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Het jaar is goed begonnen binnen het 
behandelcentrum De Hazelaar. We kijken terug 
op een feestelijke maand waarin we carnaval 
vierden. Inmiddels is de lente weer gestart met 
al wat mooie dagen. Ondertussen blijven er 
natuurlijk veel zaken spelen in huis. Wat veel 
cliënten en familieleden zien, is dat er veel  
extra personeel aangetrokken is binnen het 
behandelcentrum. De kwaliteitsgelden zijn goed 
ingezet en zorgen ervoor dat we onze aandacht 
voor de cliënt en zijn of haar behandeling 
verder kunnen inzetten. Tot nu toe lukt het  
ons nog aardig om in zo’n gespecialiseerd  
huis medewerkers te vinden waar veel 
gespecialiseerde teams intensief samenwerken. 
Al merken we ook dat soms vacatures langer 
openstaan dan we gewend zijn. 

Er zijn ongelofelijk veel mensen nodig in de 
gezondheidszorg komende jaren, waarbij een 
andere manier van denken en werken evident is. Met 
elkaar richten we ons op het doel; goede en snelle 
behandeling realiseren. Samen met alle disciplines in 
de zorg worden we daar steeds beter in en proberen 
we daarin continu te blijven leren van elkaar.

In een behandelcentrum praat je daarin snel in 
zorgproducten, al weet ik dat veel van onze 
cliënten vooral kijken of hun doel waarvoor ze hier 
zijn, behaald is. Het is daarom goed om te weten 
dat we maar een klein beetje hier doen. Net als in 
het ziekenhuis proberen we zorg zo snel mogelijk 
planbaar te maken, zodat je thuis (soms met 
mantelzorg of thuiszorg) weer vooruit kan. 
Daarnaast doen we natuurlijk ons best op de 
gespecialiseerde zorgafdelingen 
- indien mogelijk - cliënten weer in reguliere 
zorgafdelingen te krijgen. Dat gaat natuurlijk soms 
bij de een wat gemakkelijker dan bij de ander. 
Maar daar ligt natuurlijk ook een uitdaging voor 
ons.

Het behandelcentrum werkt daarin vanuit een 
gastvrije houding, waarin we ook kritisch zijn omdat 
we in onze therapeutische klimaten juist niet zaken 
willen overnemen. Thuis zijn ook geen 24 uur per 
dag verpleegkundigen of verzorgenden aanwezig. 
Het woord therapeutisch (ook wel behandel) 

klimaat kom je binnen het hele huis tegen.
Gastvrijheid en therapeutisch klimaat optimaal 
samen te laten komen, pakken we ook op in Plaza. 
We hebben een interimmanager gevonden die dit 
vak goed verstaat. De juiste balans vinden is 
daarin een toverwoord. We doen dit met onze 
cliënten, families, maar ook met de interne 
organisatieonderdelen. We hopen dat de 
interimmanager daar een belangrijke basis voor 
weet neer te leggen. Soms merken we nu dingen 
onoverzichtelijk te doen, vaak onbedoeld. 
Voorbeeld is de prijsverhoging die we onlangs 
hebben moeten doorvoeren. 

U gelooft het misschien niet, maar we kwamen 
erachter dat we diverse producten onder kostprijs 
verkochten. Uiteindelijk gaat dat ons de das 
omdoen. We hebben prijzen begin dit jaar dus niet 
allemaal gelijkwaardig kunnen laten stijgen t.b.v. 
de btw. We hebben op verschillende producten 
daar een extra correctie op doorgevoerd, zodat we 
de personeelskosten er ook weer uit konden 
betalen. U merkt daarin veel verschillen in de 
prijsontwikkelingen.

Duidelijk is dat we graag willen verbeteren en dat 
gaan we komende tijd doen. Ik hoop in de 
volgende Nieuwsbrief te kunnen vertellen hoe. 
Daarbij vergeten we de zorgafdelingen niet. Graag 
ondersteunt Plaza in hun kunde als het gaat om 
gastvrijheid, eten en drinken.

Samen vinden we een oplossing en weten we de 
leefwereld van thuis hier zo te creëren, zodat u 
thuis weer kunt functioneren. Elke dag opnieuw 
door vele (verschillende) medewerkers en 
vrijwilligers vol passie, energie en inzet.
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Onder de naam Mannen, Hout- en Groengroep 
is er op 18 maart een groep van start gegaan die 
zich zal gaan bezighouden met de snoep- en 
pluktuin en de groenkamer van De Hazelaar.
Ik ontmoet Mariëtte van de Brekel en 
vrijwilligers Jan Maas en Geert van Dun, die 
deze groep begeleiden.

