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De zomer dient zich alweer aan! Het jaar lijkt 
weer om te vliegen. “Voor je het weet ben je 
oud, nog gekker ik ben al oud” hoorden we 
laatst een van onze bewoners zeggen. 

Die oude dag kan dan maar beter een mooie en 
een gezellige dag zijn. Voor beide huizen geldt, 
dat er altijd genoeg te doen is. Neem eens een 
kijkje op onze FB-pagina’s en je ziet dat er steeds 
iets leuk georganiseerd wordt. Natuurlijk met de 
bewoner op de eerste plaats. Want daar doen we 
het voor. Als we dan merken dat familie ook nog 
tevreden is, dan is ons doel bereikt. We vinden 
het daarom ook altijd fijn als familie op 
zorgkaartnederland.nl een recensie achterlaat. 
Hoe positiever hoe liever, maar ook van 
opbouwende feedback kunnen we wat leren. 

In de zomer kunnen en gaan we er wat vaker  
op uit. Natuurlijk kunnen we dat niet zonder extra 
begeleiding van familie en/of vrijwilligers. 
Want we willen wel dat dat dagje uit speciaal en 
een onvergetelijke belevenis wordt. Ook bij het 
bedenken van dit uitje raadplegen we de bewoner 
zelf, want ieder mens is uniek. De een wil graag 
naar de Efteling, de ander wil graag naar het 
winkelcentrum. Het hoeft ook niet veel te zijn, als 
het maar een geluksmomentje oplevert. Wat 
hebben we toch een mooi beroep! De wereld van 
onze ouderen een beetje kleur geven. 

Van de redactie
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Op 21 juni is het de “langste dag”, officieel heet het 
de zomerzonnewende. De zon staat op die dag 
op de meest noordelijke positie die zij in een jaar 
bereikt. In het uiterste noorden van de wereld gaat 
zij dan ook niet echt onder en is het 24 uur licht.
Terwijl we in de winter rond de kortste dag (de 
winterzonnewende) het Kerstfeest vieren en zo 
met kaarsjes en lichtjes al dat donker wat lichter 
proberen te maken, vieren we rond 21 juni geen 
feest. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn vaak 
al ruim voor die tijd gevierd en in het kielzog 
van Pinksteren volgen nog Sacramentsdag 
en het feest van de Drie-eenheid, maar echte 
“hoogzomerfeesten” kennen we in ons land niet. 
Best jammer eigenlijk, maar blijkbaar nodigt 
duisternis en kou ons meer uit tot elkaar opzoeken 
dan licht en warme dagen. Misschien heeft het 
met onze gemoedstoestand te maken, voelen 
we ons met zon minder kwetsbaar en hebben we 
minder behoefte aan menselijke warmte, zodra de 
temperaturen stijgen. Wie zal het zeggen.
Toch weet ik van veel mensen dat zij met de 
periode juni/juli/augustus grote moeite hebben, 
omdat veel familie en kennissen in deze periode 

met vakantie gaan. Wanneer je dat zelf niet meer 
kunt of niet meer wilt, kun je je dan behoorlijk 
eenzaam voelen. De dagelijkse routine verandert, 
omdat bezoek een poosje niet komt of omdat er 
andere mensen aan het werk zijn dan gewoonlijk. 
Misschien heb je heimwee naar de tijd dat je er 
zelf nog op uit trok in de vakantieperiode.
Van heel warm weer kun je bovendien behoorlijk 
uit je doen raken. Dan valt het al met al nog niet 
altijd mee om het zonnetje in huis te zijn.
Toch zijn er juist ook in deze periode genoeg 
dingen om van genieten: de levendigheid van de 
volière in de binnentuin, een lekker ijsje, samen 
koffiedrinken op het terras, kijken naar de schepen 
op het kanaal... 
Binnenshuis zijn heel veel mensen te vinden die 
juist ook in deze periode behoefte hebben aan een 
praatje, omdat ook hún familie op vakantie is. Dus 
ga met elkaar op zoek naar de leuke dingen in het 
leven, dan vliegt de zomer vast voorbij!

Jantine Ronde
Dienst geestelijke verzorging

Bijerd zomer



Cliëntenraad De Bijsterstede De Wever

Inleiding
In het jaarverslag wil de cliëntenraad de bewoners, 
familie en/of mantelzorgers inzicht geven in de 
activiteiten die zij verricht heeft in 2018. Als 
cliëntenraad behartigen wij de belangen van alle 
bewoners, familie en/of mantelzorgers. We denken 
gezamenlijk na over alle zaken die de bewoners 
aangaan. U kunt dan denken aan de zorg en het 
welzijn van de bewoners, de veiligheid, hygiëne, 
communicatie, privacy. Cliëntenraden bestaan sinds 
1996 als gevolg van de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Samenstelling cliëntenraad op 31 december 2018
De cliëntenraad bestaat minimaal uit drie leden en 
maximaal uit 11 leden. Wij zijn vrijwilligers die  
de zorg een warm hart toe dragen. Met onze 
verschillende achtergronden willen wij de 
organisatie helpen met diverse onderwerpen 
waarbij wij de belangen van de bewoners 
vooropstellen. Eind mei heeft Dhr. van Marwijk  
zijn functie als voorzitter van de cliëntenraad 
neergelegd.

Op 31 december 2018 zijn er 6 leden. 
Mevr. C. Teurlings Voorzitter (tijdelijk)
Mevr. L. Smulders Vicevoorzitter (tijdelijk)
Mevr. B. Didden Penningmeester
Mevr. R. Remmers
Dhr.  G. Swaans
Mevr. D. van der Stelt

Overlegvormen
Eens in de twee maanden is er een overleg met  
het management van de Bijsterstede en de 
cliëntenraad. In het jaar 2018 hebben er zes 
overleggen plaats gevonden met het management 
Voorafgaand aan dit overleg komt de cliëntenraad 
bijeen om het overleg met het management voor te 
bespreken. 

In het managementoverleg wordt de cliëntenraad 
op de hoogte gebracht van beleidsontwikkelingen 
en rapportages van ziekteverzuim.
Tevens kunnen medewerkers van de Bijsterstede 
gevraagd worden om uitleg, toelichting te geven 
over projecten die lopen binnen de Bijsterstede. 
De vicevoorzitter gaat naar de overlegmomenten 
van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van de Wever. 
In juni heeft de voorzitter deelgenomen aan een 
overleg met de leden van CCR en de Raad van 
Toezicht van De Wever. In oktober heeft de 
vicevoorzitter deelgenomen aan een overleg met 
leden van de CCR en de Ondernemingsraad van 
De Wever.
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Beleidsontwikkelingen
De cliëntenraad is door het locatiemanagement op 
de hoogte gebracht van:
•  Jaarverslag MIC 2017
•  Belevingstuin 
•  Rouwkamer
•  Inzet extra gelden van Rijn
•  Lean project
•  Begroting 2019
•  Besteding van de middelen voor    

Waardigheid en Trots 2019

Deelname in werkgroepen
De cliëntenraad bestaat minimaal uit drie leden en 
maximaal uit 11 leden. Wij zijn vrijwilligers die de 
zorg een warm hart toe dragen. Met onze 
verschillende achtergronden willen wij de 
organisatie helpen met diverse onderwerpen 
waarbij wij de belangen van de bewoners 
vooropstellen. Eind mei heeft Dhr. van Marwijk zijn 
functie als voorzitter van de cliëntenraad 
neergelegd.

