners van alle 
levensovertuigingen kunnen bij mij terecht voor 
een luisterend oor, nabijheid en aandacht. Ook 
familieleden en mantelzorgers kunnen met mij 
hun gevoelens delen en hun zorgen bespreken. 
Met wie dat wil kan ik samen bidden of een 
kaarsje aansteken. Ook een ziekenzegen of 
ander ritueel is mogelijk. Ik bezoek regelmatig de 
huiskamers. Wanneer daar behoefte aan is kan 
ik een themabijeenkomst of viering organiseren. 
Zorgverleners kunnen mij vragen om mee te 
denken over goede zorg in moeilijke situaties. 

Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag ben ik vaak bij Den Herdgang. Als u 
een vraag heeft kunt u mij aanspreken, een email 
sturen of bellen via de receptie van De Hazelaar.
T 013 46 44 100
E m.v.roekel@dewever.nl 
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Ouder worden en blijven bewegen? Wij bewegen U! 

Mensen die ouder worden en problemen krijgen met de beweeglijkheid van 
hun lichaam,  kunnen bij ons op de praktijk terecht of wij komen bij u aan 
huis. Wat kunnen wij doen voor u:  
* creëren van veilig functioneren thuis 
* trainen van stabiliteit bij onzeker lopen 
* trainen van kracht en conditie  
* adviseren van gezonde (veilige) leefstijl 
* valpreventie 

Voor vragen kunt u terecht bij ons op de praktijk of via 013-5420685.  De behandeling valt onder de 
aanvullende verzekering 

 

Boet van de Braak 
Ouderenspecialist 
 
Diverse dagdelen in 
de week aanwezig. 

worden betaald, nieuwe muziek worden gekocht 
en de instrumenten blijven in topconditie. Elke 
maandagavond kunt u in ‘De Heuvel’ een vrij 
toegankelijke repetitie bijwonen. 

Zoals u ziet, staan wij als bestuur niet stil. Al deze 
activiteiten (en aankopen) kosten geld en daarom 
is een donateur niet alleen zeer welkom, maar ook 
broodnodig. Wij zullen, vooral u, als nieuwe 
donateur graag informeren over alles wat wij doen.

Door bepaalde omstandigheden zijn wij dringend 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij zoeken 
hierbij vooral naar personen die affiniteit hebben 
met de (zorg)bewoners en bij voorkeur woonachtig 
in of rond het Berlagehof. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Ad Marcelis of Peter Hendriks.

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.

 

De vrienden van Den Herdgang
In dit nieuwe nummer van D’n Bijerd willen we even 
terugblikken op 2018 en alvast een beetje vooruit 
kijken, wat De Vrienden van Den Herdgang dit jaar 
voor u kunnen gaan betekenen.

Op 27 april 2018 werd u een Koningsbingo 
aangeboden. Bij deze, inmiddels traditionele 
middag, bieden wij alle deelnemers een gratis 
bingokaart aan. Er zijn altijd mensen die aan één 
kaart niet genoeg hebben en die krijgen dan voor 
een vrijwillige bijdrage een extra kaart. Deze extra 
bijdrage leverde ons als Stichting een extraatje op 
van € 113,50. Er waren volop prijzen te winnen en 
iedereen kreeg buiten de gebruikelijke consumptie 
ook nog een ijsje en diverse hapjes zoals 
kaassoufflé aangeboden door Ad van Geloven.

Ons nieuwe BRUIN CAFÉ werd op 18 mei officieel 
geopend met als trekpleister een schitterende bar, 
ter beschikking gesteld door onze Stichting.

Op 10 juni hadden wij weer eens een 
buitenactiviteit. Er was een rommelmarkt 
georganiseerd, met muzikale ondersteuning van De 
Gangmaokers (hierover later meer). Deze zondag 
hadden we eveneens het Rad van Fortuin en een 
loterij.

Door onze grandioze afdeling Horeca werd u op 19 
augustus een geweldige barbeque voorgeschoteld, 
waarbij wij u allen een consumptie aangeboden 
hebben.

16 November was er een Mosselavond, die 
volgeboekt was en waarbij iedereen zich deze 
delicatesse liet smaken. Ook gebruikelijke drankjes 
bleven niet achterwege. Deze avond, muzikaal 
ondersteund door de accordeonist Karel van 
Steenbergen, is voor herhaling vatbaar. 

De gebruikelijke afsluiting van het Oude Jaar op 20 
december was ook een goed bezocht evenement. 
Bij deze Kerstbingo kregen deelnemers wederom 
een gratis kaart. De muzikale ondersteuning en 
stem was nu in de handen van Hetty Hoevenaars. 
De opbrengst van extra kaarten zou, zoals 
aangekondigd was, gaan naar Jurgen Jonkers, die 
een ambassadeur van de Stichting Alzheimer 
Nederland genoemd mag worden.

Anderhalve week later werd met vuurwerk het 
nieuwe jaar ingeluid.