‘Ja, het heet dan wel Mannen, Hout- en 
Groengroep,’ lacht Mariëtte, ‘maar vrouwen zijn ook 
welkom, hoor. Het is meer dat sommige heren 
cliënten wel eens lieten doorschemeren dat er 
behoefte was aan een echte mannenactiviteit. Iets 
met timmeren bijvoorbeeld. Vandaar dat woord 
‘Hout’ in onze groepsnaam. Denk aan vogelhuisjes, 
voederplankjes, eventuele plantenkasjes of 
borderafscheidingen. Maar ook het zwaardere 
spit- en graafwerk. Ook daarvoor hebben we 
ijverige mannenhanden nodig.’ Mariëtte is een 
duizendpoot, vanuit de afdeling Welzijn heeft ze als 
speciaal aandachtsgebied, het gebruikmaken van 
de buitenfaciliteiten voor de cliënten. Op een 
gegeven moment leek het haar een goed idee 
cliënten te betrekken bij het onderhoud van de tuin 
en daar kwam vrijwilliger Jan Maas in beeld.  

Samen zorg dragen
Jan Maas was voorheen altijd belast met het 
onderhoud van de snoep- en pluktuin.
‘Ik werk nog maar drie dagen per week.,’ vertelt 
Jan. ‘Ik ben opgeleid als milieudeskundige en werk 
voor de provincie, maar ik kon mijn werkweek 
makkelijk uitbreiden met vrijwilligerswerk en omdat 
mijn vrouw werkzaam is op de administratie van 
De Hazelaar was mijn keuze voor deze locatie 

gauw gemaakt.’ Hij zal vanaf nu de cliënten die 
zich hebben aangemeld voor de groep bij tuin- en 
timmerwerkzaamheden begeleiden. Ze gaan nu 
‘samen’ zorg dragen voor de tuin. 

Hierin wordt Jan bijgestaan door vrijwilliger Geert 
van Dun. Geert komt oorspronkelijk van een 
boerenbedrijf in Oosterhout, daar kreeg hij de 
liefde voor de natuur en het buiten werken, met de 
paplepel in gegoten. Toch werd hij chemisch 
analist bij het Tilburgse bedrijf International Flavors 
& Fragrances. Maar in zijn latere leven ging dat 
mis en kwam hij terecht bij Switch, een organisatie 
die zich richt op mensen die uit het arbeidsproces 
gevallen zijn. Geert deed daar verschillende 
cursussen en maakte de overstap naar het 
vrijwilligerswerk bij De Hazelaar om, net als Jan, 
de tuin te onderhouden. ‘Ik heb bij Switch geleerd 
wat doorzettingsvermogen is,’ zegt Geert, ‘en ik 
weet hoe goed het mij doet om buiten te zijn, dus 
ik ben hier op mijn plaats.’

Aarde onder je handen
‘Ja, hoe ontzettend belangrijk het is om in de 
buitenlucht bezig te zijn, ook voor onze cliënten, is 
voor mij overduidelijk,’ gaat Mariëtte verder. ‘Als 
mensen buiten zijn, verandert dat hun mindset, 
gedachten krijgen een andere wending. Het is 
gezond en kan herinneringen aan vroeger oproepen.  
Het gevoel van de aarde onder je handen, te midden 
van bloemen, bloesem en fruitbomen, prikkelt de 
zintuigen, herstelt de concentratie, kalmeert de 
onrust en stimuleert de creativiteit. Cliënten worden 
afgeleid, ze ontspannen en verwonderen zich en 
voelen zich nuttig.

Meer dan tuinieren alleen...
Troeke van Rijswijk – gastverslaggever

Een goede tuin heeft overzicht. Er moeten paadjes 
zijn, verschillende zitjes, herkenbare elementen en 
zon en schaduw. Hij moet ook veiligheid bieden 
aan onze cliënten.’ In alles wat Mariëtte zegt, klinkt 
haar enthousiasme voor dit project duidelijk 
hoorbaar door. ‘Ik geloof hier echt in,’ zegt ze.
‘Het zou zelfs interessant zijn om na een poos, een 
half jaar of zo, het terug te koppelen naar de 
verschillende afdelingen om erachter te komen wat 
voor de cliënten het deelnemen aan de Mannen, 
Hout- en Tuingroep, voor effect heeft. Dat zou ik 
nou wel eens willen weten...’

Snoepen en plukken
Het werk in de tuin zal bestaan uit:
-  Het planten en zaaien in de pluk- en snoeptuin.
-  Het timmeren en schilderen van vogelhuisjes,  
 voederplankjes etc.
-  Het onderhoud van de bloeiende tuin, knippen,  
 snoeien en oogsten.
-  Het inrichten van een plantenkamer binnen in  
 het gebouw van De Hazelaar.