Evaluatie
De cliëntenraad heeft deelgenomen aan de 
evaluatie over de bevindingen van het uitbreiden 
van de werkzaamheden van de locatiemanager 
voor de Kievitshorst.

Kwaliteitsonderzoeken
Mevr. Didden heeft het jaarlijks schoonmaakrondje 
gelopen door het gebouw met de leidinggevende 
van het schoonmaakteam. 

Begroting/ planning Welzijn 2019
De cliëntenraad heeft een positief advies gegeven 
over de begroting van 2019 en voor de besteding 
van de gelden voor Waardigheid en Trots.
De cliëntenraad wordt op de hoogte gebracht van 
de activiteiten welke georganiseerd worden in de 
Bijsterstede. De cliëntenraad is enorm te spreken 
over de activiteiten die worden georganiseerd.

Kerstdiner
Twee leden van de cliëntenraad zijn uitgenodigd om 
in november deel te nemen aan de proeverij voor 
het kerstdiner. 

Veiligheid
De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de 
veiligheid van de bewoners gewaarborgd blijven. 
De cliëntenraad houdt de vinger aan de pols bij het 
sluiten van o.a. de nooduitgang in de Brasserie en 
de buitenpoort.

Communicatie
De cliëntenraad vindt dat de communicatie belangrijk 
is voor de relatie met de bewoners, famile en of 
mantelzorgers. De cliëntenraad zal daar zij het nodig 
acht het management erop aanspreken indien de de 
communicatie niet tijdig en helder gebeurt. 

Activiteiten van de clientenraad
•  Verjaardagskaarten
 De clientenraad zorgt voor een    
 verjaardagskaart voor iedere bewoner van 
 de Bijsterstede
•  Informatiekaart
 De clientenraad heeft in samenwerking met  
 het managementteam een informatiekaart  
 voor de bewoners, familie en mantelzorgers  
 opgesteld
•  Werven van nieuwe leden
 De clientenraad heeft halverwege 2018 een  
 oproep gedaan om nieuwe leden te werven,  
 waaronder een nieuwe voorzitter. De   
 clientenraad heeft een nieuwe lid verworven  
 namelijk mevrouw van der Stelt.

Uitgebrachte adviezen
De cliëntenraad heeft in de verslagperiode  
positieve adviezen uitgebracht over de volgende 
onderwerpen:
•  Begroting 2019
•  Gelden voor Waardigheid en Trots voor 2019

Overig
De cliëntenraad heeft uitgaven gedaan voor:
•  Het inkopen van kaarten en verzending van  

een poststuk
•  Bloemen voor de secretaresse van de CR

Doelen voor 2019
•  Werven van nieuwe leden
•  Samen vergaderen met de clientenraad van Den 

Herdgang voor de algemene zaken die  
van belang zijn voor zowel De Bijsterstede als 
Den Herdgang

ALGEMEEN



In memoriam
Een liefdevolle herinnering aan 

Jan van Zon 
(voormalig directeur De Bijsterstede)

Hij overleed 28 maart 2019 in de leeftijd van 69 
jaar.

Geniet van het leven en vergeet vooral niet het 
leven te vieren elke dag! Bedankt en het gaat 
jullie goed!

Groeten Jan

Geheel onverwacht hebben we afscheid 
moeten nemen van 

Wim van Ratingen 
(voormalig huismeester De Bijsterstede)

Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar. 
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Welzijn zomer 2019
Uit eten in eigen huis ZOMER 
De dinsdag- en donderdagavond van de eerste, 
de tweede en de derde week van juli gaan de 
bewoners weer uit eten in eigen huis. Het Bruin 
Café wordt omgetoverd tot een restaurant, 
waar ditmaal een zomers tintje aan gegeven is. 
Gezamenlijk met de afdeling kunnen de bewoners 
genieten van een zomerse maaltijd.

Fysio BS
Heeft 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
Tel: 06-30914856
Email: e.bruijnzeels@dewever.nl 
Aanwezig op dinsdagochtend en 
Vrijdagmiddag 
Aangesloten bij Parkinsonnet

Anske van Densen
Tel: 06-20458031
Email: a.v.densen@dewever.nl 
Aanwezig op maandagochtend en 
woensdagmiddag

Kermisweek 
19 t/m 28 juli
Met een gemiddeld aantal van 230 attracties, 
is de Tilburgse Kermis de grootste kermis van 
de Benelux. De Tilburgse binnenstad verandert 
van vrijdag 19 tot en met zondag 28 juli 2019 
weer in één groot feest tijdens de Tilburgse 
Kermis 2019. Wij halen een stukje van de 
kermis naar De Bijsterstede. Maandag de 22e 
is er een frietmiddag met ijskar, dinsdag de 
23e worden er oliebollen gehaald en woensdag 
de 24e hebben we een Kermis Bingo! Onze 
bewoners gaan graag naar de kermis! Helaas 
kunnen wij niet iedereen meenemen, maar u als 
betrokkenen van onze bewoners kunt wel iets 
betekenen. Neem uw naaste mee en ga samen! 
De kermis is immers om de hoek. Hou hierbij 
wel rekening met de drukke dagen zoals de 
Roze Maandag en de weekenden. 

Dinsdag 23 juli is een gehandicaptenmiddag, 
de kermis is deze middag toegankelijker voor 
rolstoelen. Mocht het niet lukken om samen naar 
de kermis te gaan; oliebollen en een lekkere paling 
gaan er altijd wel in!



JULI
1 Tonneke Goossens 1947
2  Hans de Hondt 1951 
4 Corrie de Rooy 1949
10 Mieke Hessels 1946
11 Marion Hage  1945 
14 Gerrie van Gils  1949 
16  Hannie van  

Oudheusden  1957
19 Leny Vrinds 1957
23 Erik Hart 1955 
26 Ineke Janssen  1948 

AUGUSTUS
1   Peter Vos 1947 
1   Dennis Kosters 1983 
5  Charles van Caem 1960
7  Erna Zebregs 1963 
7   Tony Stofmeel 1947 
8   Cees de Groot 1949 
11  Annelies Zoontjens 1956
14  Khiet Huynh 1969
20  Tinus Huijbregts 1956 
22  Corrie van Bijnen 1948 
30  Ad Didden 1948

SEPTEMBER
3  Hans Mols 1953 
4 Anja van Domburg 1963
7  Johan van de Hout 1961 
9  Wies Eickhout 1935 
15  Ellen Jonkers 1943
15  Karin Brouwers 1968 
18  Thea van Pruisen 1950 
27  Toos van Waes 1947 

Wekelijkse activiteiten
Maandag
10:00 – 11:30 Kegelen        Ons genoegen
10:30 – 11:30 Klassiek muziekuurtje (in de oneven weken)   Welzijnsruimte
14:00 – 16:00 Schilderclub       Welzijnsruimte
14:30 – 16:30 Sjoelen Ons genoegen      Ons genoegen