De allereerste gebeurtenis van 2019 was de 
officiële heropening van ons restaurant: zie hiervoor 
het artikel, elders in dit blad. Jurgen Jonkers kreeg, 
voordat hij het nummer ging zingen wat hij speciaal 
voor zijn dementerende moeder heeft geschreven, 
een cheque overhandigd vanwege de extra 
opbrengst bij de kerstbingo. De Vrienden van Den 
Herdgang hebben het bedrag van € 83.37 kunnen 
geven, wat door ú, als bewoners, bijeen is gebracht.

Een klein kijkje in onze agenda voor 2019
Op 27 april weer onze Koningsbingo, op 26 mei 
gaan we een Vriendendag organiseren en op 21 
juni staat er een aspergediner op het programma. 
We adviseren u om de evenementen-kalender, 
alsmede de publicatieborden in de gaten te houden.

Last but not least: ons onvolprezen huisorkest De 
Gangmaokers. Binnen de De Wever zijn wij het 
enige zorgcentrum dat over een carnavalesk orkest 
beschikt. Wij zijn hier zuinig op en wij helpen hen 
door een jaarlijkse subsidie. Zo kan de dirigent 
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Algemene informatie
Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag van 
10.00 - 11.30 uur.

Fysiotherapie
De Wever
Marjon Bartels T 06 124 835 13
Bas Verdegaal. Dinsdag en vrijdag 
van 8.00 - 12.00 uur T 468 02 20 
of  06 331 031 76.
Van de Braak en Maas. Volgens 
afspraak. T 542 06 85
(zie advertentie)

Prikdienst
Elke dinsdag- en donderdag van  
9.00 -1 0.00 uur in de wisselruimte 
Heuvel.

Stomerij de Beer
Maandag ophalen, donderdag 
bezorgen T 468 09 42

WonenBreburg
Huismeester Bert Wielaert
T 06 506 630 55 
Woonconsulent
Mariët van Maanen T 539 97 62

Wijkagent
Te bereiken T 0900-8844 

Ouderenzorg gemeente Tilburg 
(sociale dienst)
U kunt zelf de gemeente bellen (T 
14013), vragen naar ouderenzorg.

Diëtiste 
Judith Goertz T 06 131 074 48

Kerkelijke vieringen 
Zaterdag in de even weken om 
19.00 uur in de Heuvel.

Kleine reparaties rolstoelen en 
rollators (zoals oppompen 
banden)
Maandag t/m donderdag van
8.00 - 12.00 uur in de werkplaats 
van de huismeester.

Colofon
D’n Bijerd is een informatieblad van 
De Bijsterstede en Den Herdgang 
Het blad verschijnt ieder kwartaal. 

Redactie
Resy van Dommelen
Leoni Hoogendoorn
Lia van de Langenberg
Claudi Olieslagers

Redactieadres
Secretariaat De Bijsterstede
Energieplein 54 – 5041 NH Tilburg
T  013 549 61 00
E  redactie.bijerd@dewever.nl 

Secretariaat Den Herdgang
Berlagehof 60 – 5041 JS Tilburg
E  redactie.bijerd@dewever.nl

Opmaak
Afdeling Communicatie De Wever

Kopij dient duidelijk geschreven of 
getypt aangeleverd te worden in het 
postvak van d’n Bijerd.

De redactie behoudt zich het recht 
voor om stukken te weigeren, in te 
korten of te wijzigen.

DORRIS COIFFURE & BEAUTY 
Donderdag van 8.30 tot 17.00 uur  |  Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur
Wij werken op afspraak. Kapsalon: t 013-5831812  |  Schoonheidssalon: t 06-20545582

Even voorstellen
Mijn naam is Eline van der Heijden en ik ben de eerste 
stagiaire van de opleiding ROC Tilburg Sport en 
Bewegen, die bij Den Herdgang stage komt lopen. Ik 
ga proberen om iedereen op Den Herdgang wat meer 
aan het bewegen te krijgen. Want het is belangrijk 
voor uw gezondheid om voldoende te bewegen.  
Dit ga ik natuurlijk doen op een verantwoordelijke 
en leuke manier. Mijn stagebegeleiders zijn 
Marjon Bartels (fysiotherapeute van De Wever en 
Claudi Olieslagers (Welzijn). Ik ben aanwezig op 
maandag en donderdag, spreek me gerust aan. 

Een klein stukje over mij. Ik ben 20 jaar oud en zit in 
mijn 2e jaar van mijn opleiding, zelf sport ik graag en 
houd van een gezellig praatje maken. Ik woon nog 
thuis met mijn ouders en mijn hond. Voordat ik op Den 
Herdgang kwam, ben ik drie weken naar Zuid-Afrika 
geweest met school om hier sportlessen te geven. 
Ik hoop samen met u Den Herdgang 
nog meer in beweging te krijgen. 
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 Designed by   
Els van der Velden 

Verkoop vrijdagmiddag van  
15.00 tot 17.00 in het Bruin café  



GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...

Sjoelwedstrijd Den Herdgang - Jong Nederland ASG Weverwuppies in Kruikenstad

Nieuwjaarsreceptie De Bijsterstede Thuis Uit Eten De Bijsterstede Interactieve robotkat De Bijsterstede

Project Respect en Begrip met
basisschool De Vijfhoeve

Valentijnchocolade maken De Bijsterstede

Bewegen met de Silverfit Den Herdgang