De cliënten kunnen wat zij plukken zoals 
worteltjes, snoeptomaatjes, radijsjes of frambozen, 
meteen lekker oppeuzelen. Of ze nemen groente 
of fruit mee naar de afdeling waar ze het samen 
met de medewerkers verwerken tot bijvoorbeeld 
soep of jam. Bloemen plukken is niet echt mogelijk, 
wel mogen cliënten zeggen welke bloemen ze 
graag zouden zien in de tuin, dan kunnen die 
eventueel geplant of gezaaid worden.

Iedereen kan lid worden van de Mannen, Hout- en 
Groengroep. Dus mannen én vrouwen van alle 
afdelingen. Elke maandag zijn de vrijwilligers er 
om de cliënten te begeleiden en natuurlijk zorgt 
Mariëtte voor de randvoorwaarden, zodat de 
materialen, de zaden en jonge planten 
aangeschaft zijn en dat iedereen op het 
afgesproken tijdstip aanwezig is.

Groen buiten en binnen
‘En voor de winter,’ vertelt Mariëtte, ‘wil ik een 
Groenkamer realiseren.’ Ze neemt me mee naar 
een ruimte naast het atelier op de eerste etage. 
‘Kijk hier komen planken met plantjes en overal 
potten met allerlei planten die dan verzorgd 
moeten worden, de dode blaadjes eruit gehaald, 
gestekt, geplant etc.’ Ze laat me twee kasjes zien 
waarin transparant groene sprietjes met wiebelige 

blaadjes nog maar net, aarzelend aan hun 
plantenleven begonnen zijn. ‘Op die manier 
kunnen cliënten ook in de winter bezig zijn met 
planten en dan zetten we hier wat fauteuils neer 
zodat ze hier ook gewoon heel lekker rustig 
kunnen gaan zitten genieten tussen het groen…’

We gaan naar buiten. Het lentezonnetje straalt. We 
nemen een paar bakken met primula’s mee. ‘Een 
cadeautje van iemand,’ zegt Mariëtte, ‘die kunnen 
we in de grond gaan zetten.’ Schoorvoetend 
sluiten de eerste cliënten zich aan. Jan deelt hout 
uit om vogelhuisje in elkaar te gaan zetten.

Tuingereedschap in een kruiwagen wordt het pad 
opgereden. Het is nog even wennen zo’n eerste 
keer. Taken moeten nog verdeeld worden. 
Voorkeuren nog uitgesproken. 

Een cliënt is al begonnen met de verdeling van de 
primula’s over de verschillende perken. Ik zie 
blauwe druifjes, tijm en peterselie. 

De pruimenboom staat in bloei. ‘Ik ga even zitten,’ 
hoor ik iemand zeggen, ‘ik heb last van mijn heup.’ 
‘Lekker zo in de zon,’ zegt een ander en iemand 
wijst, ‘kijk, daar komen appels aan.’ Het is een 
mooie dag. En het gaat vast een prachtige zomer 
worden…



Na succesvolle ervaringen in de voorgaande jaren 
gaat De Hazelaar voor cliënten, familie en/of 
bezoekers wederom een wandeldriedaagse 
organiseren. Deze vindt plaats op dinsdag 
21, 22 en 23 mei 2019.

Wat houdt het in?
Vertrektijd is dagelijks mogelijk tussen 
10.30 - 15.00 uur. 
Aankomsttijd is dagelijks mogelijk tussen 
11.00 - 16.00 uur.

Vanuit De Hazelaar worden er drie mooie 
wandelroutes uitgezet. De routes zijn ongeveer 
2500 meter lang. Tijdens iedere route is er een 
tussenstop gepland waar de deelnemers 
getrakteerd worden op koek en/of een drankje.

Deelname aan de wandeldriedaagse is gratis.
Deelnemers op donderdag krijgen een presentje 
als bewijs van deelname. 

Iedereen kan deelnemen! Want uiteraard zijn 
hulpmiddelen zoals een rolstoel, rollator of stok 
toegestaan. 

Om u tijdens de wandeltochten te vergezellen of u 
een helpende hand te bieden zoals uw rolstoel 
duwen, nodigen we uw familielid/kennis van harte 
uit om óók deel te nemen.  

We hopen op veel enthousiasme en deelnemers.

Wandeldriedaagse Van de Cliëntenraad

Sinds kort hebben wij op afdeling Appel de 
beschikking over de Snoezelpoes, een interactieve 
robot-kat. 

Deze prachtige kat is speciaal ontwikkeld voor de 
zorg voor mensen met dementie. Ze ziet er niet 
alleen zeer levensecht uit, ze voelt en klinkt ook 
net als een echte kat. Met haar heerlijk zachte vacht, 
haar kalmerend gespin en gezellige gemiauw is 
ze een prachtige aanwinst voor iedereen die van 
dieren houdt. Door de ingebouwde sensoren 
reageert deze kat op aaien, knuffelen en beweging, 
net als de echte katten die je kent. Ideaal 
gezelschapsdier voor mensen met dementie. 