Dinsdag
09:30 – 10:30 Bibliotheek        Ons genoegen
10:00 – 11:30 Wandelclub       Welzijnsruimte
10:00 – 12:00 Hobbygroep       Welzijnsruimte
14:30 – 16:30 Samen zingen (in de even weken)    Ons genoegen
14:30 – 16:30 Matinee ( in de oneven weken)    Ons genoegen

Woensdag
14:30 – 16:30 Bingo        Ons genoegen

Donderdag 
10:00 – 12:00 Hobbygroep       Welzijnsruimte
14:30 – 16:30 Barakken       Ons genoegen

Vrijdag 
10:00 – 10:45 Meer bewegen voor ouderen – 1e groep   Bruin café
11:15 – 12:00 Meer bewegen voor ouderen – 2e groep   Bruin café
14:30 – 16:30 Indoor Boulesspel      Ons genoegen   

Zaterdag 
16:00 Eucharistieviering (in de oneven weken)    Ons genoegen

Zondag
14:30 – 16:30 Matinee (in de oneven weken)     Ons genoegen 

Jarige vrijwilligers in juli, augustus en september
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Van De Bijsterstede
Het zomernummer ligt alweer voor u klaar en dan 
moeten we toch weer constateren hoe snel de tijd 
toch gaat.

Zoals u al gemerkt hebt, hebben we in De Brasserie 
Ons Genoegen een nieuwe vloer gekregen evenals 
de gang van de appartementen op de begane 
grond. Ook zullen de gangen op de afdelingen snel 
opnieuw gestoffeerd gaan worden. We merken dat 
de tegelvloer, zoals deze nu in de gangen ligt niet 
meer van deze tijd is. Buiten het feit dat het niet 
meer van deze tijd is, zorgt de vloer voor veel 
geluidsoverlast indien men met transportkarren over 
de gang gaat. Een situatie welke we willen 
voorkomen met de vernieuwde vloer en ondervloer. 
U begrijpt dat het leggen wel voor enige overlast 
kan zorgen, maar we proberen het zoveel mogelijk 
te beperken en u op tijd aan te geven wanneer uw 
afdeling aan de beurt is.

Ook zult u wel merken dat er de laatste tijd steeds 
meer nieuwe gezichten te zien zijn op De 
Bijsterstede. We zijn dan ook heel blij met de 
nieuwe collega’s die onze teams zijn komen 
versterken, zowel gastvrouwen, helpenden als 
verzorgenden. Ook hebben we een nieuwe 
huismeester. Het is natuurlijk wel even wennen 
voordat iedereen de weg weet en u als bewoner 
goed leert kennen, maar met elkaar komen we er 
wel. 

Eind februari hebben we met alle teams de 
beleidsplannen van de Wever vertaalt naar 
Bijsterstede doelen. Onze slogan ”samen zijn we 
hier thuis” willen we vooral waar maken door juist 
met alle disciplines beter samen te werken van 
horeca, huishoudelijke dienst, zorg en welzijn. 
De lean methodiek helpt ons hier enorm mee en we 
hebben samen al veel goede ideeën kunnen 

uitwerken, zoals bv de samenwerking rondom het 
komen wonen van een nieuwe bewoner. Het elkaar 
ondersteunen als er een calamiteit is in bv de 
Brasserie, maar ook heel simpel het niet hoeven 
aanschaffen van een dure weegstoel, omdat we de 
maand beter uitnutten en niet iedereen op de eerste 
maandag van de maand te willen wegen. 
Voor welzijn hebben we de pilot voor De Wever, 
samen met De Hazelaar en Wever Thuis. 

Dat betekent dat we samen met u “het welzijn” nog 
beter vorm kunnen geven. Zoals De Wever zegt in 
de oneliners ‘Eigen regie en eigen activiteit maken 
gelukkig’, samen vinden we een oplossing, we 
hebben een positieve houding en leefwereld is 
leidend voor systeemwereld. In de plannen staat 
dat we in willen steken op wat u als bewoner echt 
wil en samen met u daar een persoonlijk plan op 
maken, dat kan zijn van naar de markt gaan, tot 
een potje schaken, naar muziek luisteren etc. Ook 
zijn we bezig het aanbod van activiteiten meer af te 
stemmen op de behoeften van de bewoners. De 
komende tijd kunt u dus merken dat er ook nieuwe 
activiteiten bijkomen. Het belangrijkste blijft dat u 
zich er goed bij voelt. Uiteraard houden we u op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen, want we 
staan immers aan de start.

Rest me u nog een goede zomerperiode toe te 
wensen, met de kermis in het vooruitzicht en 
mogelijk met mooi weer, zodat u ook op het terras 
kunt zitten en genieten van de kinderen van de 
basisschool die nu door het openstellen van de 
speelplaats mogelijk met u een praatje aanknopen 
of voor u langs rennen en dartelen.

Karin Jansen
Teammanager Zorg&Welzijn De Bijsterstede

Oproep Welzijn
Muziek maken voor onze bewoners. Speelt u een klassiek muziek instrument dan zijn wij op zoek naar u. 
Diana Marinus: d.marinus@dewever.nl.

D’N BIJERD
8



Bewonersberichten
Op uw verjaardag,
mag u dansen, lachen 
en heel hard zingen.
Ga maar lekker genieten,
van uw cadeautjes, taart
en alle andere leuke dingen! 

Alle jarigen van harte 
gefeliciteerd!

JULI
Mw. E. Leyting
Mw. E. Fleuren
Mw. F. de Kuyper
Mw. I. Smits
Dhr. W.van Lier
Mw. M.v.d. Broek
Dhr. W. Elands
Mw. F. Ebbing

AUGUSTUS
Dhr. M. Karsemakers
Dhr. A. van Erp
Mw. M. Nouwens
Dhr. J. Balemans
Dhr. R. Reisner
Mw. J. van de Schans

Mw. H.v.d. Heuvel
Dhr. C. Ravales
Mw. Coomans
Mw. H. Gommer
Mw. M. Ramler
Mw. J. Damen
Mw. H. Janssen

SEPTEMBER
Mw. W. Adams
Mw. V. van Sep
Mw. I. van den Bruggen
Mw. C. Crucq
Mw. H. de Rooij
Mw. C.van Iersel
Mw. W. Hofland
Dhr. M. Sturm
Mw. M. Blijenberg
Mw. M. Severijnen

Overleden bewoners
Mw. Verhoeven- Persoons
Dhr. van Houtum
Mw. Dreier- Gligoor
Mw. van Herk- Helvoirt
Mw. Vos
Mw. van Tiel- Maas

Nieuwe bewoners
Mw. Daanen van Wetten
Mw. Evertz
Mw. v.d. Broek- Rijckaert
Dhr. Knotter
Mw. Houtkamp- van Hoof
Dhr. de Jong
Dhr. Souwen
Mw. Bosmans
Mw. de Rooy- de Jong
Mw. Hendriks- v. Summeren
Mw. Wassenberg- v. Hamont
Mw. vd Sluis – v. Straaten
Dhr. Brouwer

Verhuisd
Mw. van Berkel
Mw. Koendering
mw. de Bruijn- v. Vugt

Interne verhuizing
Mw. Leijs- Sips
Mw. Basters

Schoonheidssalon Bijster Mooi
De Schoonheidssalon is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op nummer 06-21431800. Buiten de openingstijden kunt u voor het maken van een 
afspraak een afspraakformulier halen bij de receptie en ingevuld in de brievenbus bij de ingang van Bijster 
Mooi deponeren. Imke neemt contact met u op om de afspraak te bevestigen.

9DE BIJSTERSTEDE



Waar zien we Hem vandaag de dag nog

Terugblik Franse week Alpe d’HuZes

Een vraag die we allemaal weleens gestel hebben. 
Waar is God in deze wereld nog te vinden.
In de meimaand is het nog vrij normaal dat we 
bijvoorbeeld naar de Hasseltse kapel gaan. Vinden 
we Hem daar? Ik vind Hem vaak in de stilte als ik 
b.v. op het strand in Vlissingen of door de bossen 
loop. De natuur is een omgeving waar je als je wil, 
Hem nog kunt vinden. Hier verwonder ik me nog 
over al het moois wat je kunt zien, hoe de natuur 
zich steeds weer aanpast aan alles wat er met de 
natuur vaak gebeurt. Maar ook in een pasgeboren 
kindje van mensen om je heen. Wat is dat dan 
toch? Ik denk dat het zit in iets wat nog zo puur is, 
zo onschuldig zo kwetsbaar. Ik vind Hem dus niet in 
geweld, grootsheid, macht. Nu de zomer zich 
aandient, hoop ik dat iedereen er weer op uit kan 
trekken, naar buiten waar je de warme zonnen 
stralen kunt voelen, dat kost niets. 

Hier in Nederland zien we de zon steeds meer. 
Naar buiten betekent niet dat we ver weg moeten, 
maar naar buiten kan ook naar het Wilhelminapark 
of zelfs buiten op het terrasje van De Bijsterstede. 
Door de groene speelplaats en de kinderen die 
daar spelen, krijg je weer vertrouwen dat het wel 
goed komt. Want we zien Hem ook vaak in andere 
mensen, mensen die iets goed doen, door b.v. met 
je te gaan wandelen of zo maar even binnen komen 
voor een praatje. 

Eigenlijk kunnen we Hem dus nog steeds overal 
vinden, maar je moet Hem wel binnen laten bij 
jezelf.

Alex Hendrickx medewerk welzijn.

De Bijsterstede heeft met ondersteuning van vrijwilligers van team Alpe d´HuZes KWF-Tilburg een Franse 
week georganiseerd. Het was een leuke week met veel activiteiten en lekkernijen! Team Horeca heeft 
Franse broodjes verzorgd, de opbrengst hiervan is € 110,-. Een mooi bedrag! De Fancy Fair was ook 
een succes, het was een gezellige middag voor bewoners en bezoekers! Deze middag heeft € 1140,- 
opgebracht. Samen maakt dit een bedrag van € 1250,-. Alle opbrengsten komen ten gunste van het 
goede doel Alpe d’HuZes, voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van 
mensen met kanker. 

Iedereen die heeft meegeholpen, ontzettend bedankt!

10 D’N BIJERD



Op het einde van de Korvelseweg aan het 
Korvelplein staat de kerk van de parochie Korvel.

Deze kerk werd gebouwd in 1923 door de aannemer 
Weijers voor ʄ 12b.000,= naar ontwerp van architect 
Cuijpers uit Amsterdam. Het kruis en de haan op de 
trotse toren wegen samen 450 KG, waarmee 
Pastoor van Gelder dan ook in zijn nopjes was, want 
nu had Korvel tenminste een mooie toren. Tegen de 
reeds bestaande pastorie werd een galerij gebouwd 
als afsluiting van het kerkplein, waarin enkele 
beelden kwamen te staan. We kijken verder op de 
foto. Aan de linkerkant in het plantsoen staat een 
muziekkiosk geschonken door de fabrikantenfamilie 
van Dooren. In 1964 is de kiosk helaas gesloopt.
In het midden van de weg loopt de tramlijn naar 
Goirle waar de tram tot 1934 over reed. Aan de 
rechterkant staat Cafe L’Echo des Montagnes, waar 
de harmonie met dezelfde naam ook thuis was. Het 
cafe was ook wel bekend door dat familie Verbunt dit 
cafe jarenlang dreef.

Aan het Korvelplein werd in 1895 een klooster 
gebouwd voor de Zusters van Liefde, die de zorg op 
zich namen van een Meisjesschool. Rond deze tijd 
kreeg Tilburg behoefte aan een onderkomen, waar 
kleine weesjongens van drie tot zes jaar konden 
worden opgenomen. Er werd in 1903 dan ook een 
weeshuis gebouwd waar de jongens door de Zusters 
liefdevol werden verzorgd.

Het allereerste Godshuis van Korvel was de derde 
kerk die in Tilburg werd opgericht. Hiervoor werd in 
1848 aan de gemeente gevraagd om de grond aan 
het plein op Korvel gratis beschikbaar te stellen. 
Hetgeen ook geschiedde. Tot bouwpastoor werd 
benoemd Henricus van Dooren uit Veghel. Deze gaf 
architect Henri van Tulder, die we al kennen van de 
Heuvelse kerk en het oude stadhuis, opdracht voor 
een kerk in klassieke stijl. Omdat het een zo goedkoop 
mogelijke kerk moest worden zorgde het bestuur zelf 
voor de aanvoer van stenen, kalk en zand. 

Zo ontstond het volgende spotrijm:
erem Kurvel 
zonder urgel
zonder toren 
van Pastoor van Dooren 
èrem ras 
zonder gas

De laatste regel verwijst naar het feit dat toen een 
groot gedeelte van Tilburg al gaslicht had, Korvel het 
nog steeds zonder moest doen. Ondanks alle giften 
van parochianen bleef het behelpen en werd reeds 
in 1897 de tekening gemaakt voor vergroting van de 
kerk. Maar zover zou het nog niet komen, want de 
kerk van Korvel werd een moederkerk. Er werden 
namelijk drie nieuwe parochies vanuit deze oude 
kerk gesticht; de St. Annakerk in 1898, 
de parochie Trouwlaan van de H. Gerardus Majella 
en de parochie H. Margaretha Alacoque aan de 
Ringbaan West (beiden in 1921). Door deze 
splitsingen bleef Korvel met een oude kerk zitten tot 
in 1924 de nieuwe kerk werd ingezegend. Toen kon 
de oude kerk worden afgebroken. Het was de 
gemeente Tilburg die het in 1848 gratis gegeven stuk 
grond op 2 mei 1924 voor f 8500,= terugkocht.
Aan de rechterkant op de foto ziet u rechts naast de 
boom nog een stukje van een politiewachthuisje 
zoals die toen meer in Tilburg stonden. Halverwege 
de Korvelseweg staat het klooster en kerk van de 
paters Kapucij¬nen sinds 1882. Tegenover de 
Kapucijnen was de splitsing met rechts de 
Nieuwstraat. Op de achtergrond op de foto staat in 
de Nieuwstraat de schoen- en lederfabriek J. van 
Arendonk. In het huis op de spie had Jana Jongen 
- van der Weegen haar kruidenierswinkel. Bij haar 
was het toen al mogelijk te sparen voor allerlei luxe 
artikelen, zoals kaststellen, koperen borden e.d..
Met deze laatste foto die ondertussen 90 jaar oud is, 
wil ik dit deel afsluiten.