Ook onze cliënten hebben al heerlijk gesnoezeld.

De Snoezelpoes

In de vergadering van 11 maart 2019 zijn de 
volgende onderwerpen besproken:

Prijsverhogingen Plaza Restaurant
• Toelichting door locatiemanager over   

totstandkoming prijzen
• Communicatie binnen De Hazelaar

Status Dienstverlening binnen De Hazelaar
• Tijdelijke wijziging uitvoering functie 

teammanager Dienstverlening
• Plaza

Status afdeling Mondriaan
• Teamsplitsing
• 2 units: dementie en onbegrepen gedrag         

+ (tijdelijke) psychogeriatrische behandeling

Nieuwe werkvorm Cliëntenraad
• Elke maand vergadering, waarvan een deel in 

aanwezigheid van de locatiemanager  
 
 
 

 
Overzicht evaluaties Waardigheid en Trots 4e 
kwartaal 2018 (Elly Robben)
• Samenvatting evaluatie afdelingen
• Toelichting vervolg werkwijze en werkvorm 

met betrekking tot de projectgroep Welzijn 
De Hazelaar Waardigheid en Trots / 
Kwaliteitskader 2019

Klachtenfunctionaris (Marije Ruijgh)
• Kennismaking
• Toelichting klachten 2018
• Klacht wasserij

Het verslag van het overleg Cliëntenraad en 
locatiemanager De Hazelaar wordt binnen veertien 
dagen na de vergadering op de prikborden 
opgehangen. Ook ontvangen de afdelingen een 
exemplaar voor inzage voor de cliënten.

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

Per 1 mei 2019 is de huidige bibliotheekservice aangepast. In plaats van de wekelijkse rondgang van de 
boekenkar per afdeling, moet u zich nu gaan richten tot afdeling Welzijn voor het halen of omruilen van een 
boek. Mocht u behoefte hebben aan een boek, groot-letterboek en/of luisterboek of een boek willen omruilen, 
dan kunt u contact opnemen met afdeling Welzijn (telefoonnummer 013 464 43 20 of 013 464 42 50).

Een medewerker Welzijn komt dan in de loop van de week bij u langs.

Wij wensen u veel leesplezier
Afdeling Welzijn 
Behandelcentrum De Hazelaar

Bibliotheekservice aangepast
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Op 9 april hebben studenten van Serve the City Tilburg, Tilburgse Fiscalisten Vereniging De Smeetskring 
en Asset | Accounting & Finance de cliënten getrakteerd op een voorjaarswandeling met na afloop een 
kop koffie,  homemade brownies en sandwiches. De Kletspotten op de tafels stuurden aan op leuke 
gesprekken tussen cliënt en student.  Wat een betrokkenheid en waardering hebben deze studenten 
getoond aan hun medemens. Chapeau, het zijn toppers!

Met regelmaat vindt er in De Hazelaar een expositie 
plaats. Het zijn werken van mensen die vooral in hun 
vrije tijd kunstzinnige creaties maken.

Van begin mei t/m medio augustus 2019 exposeert 
het schilderatelier voor jonge mensen met dementie. 
De werken zijn te bezichtigen op bovenverdieping 
van de middenbouw.

De schilderijen zijn gemaakt door jonge mensen, 
die voor hun 65e levensjaar belast zijn met een vorm 
van dementie. Zij zijn bezoekers van dagbehandeling 
Renoir ( De Wever Thuis ) en cliënten van afdeling 
Appel (De Hazelaar). Iedere donderdagochtend 
komen zij bij elkaar in het schilderatelier onder 
deskundige begeleiding van vrijwilligsters Hanneke 
en Marjo. De begeleiding luistert naar het verhaal 
van de kunstenaa, en met enige sturing geven ze de 
kunstenaar de motivatie om zijn of haar ideeën op 
doek te zetten. De deelnemer bepaalt zelf wat hij of 
zij gaat schilderen. Men kiest uit enkele voorbeelden 
die er liggen of deelnemers nemen zelf iets mee of 
werken vanuit een idee dat ze in hun hoofd hebben. 
De begeleiding probeert hierop in te spelen, 

zonder zelf de kwast in de hand te nemen. Door dat 
niet te doen, behoudt iedere deelnemer zijn eigen 
stijl en kan men met recht zeggen: dat schilderij heb 
ik zelf gemaakt! Dat geeft zelfvertrouwen en nog 
meer creatieve uiting van gevoelens en emoties, 
die men soms niet onder woorden kan brengen.

Stuk voor stuk zijn het ‘sprekende’ schilderijen. 
Ze zijn niet alleen mooi en kleurrijk uitgewerkt, 
maar weten je niet alleen als toeschouwer, maar ook 
als mens te raken, doordat gevoelens en emoties 
(die de jong dementerende cliënt tijdens dit 
ingrijpende ziekteproces ervaart) via  het doek 
worden overgebracht.     

De deelnemers aan het schilderatelier zijn trots op 
deze expositie. Het is een kroon op hun werk en het 
motiveert hen om door te gaan met deze uitdagende, 
bijzondere en mooie hobby. 

Mocht u interesse hebben in één van de werken, 
of deze werken ook graag ergens tentoon willen 
stellen, neem dan contact op met Carla van den 
Boer: c.v.d.boer@dewever.nl of T 06 13980916.

ExponieuwsServe the grey

De MusicChair
Sinds kort heeft De Hazelaar de beschikking over 
twee MusicChairs en we willen graag onze 
positieve ervaringen met u delen!

Laat ze stralen!
Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat muziek een 
positieve invloed heeft op de hersenen en zeker voor 
mensen met dementie geldt dat ze dankzij de muziek 
uit hun jeugd weer toegang krijgen tot levendige 
herinneringen. Ook onze eerste ervaringen met de 
MusicChair bevestigen dat. Onze cliënten worden 
rustiger, beginnen te stralen en mee te zingen en 
stellen zich open voor contact. 

Comfortabel zittend in de MusicChair worden 
cliënten ondergedompeld in een cocon van muziek, 
zonder dat ze daarvoor een koptelefoon nodig 
hebben. Het geluid komt direct uit de twee speakers 

weggewerkt in de rugleuning van de stoel. 
De muziek opent als het ware deurtjes in het brein, 
die tot dan toe gesloten waren. Het geheugen wordt 
geactiveerd, er ontstaat meer contact met familie en 
verplegers maar het belangrijkste van alles is dat de 
cliënten uit hun isolement raken en weer plezier 
ervaren.
De stoelen staan momenteel op afdeling Appel.

In de nieuwsbrief van april hadden we een puzzelvraag staan. De juiste oplossing was: voorjaarsbollen
De winnaars de heer Prins van afdeling Miro en vrijwilliger Harrie van de Put hebben inmiddels een zak 
paaseitjes in ontvangst mogen nemen.

Winnaars puzzel Nieuwsbrief april
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Filmprogramma  

Iedere donderdagmorgen van
10.30-11.30 uur in 
Conferentieruimte 1.
Behalve de 1e donderdag van de 
maand is het in Plaza

Donderdag 2 mei 2019 in Plaza
Jan Smit op de Bühne

Donderdag 9 mei 2019  
Documentaire van Leonard Retel 
Helmrich “Stand van de zon, maan 
en sterren”

Donderdag 16 mei 2019  
Documentaire over “De Veluwe”.

Donderdag 23 mei 2019
Geen film in verband met
wandeldriedaagse

Donderdag 30 mei 2019
Geen film in verband met
Hemelvaartsdag 

Creatieve workshops
Iedere dinsdagmorgen van 
10.30 - 11.30 uur in ’t Atelier. 
Deelname is gratis maar eventuele 
materiaalkosten worden in 
rekening gebracht.

Dinsdag 7 en 14 mei 2019
Plantenhangers macrameeën 

Dinsdag 21 mei 2019  
Geen creatieve workshop in verband 
met de wandeldriedaagse

Dinsdag 28 mei en 4 juni 2019
Schilderij maken van gekleurd 
stukjes behang

Woensdag 1 mei 19.30 uur
De Kruikenzangers
Dit smartlappenkoor uit Tilburg brengt ons een 
gezellige meezingavond.

Woensdag 8 mei 19.30 uur
Back in Time
Muziek en zang van een oergezellig trio. Bekende 
liedjes, swingende hits en evergreens staan op het 
programma. Voor elk wat wils!

Woensdag 15 mei 19.30 uur
Zangduo Marinda en René
Dit duo heeft een breed zangrepertoire. Marinda is 
bekend van een optreden bij  RTL Late Night en van 
haar deelname aan het tv-programma ‘Op weg naar 
de top’.

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 mei 
Wandeldriedaagse
Vanuit De Hazelaar hebben we drie mooie wandel-
routes uitgezet. De routes zijn ongeveer 2500 meter 
lang. Tijdens iedere route is er een tussenstop 
gepland waar de deelnemers getrakteerd worden op 
ijs, koek en/of een drankje. Vertrek mogelijk vanaf 
10.30 tot 15.00 uur. Vanuit Plaza.