Harrie Schoenmakers †

Schoon Tilburg – Zo als mijn vader het zich herinnerde
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Van de Cliëntenraad

Uitnodiging familiewandeling:

12 D’N BIJERD

De cliëntenraad van De Bijsterstede behartigt 
de belangen van alle bewoners. Zij komt 
hiertoe regelmatig met het locatiemanagement 
bijeen om te spreken over bijvoorbeeld het 
zorg- & welzijnsbeleid, veiligheid, hygiëne. 
Vorig jaar bestond de raad uit zes leden, 
waaronder een tijdelijk voorzitter. Zoals u 
weet zijn we sinds de zomer van 2018 al 
op zoek naar een nieuwe voorzitter voor 
de cliëntenraad, maar tot op heden is het 
nog niet gelukt deze functie in te vullen.
De afgelopen maanden hebben de heer 
Swaans en mevrouw Smulders inmiddels 
afscheid genomen van de cliëntenraad, 
aangezien zij geen binding meer hebben met 
De Bijsterstede. Wij respecteren hun besluit 
en bedanken hen uiteraard voor de vele 
jaren waarin we hebben samengewerkt.

Aan het einde van 2019 zullen ook mevrouw 
Didden en ondergetekende de cliëntenraad 
verlaten, aangezien hun zittingstermijn verloopt 
en zij ook niet meer herkozen kunnen worden. 
Ook mevrouw van der Stelt heeft inmiddels om 
persoonlijke redenen besloten haar taken voor 
de cliëntenraad neer te leggen. Dit betekent dat 
dan alleen mevrouw Remmers (bewoonster) 
nog lid zou zijn van de cliëntenraad. 

Wij zijn dus haastig op zoek naar nieuwe leden. 
U begrijpt dat wij graag het stokje willen over 
dragen aan familieleden die een binding 
hebben met De Bijsterstede. Wij zijn er van 
overtuigd dat de belangen van de bewoners dan 
wellicht nog beter behartigd kunnen worden.
Mochten er zich geen nieuwe leden aanmelden 
dan wil dit zeggen dat De Bijsterstede aan het 
einde van 2019 geen cliëntenraad meer heeft. 
Een cliëntenraad dient namelijk minimaal uit drie 
leden te bestaan. Indien u het belangrijk vindt 
dat de belangen van de bewoners behartigd 
blijven, en u heeft mogelijk interesse om daarbij 
een rol te vervullen, neem dan vrijblijvend met 
een van ons contact op. U kunt dit doen door 
een briefje af te geven bij de receptie van De 
Bijsterstede of achter te laten in de brievenbus 
van de cliëntenraad (onder de trap naar de eerste 
verdieping) met daarop uw telefoonnummer. Een 
van ons neemt dan contact met u op. Wij gaan er 
voorlopig met vieren voor zorgen dat uw belangen 
tot het einde van het jaar behartigd blijven.

Wij wensen u alvast een mooie zomerperiode toe.

Mevr. Remmers, Bep Didden, 
Dymph van der Stelt,
Tijdelijke voorzitter: Christa Teurlings 

We nodigen u uit om samen op pad te gaan. 
We willen dit graag samen met familie en 
bekende van onze bewoners doen. Vindt 
u het leuk om mee te gaan en kunt u een 
rolstoel duwen geef u dan nu op.

Maandag 17 juni lopen we met 
afdeling Rosmolen en Stedeke.
Dinsdag 18 juni lopen we met afdeling 
Oude Lange en Molenbocht.
Woensdag 19 juni lopen we met 
afdeling Herboth en Nijver.

We verzamelen om 17. 30 uur in de Brasserie 
en eten voor we vertrekken soep met een 
broodje kroket. Om 18.15 uur maken we ons 
klaar voor vertrek. We maken een kleine 
wandeling naar Padua op een rustig tempo, 
30-45 minuten. Daar houden we een pauze met 
een kopje koffie/thee en wat lekkers. Daarna 
lopen we weer terug naar De Bijsterstede, 
waar we samen nog wat drinken om het af te 
sluiten. Dit zal tussen 21.00 - 21.30 uur zijn.

Inschrijven kan tot 11 juni.



Vacature vrijwilligerswerk De Bijsterstede
Afdelingsvrijwilliger voor afdeling Herboth, Stedeke, 
Oude Lange, Nijver, Rosmolen en Molenbocht
in de ochtend, middag en avond

Vrijwilligers voor de wandelclub op dinsdag  
met bewoners in een rolstoel 10.00 - 12.00 uur of 
14.15 - 17.00 uur

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 worden ingepland 
op feestjes op oproepbasis.

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

Vrijwilliger voor begeleiding van halen 
en wegbrengen van bewoners die naar de 
Eucharistieviering gaan op zaterdag 2x per maand 
15.15 - 17.15 uur
Vrijwilligers voor de afdelingsactiviteit van 
14.00 - 17.00 uur elke dag van de week.

Chauffeur voor de Rolstoelbus dinsdag of 
donderdag 08.15 - 10.15 uur en 15.45 - 17.30 uur voor 
dagbesteding en op aanvraag de tussenliggende tijd 
voor uitstapjes met bewoners.

KOM GERUST EVEN INFORMEREN OF ER OOK 
IETS VOOR U BIJ IS.

U kunt contact opnemen met Alex Hendrickx, 
coördinator vrijwilligers. Bereikbaar op maandag 
08.30 - 12.00 uur / donderdag 08.30 - 17.00 uur.
Tel.nr. 013-5496170
a.hendrickx@dewever.nl 
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Naam bewoner:

Aangeven welke afdeling / dag u mee loopt:
0 Maandag 17 juni afdeling Rosmolen/Stedeke
0 Dinsdag 18 juni afdeling Oude Lange/Molenbocht
0 Woensdag 19 juni afdeling Herboth/Nijver

Heeft WEL/NIET een eigen rolstoel in bezit (doorstrepen wat niet van toepassing is).

Naam Begeleider:____________________________________________________

Telefoonnummer:____________________________________________________

Eet WEL/NIET mee om 17.30 uur (doorstrepen wat niet van toepassing is). 
Eet u niet mee dan graag om 18.15 uur verzamelen in de Brasserie.
Strookje inleveren bij de receptie van De Bijsterstede.



Rubriek van Vrienden 
van De Bijsterstede
Beste lezers van D’n Bijerd, 
 
De duofiets is helemaal opknapt. Na ruimt 10 jaar 
moest er een nieuwe ondersteuning op en een 
nieuwe accu. Ook de bus is weer helemaal veilig 
gemaakt voor de ritten die gepland staan. 

We moesten diep in onze buidel tasten, maar 
gelukkig komt er van diverse kanten geld binnen. 
Onder andere door het SPONSORDINER op 
woensdag 29 mei hebben wij weer € 1.267,90 
opgehaald, met grote dank aan alle deelnemers en 
natuurlijk ook aan de medewerkers van de keuken 
van De Bijsterstede.