Woensdag 29 mei 14.30 uur
Bingo
Leuke prijzen zijn ingekocht! Hopelijk bent u de 
winnaar van één van deze prijzen! Kaarten kosten
 € 0,75 per stuk (voor cliënten) en € 2,00 per stuk 
(voor overigen).

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

Uitgaan in De Hazelaar
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Agenda MEI

Wo. 1 19.30 uur De Kruikenzangers
Do. 2 10.30 uur film in Plaza 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr. 3 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za. 4
Zo. 5 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma. 6 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di. 7 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo. 8 19.30 uur Back in Time
Do. 9 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr. 10 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za. 11
Zo. 12 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma. 13 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di. 14 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo.15 19.30 uur Marinda en René 
Do. 16 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr. 17 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za. 18
Zo. 19 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma. 20 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di. 21 10.30 uur wandeldriedaagse
Wo. 22 10.30 uur wandeldriedaagse
Do. 23 10.30 uur wandeldriedaagse met optreden   

                Gangmoakers
Vr. 24 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za. 25
Zo. 26 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma. 27 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 
Di. 28 10.30 uur creatieve workshop in Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo. 29 14.30 uur bingo

Do. 30 Hemelvaartsdag

Vr. 31 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza



- advertentie - 

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

kleuren, föhnen en permanent. 

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

Openingstijden
Dinsdag 8.00 - 12.00 uur
Vrijdag 8.00 - 14.30 uur

- advertentie - 

- advertentie - 

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

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

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

- advertentie - 

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

fietsend de omgeving verkennen.
 

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

om de rolstoel op de fiets te plaatsen. 

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

u de mogelijkheid om zelf  mee te trappen. 

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

De pedicuresalon is een onderdeel van
De Hazelaar. Ik behandel op professionele 
wijze uw voeten en ben aangesloten bij 
Provoet en tevens KRP geregistreerd. 

De Salon is geopend op maandag- en dins-
dagmiddag en donderdag.
Afspraken kunt u maken door middel van een 
afspraakformulier dat verkrijgbaar is bij de 
receptie of tijdens openingstijden in de salon. 

Ik ben bereikbaar via toestel 4131.
Diny Santegoets

Pedicuresalon
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Een geestelijk verzorger stelt zich 
opnieuw voor.

Ik werk sinds 2011 voor De Wever, maar er is 
sinds dat jaar een heleboel veranderd. Voor de 
cliënten en medewerkers van De Hazelaar die mij 
nog niet kennen, stel ik me graag nog eens een 
keer voor. Ik ben Archie de Ceuninck. Ik participeer 
als voorganger in de liturgische vieringen in De 
Hazelaar en Reyshoeve (Reeshof). Ik draai ook 
mee in het rooster voor de bereikbare diensten 
van de geestelijk verzorgers. Die worden vooral 
ingevuld door het vieren van ziekenzegens, maar 
u kunt ons ook laten bellen voor andere 
spoedeisende vragen, zoals bijvoorbeeld 
ondersteuning na een onverwachte vervelende 
gebeurtenis.

Ik heb als werkplekken Reyshoeve en,  
binnen De Hazelaar, afdeling Mondriaan en  
m-ZIC (opleidingsafdeling) Miro 2. Binnenkort 
verwacht ik ook aan het werk te gaan in de 
eerstelijns geestelijke verzorging in Tilburg.  
Kijk voor meer informatie daarover alvast op 
 
https://www.agora.nl/wegwijzer/geestelijk-
verzorgers-inschakelen-bij-jou-in-de-buurt. 

Naast geestelijk verzorger ben ik ook science 
practitioner. In die hoedanigheid maak ik mij sterk 
voor de bevordering van evidence based practice 
(wetenschappelijk onderbouwde ouderenzorg) bij 
De Wever. Ik ben praktiserend katholiek en haal, 
daarnaast, ook inspiratie uit filosofie, films, de 
natuur en natuurlijk de dagelijkse praktijk van mijn 
werk met ouderen. Het mooiste hierin vind ik om 
met de cliënt te zoeken naar ruimte voor eigen 
regie. Die is vaak nog heel goed te vinden, als je 
maar goed kijkt, en die ruimte ook écht wilt vinden. 
Ik heb een Limburgs-Nederlands-Indische 
achtergrond. Aangezien ik opgegroeid ben in Oss, 
ken ik Brabant goed. Ik woon in Nijmegen, samen 
met mijn vrouw, die werkt als vrijgevestigd 
eerstelijns specialist ouderengeneeskunde in het 
land van Maas en Waal. We hebben samen drie 
kinderen. Ik hoop dat ik ook dit jaar weer een 
bijdrage kan leveren aan een “nieuwe oude dag” 
(slogan van De Wever) voor iedereen die bij ons 
zorg krijgt.