Ook krijgen we van supermarkt Plus IJsselstein op 
de Besterdring, in juli de gelegenheid dat uw het 
bonnetje van het statiegeld aan Vrienden van De 
Bijsterstede kunt doneren. Als u dus in de maand juli 
in de supermarkt Plus komt spaar dan met ons mee.

Op De Bijsterstede zal vanaf 29 mei ook bij de 
receptie een speciale bak komen staan waarin u 
alvast lege statiegeldflessen kunt deponeren. Dus 
we beginnen hier al een maand van tevoren met 
sparen van lege statiegeldflessen. Help u ons mee 
elke 25 eurocent is voor ons van harte welkom om 
weer wat leuks voor onze bewoners te kunnen doen.

Als u graag wilt zien wat we allemaal voor onze 
bewoners doen dat kunt u ook op het bord naast de 
lift bij de receptie kijken. 

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:

25-02-2019     €   5,00
08-03-2019     € 20,00
25-03-2019     €   5,00
24-04-2019     €   5,00
22-05-2019     € 20,00
23-05-2019     € 20,00
24-05-2019     €   5,00
25-05-2019     €   5,00
27-05-2019     € 25,00
30-05-2019     € 25,00
30-05-2019     € 12,50
30-05-2019     € 25,00

Graag willen we onze folder van de Vrienden van De 
Bijsterstede nogmaals onder de aandacht brengen. 
Deze kunt u vinden tegenover de receptie 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.
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Zoals al jaren gebruikelijk is, organiseren wij bij 
Den Herdgang onze eigen Willem II-poule. Op alle 
thuis- en uitwedstrijden kan er door de Willem 
II-fans en/of goklustigen onder u een uitslag 
worden geraden. De inleg hiervan is slechts € 0,50 
per voorspelling. Er waren in het seizoen 2018-
2019 wedstrijden die vele winnaars kenden, maar 
er waren ook enkele waarbij niemand de juiste 
uitslag had geraden. Dan blijft de pot staan tot de 
volgende ronde. En jawel, het gebeurde ook dat er 
soms een gelukkige was, die de volledige pot in 
ontvangst mocht nemen. In totaal is er in het 
afgelopen seizoen € 597,65 uitbetaald aan de 
winnaars. Omdat bij de laatste twee wedstrijden 
niemand de juiste uitslag had, blijft er € 43,00 
staan voor de eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen. Dus alle reden om ook deel te nemen, 
als u dit het afgelopen jaar niet heeft gedaan.

Na de laatste wedstrijd van het seizoen (ADO Den 
Haag – Willem II op 15 mei jl.) kon een bedrag van 
€ 28,75 gestort worden op de rekening van 
Stichting Vrienden van Den Herdgang. Dit bedrag 
bestond voor het grootste deel uit fooitjes en een 
heel klein beetje afkomstig van afrondingen van 
het uit te betalen bedrag. Zo ziet u, alle kleine 
beetjes helpen voor de Vrienden.

Het seizoen 2019-2020 zal, zoals nu bekend is, 
beginnen op 2 augustus 2019. Zodra de nieuwe 
speelkalender vastgesteld is, wordt deze aan u 
bekend gemaakt. En nog steeds geldt: hoe meer 
deelnemers, hoe hoger de prijzenpot.

Peter Hendriks

Willem ll
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Bewonersberichten
Verjaardagen vrijwilligers
JULI
G. van Santvoort
M. Boers
A. Polderdijk
J. de Bresser
C. Smulders
A.v.Rijswijk
A. Kieboom

AUGUSTUS
H. Sarqsyan
J. van der Terp
A. Kuijlen
T. Clijsen
A. v. Kuringe
M.v. Riel
A. Beun
F. Stevens

SEPTEMBER
C. Zeegers
N. Heeren
G. de Beer
A. v. Nuenen
T. Sandhirakumaran
J. v. Wanrooij

P. Gough
C. Essenstam
M. de Kock

Verjaardagen bewoners
JULI
Mw. L. de Graaff
Mw. D. Broers
Mw. W. van de Zilver

AUGUSTUS
Mw. A. Klijberg
Mw. C. Smolders
Dhr. P.van Mierlo
Dhr. J. Bogers

SEPTEMBER
Mw. M. Krijnen
Dhr. J. van de Hoek
Mw. J. Elzerman
Mw. I. Dieltjes
Mw. M. Huijs
Mw. J. Snoeren
Mw. J. van Lier
Mw. H. van Schijndel

Nieuwe bewoners 
Mw. Dieltjes- Mommers
Dhr. Jonkers
Mw. de Bruijn- van Vugt
Dhr. Mol
Dhr. van Korven
Mw. Huising
Mw. Broers- Hemmink
Mw. v. Huijkelom- Leijten

Overleden
Dhr. van Aarle
Mw. Janssens- Massuger
Dhr. van Pelt
Mw. Damen
Dhr. van Miert
Mw. Hes- Kiliaan
Mw. van Rossum- Hofland
Mw. Blokvoort- de Vrij

Verhuisd
Mw. van Spaandonk

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 
begeleidt de bewoners tijdens de bingo of helpt 
de collega vrijwilligers met de bingo zelf.

Vrijwilliger restaurant 
Aanwezigheid in overleg, vooral weekeind. 
Je ondersteunt de medewerkers 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 
bewonersbezoek. De belangrijkste taak van de 
vrijwilliger is het ‘er zijn’ vanuit een meelevend hart. 
Gezelschap en een goed gesprek staan centraal bij 
het bezoekwerk. 
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Vaste activiteitenWereld Alzheimer Dag
Zaterdag 21 september is het wereld Alzheimer Dag. 
Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan 
dementie. Jurgen Jonkers heeft het idee opgepakt 
om deze dag, meerdere huizen te bezoeken. Op 
zijn site www.ikweetdatjijhetweet.nl zult u over enige 
tijd meer informatie hierover lezen. Jurgen wil vaker 
mensen blij maken in het woonzorgcentrum met zijn 
talent zingen. Jurgen is al vaker onze gast geweest 
en wij weten dat onze bewoners meer dan blij 
worden van zijn muziek en bezoek.

Jurgen is op Wereld Alzheimer Dag van 12.30 tot 
13.00 uur op Den Herdgang om een half uur te 
komen zingen. Onze restaurantmedewerkers zorgen 
dan voor een lekkere Brabantse Koffietafel. De prijs 
van deze koffietafel is € 12,95. U kunt u vanaf heden 
opgeven in het restaurant en VOL=VOL.

Van dit bedrag gaat € 1,45 naar ons Jurgen Jonkers 
potje, zodat we Jurgen snel nog een hele middag 
kunnen laten komen. Omdat we dan toch op 
zaterdag moeten werken, houden we ‘s middags nog 
4 rondes ‘Herfst Bingo’ waarvan de opbrengst naar 
De Alzheimer Stichting gaat. 

Wij vragen voor de kaart een donatie, u bepaalt dus 
zelf wat u wilt betalen! 

De Bingo start om 14.30 uur. 

Wereld Alzheimer dag in Den Herdgang een dag om 
nooit te vergeten! 