Archie de Ceuninck

Hernieuwde
kennismaking

Oproep 
vrijwilligers
 
Maak van je vrije tijd blije tijd! 
Ben of ken je iemand bent die interesse heeft 
in vrijwilligerswerk? We maken graag nader kennis!

Neem daarvoor óf voor meer informatie, contact op 
met Elly Robben. Dat kan per telefoon 013 464 43 36 
of per e-mail e.robben@dewever.nl



Voor De Wever is 2019 het Jaar van de Vrijwilliger. 
We laten zien dat vrijwilligerswerk in de 
ouderenzorg niet saai is, maar juist veel te bieden 
heeft.

Veel mensen willen na of naast een arbeidzaam 
leven invulling geven aan ‘zorgen voor elkaar’. 
Op hun zoektocht naar vrijwilligerswerk gaan ze, 
anders dan vroeger, uit van de eigen kwaliteiten. 
Wij weten dat de maatschappij in dat opzicht 
verandert en we bewegen mee. We hebben oog 
voor de wensen en kwaliteiten van de vrijwilliger, 
die zijn ons uitgangspunt. En dat kan, het werk is 
zeer divers, voor iedereen is er wel iets van zijn of 
haar gading. Daarnaast verandert ook onze cliënt. 
Die heeft steeds meer een eigen, specifieke vraag. 
Eigen regie en eigen activiteit maken immers 
gelukkig. Niet iedere vrijwilliger sluit daar een op 
een bij aan, we zoeken vrijwilligers met diverse 
talenten. De een werkt direct met cliënten, een 
ander levert indirect zijn bijdrage. Maar één ding 
geldt voor elke vrijwilliger: je maakt mensen blij en 
gaat zelf met een positief gevoel naar huis.

Rianne Roelings is een vrijwilliger die haar bijdrage 
indirect levert. Ze werkt één ochtend in de week bij 
De Hazelaar als ondersteuning van de 
medewerkers welzijn. Ze houdt zich bezig met de 
app Enjoj en met de nieuwsbrief voor de cliënten. 
Daarnaast doet ze af en toe administratief werk.

‘In 2012 kreeg ik een burn-out,’ vertelt Rianne. 
‘Ik was twintig jaar werkzaam als accountant en 
kreeg klachten. Die waren psychisch, het was 
stressvol werk, maar later bleek dat ook het lichaam 
voor een deel van de problemen zorgde. Ik heb 
fibromyalgie, een chronische pijn in spieren en 
bindweefsel die vaak samengaat met stijfheid en 
vermoeidheid. Werken achter de computer was en 
is moeilijk voor mij. Terug naar mijn werk ging niet 
en voor je het weet ben je lang thuis en gedeeltelijk 
afgekeurd.’

Bij het UWV heeft Rianne gesprekken met een 
re-integratiecoach. Ze wil door vrijwilligerswerk 
onderzoeken hoe groot haar belastbaarheid is, wat 
kan ze nog aan? Ze begint in mei 2017 als 
gastvrouw poliklinieken bij het EZT TweeSteden.
‘Dat gaf meteen veel voldoening. De positieve 

reacties van de mensen zorgden voor een goed 
gevoel. Er kon volgens mij nog wel een ochtend bij. 
Ik zag een vrijwilligersvacature van De Wever, bij 
de receptie van Damast. Het werk bleek echter te 
relaxed, ik functie had voor mij te weinig inhoud. 
Dat gaf me overigens wel tijd me in te zetten voor 
het keurmerk Vrijwilligerswerk Goed Geregeld.’ 
Toen ze aangaf te willen stoppen vroeg Elly 
Robben, coördinator vrijwilligerswerk, die haar 
talenten bij het werk voor het keurmerk gezien had, 
haar voor een vrijwilligersfunctie bij De Hazelaar. 
‘En die blijkt op mijn lijf geschreven. Ik wissel 
computerwerk af met administratieve 
werkzaamheden en dat gaat goed. Het is voor mij 
ook prettig dat het werk zo georganiseerd is dat ik 
het in een ochtend af krijg. Geen stress! Ik ben er 
nu wel achter dat twee ochtenden op dit moment 
mijn maximale belastbaarheid is.’

Rianne geeft aan dat het werk bij De Hazelaar haar 
goed bevalt. ‘De sfeer is goed, ze zien me voor vol 
aan. Ik vind het leuk om als ‘buitenstaander’ te zien 
hoe iets gaat en om met medewerkers van 
gedachten wisselen over vrijwilligerswerk. Het is 
prima dat vrijwilligerswerk vrijwillig maar niet 
vrijblijvend is, maar het is soms wel zoeken naar de 
verantwoordelijkheden die je hebt. Het kan niet zo 
zijn dat vrijwilligers iets doen dat medewerkers niet 
kunnen overnemen bij afwezigheid.’