Maandag
10.00 – 11.30 Meer Bewegen voor Ouderen  
  Bruin Café
14.30 – 16.30 Sjoelen     
  De Heuvel
14.30 – 16.00 Biljarten    
  Bruin Café  
20.00   Repetitie Gangmaokers  
  De Heuvel
Dinsdag
10.30 – 11.30 Klassieke muziek   
  Afdeling Reit
10.00 – 11.00 Internetcafé     
  Internetcafé
14.30 – 16.00 Knutselclub    
  Bruin café
19.00 – 21.00 Bingo 
  Om de week (oneven week)  
  De Heuvel
Woensdag
9.30 – 11.45 Hobbyclub    
  Bruin café
9.30 – 11.30 Bibliotheek     
  De Heuvel
10.00 – 11.30 Klassieke muziek   
  Afdeling Korvel 
14.30 – 16.30 Bingo 
  Om de week (even week)  
  De Heuvel
Donderdag
15.00 – 16.00 Kun je nog zingen 
  1e donderdag van de maand   
  De Heuvel
  stoelyoga 
  Even weken     
  Wisselend op afdeling
  Spelletjesmiddag 
  3e & 5e donderdag van de maand 
  De  Heuvel 
Vrijdag
10.00 – 11.30 Schildersclub    
  Bruin café
14.30 – 16.00 Jeu de Boules    
  Tuin Korvel
14.30 – 16.00 DJ Ad 
  Laatste vrijdag van de maand 
  De Heuvel
  Om de week activiteit met Amarant  
  Bruin café
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Cliëntenraad Den Herdgang

De vrienden van Den Herdgang

Beste lezer van deze brief: bewoner, familielid van 
bewoner, vrijwilliger in Den Herdgang,

Bij deze willen wij als huidige leden van de 
cliëntenraad vragen er serieus over na te denken 
om ook lid te worden van onze raad voor Den 
Herdgang. Wij vragen u ook deze oproep door te 
spelen aan naaste uw familieleden.

Het is voor 100% in het belang van de bewoners.
Als we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat onze 
bewoners, zoals uw vader of moeder het nog beter 
naar hun zin hebben hier bij ons en wij daar als 
cliëntenraad aan mee mogen werken is dat in 
ieders belang: dat van de bewoners, de familie, 
verzorgers en vrijwilligers. Het is een win win 
situatie!

Omdat onze Cliëntenraad op dit moment 
onderbezet is zouden wij het fijn vinden als er 
belanghebbenden, zoals hierboven genoemd, zich 
aanmelden. U kunt altijd aangeven een paar 
vergaderingen bij te wonen en daarna pas uw 
beslissing te nemen. Het is vooral belangrijk dat u, 
als u zich aansluit bij onze raad, zich thuis voelt en 
er voor gaat om de positie van onze bewoners 
optimaal te vertegenwoordigen. Wij zien graag uw 
e-mail of geschreven brief in onze brievenbus in de 
hal tegemoet en we zijn altijd bereid u uitleg te 
geven als u er vragen over hebt.

Met vriendelijke groet namens de Cliënten Raad,

Annemie van Riel
E-mail adres: zazeso@hotmail.com

Wij hebben u, als donateur van onze Stichting, 
moeten laten wachten tot 27 april, voordat wij u 
weer konden laten genieten van Koningsdag. 
Op deze dag was het bezoek van de Koninklijke 
Familie aan Amersfoort op een groot scherm te 
volgen. Na de middag hadden wij weer onze 
Koningsbingo. Geheel volgens de traditie werd aan 
iedereen een gratis bingokaart aangeboden en voor 
een extra kaart kon u een vrijwillige bijdrage in onze 
collectebus deponeren. Tevens kon iedereen 
genieten van een hapje en een drankje. Wij hebben 
die dag weer een aantal nieuwe donateurs kunnen 
toevoegen aan onze lijst. Van harte welkom bij de 
Vrienden! Toen we de pot voor de extra kaarten 
omkeerden, konden wij een bedrag van ruim € 54 
op onze rekening bijschrijven. Iedereen hartstikke 
bedankt. Op Moederdag, tevens Dag van de Zorg, 
hebben we kunnen genieten van een optreden door 
Claudy met diverse zelfgeschreven liedjes. De 
Vrienden hebben dit muzikale optreden mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage in de kosten.

Op 26 mei organiseerden wij onze jaarlijkse 
Vrienden van Den Herdgangdag. We hielden al 
weken de weersverwachtingen goed bij. Ondanks 
mogelijke lichte regen die werd voorspeld, hebben 
wij deze dag gezellig buiten door kunnen brengen 
en de weergoden waren ons goed gezind, want er 
is geen druppeltje regen gevallen. De sfeer was 
zoals gebruikelijk weer geweldig. Dit was ook weer 
door de muzikale ondersteuning van ons eigen 
huisorkest De Gangmoakers. Zowel onze musici 
bedankt, maar ook u, voor het financiële resultaat. 
Deze dag heeft onze stichting bijna € 350,00 
opgebracht, geld wat wij weer kunnen gaan 
gebruiken om u in ieder geval weer enkele leuke 
middagen te bezorgen. Nogmaals dank u wel en tot 
de volgende keer.

Over een nog te organiseren Mosselavond in 
oktober leest u meer in de volgende D’n Bijerd.
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Gymles in de Vijfhoeven

Tilburgse Kermis

Op donderdag16 mei ging onze stagiaire Eline van 
sport en bewegen met een aantal bewoners naar 
de basisschool De Vijfhoeven. Basisschool de 
Vijfhoeven was al een aantal keer onze gast 
geweest, nu waren wij eens hun gast. 

Met een viertal bewoners heeft Eline een gymles 
bijgewoond van groep 5 en 6. De bewoners mochten 
samen met de leerlingen sporten. De kinderen 
vonden het fantastisch dat de ouderen er waren. 

Vol overgave hielpen ze onze bewoners met 
deelnemen aan de gymles. 

Na afloop gaven ze aan dit wel vaker te wilde doen. 
We hebben samen heel veel plezier gehad met in 
het bewegen. Na een uurtje kwamen onze 
bewoners terug op Den Herdgang met een grote 
glimlach.    

De Tilburgse Kermis is belangrijk voor onze 
bewoners, wij hopen dan ook dat veel familieleden 
nog met (O)pa en of (O)ma naar de Kermis gaan. 
Natuurlijk halen we ook een beetje Kermis naar 
Den Herdgang. Zaterdag 20 en zondag 21 juli komt 
Dhr. Sandig zijn mini kermis exposeren in Den 
Herdgang. U kunt dan een kijkje komen nemen in 
De Heuvel. Dhr. Sandig zal zelf aanwezig zijn om te 
vertellen over zijn kermis en te zorgen dat alles 
zwiert en zwaait.

Roze maandag zal Duo Nootmuskaat op Den 
Herdgang optreden. Duo Nootmuskaat vertolkt met 
zang en accordeon bekende Nederlandstalige 
levensliedjes. Dit doen ze op hun eigen bijzondere 
manier. Nootmuskaat treedt op van 14.30 tot 16.30 
uur. Mensen zonder welzijnspakket betalen € 5,00 
entree. Woensdag 24 juli, is het gewoon Bingo 
middag. Maar iedereen heeft prijs. We spelen vier 
rondjes bingo en na afloop eten we heerlijke 
oliebollen, kwarkini’s en of appelbeignets die vers 
voor ons gebakken worden door Abio.

De prijs van de bingo is zoals u gewend bent € 1,50 
per kaart. Entree zonder welzijnspakket € 2,50.

Op donderdag 25 juli, organiseert onze keuken ene 
heerlijke BBQ. Voor deze BBQ moet u even de 
affiches in de gaten houden, zodat u zich tijdig 
hiervoor opgeeft. De BBQ zal om 17.00 uur starten. 

Op vrijdag komt Aarle IJS langs met zijn ijskokar 
zodat u in de gelegenheid bent om een lekker ijsje 
te kopen. Er zal ook een prachtig Draaiorgel zijn, 
zodat we lekker in de Kermissfeer blijven. 

Op Den Herdgang gaat de Kermis dus niet 
ongemerkt voorbij. We gaan er gewoon ons eigen 
feestje van maken. 

Welzijn,  
Claudi Olieslagers
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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

Vrijwilligersinfo
Vertrokken
In de afgelopen periode zijn er een aantal 
vrijwilligers gestopt met hun vrijwilligerswerk. 
Wij bedanken hun 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

Extra handen, op te geven bij Leoni 
Hoogendoorn
Kermisweek 22 juli t/m 26 juli
Maandag 22 mei optreden
Aanwezig 14.30 uur 
Zaal 
Bewoners

Voor woensdag en vrijdag hebben we de vaste 
vrijwilligers mee ingepland.

Zondag 8 september optreden
Aanwezig 14.00 uur 
Bar
Zaal
Bewoners

Zondag 29 september optreden
Aanwezig 14.00 uur 
Zaal
Bewoners
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Beweegweek

Hobbygroep

Bewegen is belangrijk, daarom doen we dat in Den 
Herdgang lekker veel. Stilstaan is achteruitgaan 
en rust roest. 

Op maandag 23 september start onze 
beweegweek. We hebben weer een vol 
programma en iedere dag is er wat te bewegen. 
Natuurlijk zullen we dat t.z.t nog communiceren. 

We starten de beweegweek om maandag 23 
september net zoals iedere week met Meer 
Bewegen voor Ouderen om 10.45 uur. ’s Middags 
is het gewoon sjoelen, want ook dat is bewegen! 

Op dinsdag 24 september komt Max 
Welzijnswinkel langs om alle rollators na te kijken 
en goed af te stellen. 

Woensdag 25 september is er een demonstratie 
rolstoeldansen en zitdansen waar we uiteraard, 
actief aan deelnemen.

Op donderdag zal de Silverfit wat extra aandacht 
krijgen en komt onze Fysiotherapeut nog een 
andere Silverfit demonstreren. Op vrijdag 
27 september komt DJ Jan Hoesen met een 
danspaar langs, want dansen is ook bewegen en 
komt het KBO van Berkel-Enschot samen met u 
een lekkere foxtrot doen. 
 
Alle activiteiten vinden in de middag plaats. 

We sluiten op zondag 29 september af met een 
optreden van Marie-Christien, zodat we weer tot 
rust komen. 

De deelnemers van de hobbygroep 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

Verloren of gevonden voorwerpen!
Wanneer u gevonden voorwerpen hebt of juist iets bent verloren, dan 
kunt u zich wenden tot de medewerkers van de horeca. Zij nemen 
deze in bewaring.
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SPEURPUZZEL

PUZZELWINNAAR
Winnaar van de vorige puzzel is: Mw. v.d. Heuvel, app 314 De Bijsterstede en Mw. Engel, app 265 Den Herdgang

Oplossing: POOLCIRKEL
Gefeliciteerd u kunt bij de Welzijn een tegoedbon van 10,-- euro in ontvangst nemen.
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 kan worden ingeleverd tot 5 augustus 2019 in het postvak van het locatiesecretariaat.

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

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

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

AANEENKETENEN 
AFLEESLOEP 
AFRODIET
BEDKLOS 
CINTROENGELEI 
CONGRES
DOERAK 
DROMEN 

FAUTEUIL
FERRY FLODDE-
RAAR GEDRAGS-
LIJN
GIETSTUK 
GRAAF GROOTBEK
HENDRIKA 
HOOFDAFDELING 

HULPTOESTEL
KORENPRIJS 
LIJFJE LIPPENPOT-
LOOD
LOONTECHNISCH 
LOVENSWAARDIG 
MOSSEL
OBLIGAAT 

OVERKLEED 
PAPOEA
REUKORGAAN 
RUZIEMAAKSTER 
SANTIN
SKATEBOARDEN 
SOLDATENKROEG 
STAPJE

TUITPOT 
TUSSENSTOP 
VERTAALWERK
VERWELKOMING 
VRAGENDERWIJS 
WAREN
ZEEBERG

L O O N T E C H N I S C H
O I G Y J U E O T E I E R
V R P P R N I E N T R N S
E E A P D R I T R G E A P
N T R R E D E O P M R O W
S S I W O N E F O O T E T
W K O R E N P R IJ S T K S
A A F V G L D O N S R R G
A A N E E N K E T E N E N
R M L G L R S O W L O U I
D E P E I S K L M R O K L
I I E M U E A L K I E O E
G Z O T E A T N E B N R D
H U L P T O E S T E L G F
E R S R U T B O T I D A A
D O E R A K O L P U N A D
L V E D F R A K I A K N F
N IJ L S G A R D E G P A O
E O F L O D D E R A A R O
S L A J Z E E B E R G A H
S IJ W R E D N E G A R V T



 

Algemene informatie

Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag van 
10.00-12.30 uur.

Fysiotherapie
De Wever
Marjon Bartels, tel. 06-
12483513
Bas Verdegaal. Dinsdag en 
vrijdag van 8.00-12.00 uur, tel. 
4680220, 06-33103176. Van de 
Braak en Maas. Volgens af-
spraak: tel. 5420685 (zie adver-
tentie)

Prikdienst
Elke dinsdag- en donderdag 
van  
9.00-10.00 uur in de wisselruim-
te Heuvel.

Pedicure
Maandag hele dag en 
dinsdagochtend aanwezig op 
Den Herdgang
WonenBreburg

Huismeester: Bert Wielaert, 
tel. 06-50663055 
Woonconsulent: Mariët van 
Maanen, tel. 5399762

Wijkagent
Te bereiken via tel. 0900-8844 

Ouderenzorg gemeente 
Tilburg (sociale dienst)
U kunt zelf de gemeente bellen 
(tel. 14013), vragen naar oud-
erenzorg.

Diëtiste 
Judith Goertz, tel.: 06-13107448

Kleine reparaties rolstoelen 
en rollators (b.v. 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

Redactie 
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:
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Bibliotheek
Weet u dat Den Herdgang een bibliotheek heeft 
met een mooie collectie gewone en speciale 
grooletter-boeken?

Houdt u van lezen?
Kom dan eens een kijkje nemen bij de bibliotheek in 
de Heuvel. Wij zijn er elke woensdag van 9.30 uur 
tot 11.30 uur.

Graag tot ziens,
Vrijwilligers bibliotheek 
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