Dat ze in het kader van re-integratie wat komt halen 
als vrijwilliger staat vast, maar belangrijker is de 
ervaring dat ze nog waardevol kan zijn voor de 
maatschappij. Dat geeft haar een positief gevoel. ‘Ik 
kom blij thuis, met verhalen. En dat is lang geleden.’
 

Maak van je vrije tijd blije tijd
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Algemene informatie
Plaza
Plaza is het restaurant van De 
Hazelaar en is dagelijks geopend 
van 10.30 tot 20.00 uur. Aan de 
counter van Plaza kunt u een 
keuze maken uit een assortiment 
dranken, vers gebak en zoetwar-
en. Naast het zelf samenstellen 
van uw lunch, worden (warme) 
lunchgerechten en snacks op 
bestelling voor u bereid. Als betaal-
wijze behoren contant en PIN tot 
de mogelijkheden. Als extra ser-
vice mag u bij een PIN betaling tot 
een bedrag van € 20,- bijpinnen. 

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

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

Wasserette
U kunt binnen De Hazelaar uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staan twee 
wasmachines met automatische 
zeepdosering en twee droogauto-
maten. De machines werken met 
munten. Deze kosten € 1, - en zijn 
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur 
verkrijgbaar bij Plaza. De wasser-
ette bevindt zich in de beneden-
gang richting bouwdeel Casa 
(tegenover Matisse). De wasser-
ette is 7 dagen per week en 24 uur 
per dag geopend.

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
15.00 uur geopend. Tussen 10.15 
- 10.30 uur en 12.00 – 12.30 uur is 
er niemand aanwezig, maar zijn zij 
wel telefonisch bereikbaar op het 
telefoonnummer 013 4644111.
U kunt in de linnenkamer terecht 
voor informatie over het wassen, 
stomen en nummeren van uw 
kleding. 

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

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

Liturgieviering
Elke zondagochtend is er om 
11.00 uur een liturgieviering voor 
alle cliënten en hun naasten. 
Deze viering vindt plaats in Plaza. 
Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om koffie te drinken.

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

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

De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 
uur. De juiste data vindt u op het 
mededelingenbord van uw afdel-
ing. Afspraken kunt u maken door 
middel van een afsprakenformulier 
dat verkrijgbaar is bij de receptie of 
tijdens openingstijden in De Salon, 
toestel 4131. 

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

Parkeerregeling bezoekers 
Bezoekers van De Hazelaar 
kunnen betaald parkeren op het 
parkeerterrein van het Twe-
eSteden ziekenhuis. De eerste 
contactpersonen van de cliënten 
krijgen een sleutel waarmee zij op 
werkdagen na 15.30 uur en in het 
weekend de hele dag gratis kun-
nen parkeren op de parkeerplaats 
van De Hazelaar. 



Activiteiten meimaand
Openingstijden: maandag t/m zondag van 7.00 uur tot 21.00 uur
Op maandag t/m zaterdag wordt er om 14.00 uur een Rozenhoedje gebeden
Op zondag is er om 7.30 een Bedevaartsmis

Woensdag 1 mei  10.00 uur  Openingsviering met koor Heilige Geest uit Goirle
Woensdag 1 mei  20.00 uur  Openingsconcert door Hasselts Gemengd Kapellekoor 
Zondag 12 mei  11.00 uur  Moederdagmis in de openlucht (bij goed weer)
Woensdag 15 mei  19.30 uur  Marialiederen zingen met Hasselts Gemengd Kapellekoor
Dinsdag 28 mei  10.30 uur  Herderkoor zingt in de kapel
Woensdag 29 mei  19.30 uur  Marialiederen zingen met Hasselts Gemengd Kapellekoor
Donderdag 30 mei    7.30 uur  Bedevaartmis (Hemelvaart)
Vrijdag 31 mei    8.00 uur  Slotviering meimaand gebedsdienst

Meimaand bezoek aan Hasseltse Kapel 
Schuin tegenover De Hazelaar is De Hasseltse Kapel gelegen. Het trotseert als monument al 
ongeveer vier eeuwen en is daarmee het oudste monument van Tilburg. De kapel biedt plaats aan 
religieuze plechtigheden, met als hoogtepunt de meimaand. In deze maand bezoeken mensen de 
kapel, om een kaarsje te ontsteken, gebedje te doen of lekker te genieten van de bedrijvigheid 
rondom de kapel. De gehele maand kunt u op elk moment terecht bij de kapel, maar er zijn ook 
een aantal georganiseerde activiteiten die wellicht de moeite waard zijn te bezoeken. 


