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Van de redactie
Waar gaan we het over hebben in dit nummer? In 
de speurtocht op het net stuitte de redactie op de 
betekenis van korte of lange vingers aan uw hand. 
Even lezen. En ja, gelijk goed gekeurd. Meteen kwam 
de gedachte op, dat dit een goede titel zou zijn. 
Want wat doe je niet allemaal met je hand? En als 
je woorden samenvoegt tot gezegden, dan betekent 
het een hele hoop en doen wij het in vele vormen 
iedere keer. Het eerste wat opkomt is natuurlijk de 
uitdrukking: de handen aan het bed. De kernwaarde 
van een zorgcentrum. Waar zou je zijn als die handen 
er niet waren? Wat gaat er niet allemaal door onze 
handen? Dat verschilt van mens tot mens maar ook 
van beroep tot beroep. Of ze schoon blijven of vuil 
worden hangt ook daarmee samen. De microscoop 
leert ons dat handen altijd vuil zijn, ook al lijken ze op 
het blote oog schoon.

De kantoorbaan vroeger kenmerkte zich vooral 
door schone, eelt loze handen, met her en der 
sneetjes van het zich snijden in papier. De werkman 
daarentegen was op een dag veel tijd kwijt aan 
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het schoon schrobben van zijn handen van olie, 
smeer, aarde of zo. Want ongewassen handen 
(illotis manibus) betekent dat je onvoorbereid 
bent. Iets in de vingers hebben (=ergens ervaring 
en deskundigheid over hebben opgebouwd, 
waardoor men met grote kwaliteit en zonder fouten 
te maken, zich hiermee bezig kan houden.) Een 
andere kernwaarde binnen De Wever: continu 
leren en verbeteren. 

In uw woon- en onze werkomgeving is er van alles 
aan de hand. Sommige zaken hebben wij niet 
in de hand. Andere wel. Zo werd in mei voor de 
tweede keer de hobbymiddag gehouden. Gezellig 
in elkaars aanwezigheid iets onder handen 
nemen creatief bezig zijn: puzzelen, haken, 
breien, schilderen, mozaïeken, bladeren in een 
patronenboek) of bewonderend toekijken. Het gaat 
vooral om de gezelligheid. 

De hitte in juni bracht de bewoners iets meer 
naar de Gele Zaal. Want de dikke muren van 

de 104-jarige witbouw laten de warmte niet 
makkelijk binnen. Dat bracht ons op het idee om 
een koeltafel in te richten. Het bood ons op de 
kantorengang de gelegenheid om net iets meer 
met de bewoners in contact te zijn. Even een 
praatje, een potje kaarten, mee helpen puzzelen. 
Aan beide kanten een win-win situatie dus. Ook 
werd de kermismiddag daarheen verplaatst. 

De handen uit de mouwen steken: drie vrouwen 
sterk hebben de boekenkast van de serre van 
Emmaus verplaatst naar de houtcontainer. De 
handen dus echt uit de mouwen.

Tot slot hopen wij dat u zich eind september kunt 
afvragen: ‘wat is er aan de hand op afdeling 
Gaudete?’ Dan bereikt namelijk sinds lange tijd 
een bewoner weer de 100-jarige leeftijd.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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Wat is er bij De Wever aan de hand?
De Wever is een fijne organisatie, waar de 
medewerker en de cliënt centraal staan. Om 
de eigen regie van de bewoners en hun familie 
maximale ruimte te geven, zijn we al jaren bezig 
de medewerkers meer ruimte en eigen regie 
te geven. Bijna alle medewerkers werken in 
teams; deze teams krijgen steeds meer taken 
en verantwoordelijkheden, en worden daarmee 
steeds zelfstandiger. De ondersteuning van 
die teams zal daarbij steeds meer op maat 
vormgegeven worden. En het management wordt 
steeds minder voorschrijvend en sturend en 
steeds meer kader stellend en coachend. Zo wordt 
het ook mogelijk om als manager verantwoordelijk 
te zijn voor meer teams of voor meer locaties. De 
afgelopen jaren, sinds de reorganisatie van 2015, 
zijn de locaties van De Wever, waaronder Notre 
Dame, geleidelijk aan het toegroeien naar deze 
hierboven beschreven situatie. Dat was er aan de 
hand, tot enkele maanden geleden.

In maart/april van dit jaar is er besloten om in 
te grijpen in dit geleidelijke proces, om het te 
versnellen. Door het aantal managers in één 
keer te verminderen en de ondersteuning op 
teamniveau te versterken, zouden zelfstandige 
teams beter en sneller tot ontwikkeling kunnen 
komen, wat de bewoners ten goede komt. Het 
programma naar de ontwikkeling van zelfstandige 
teams en de omvorming van stafdiensten naar 
echte ondersteunende diensten, wordt steviger 
aangestuurd. 

Locatiemanagers worden per 1 september 
2019 clustermanagers over meerdere (4 tot 6) 
locaties, en het managementteam van De Wever 
wordt mede hierdoor kleiner en slagvaardiger. 
Teammanagers worden per 1 september 2020 
managers Zelfstandige Teams, waarbij zij 
verantwoordelijk worden voor 3 tot 5 teams 
(50-70 fulltime medewerkers). De manager 
Dienstverlening is ook vanaf 1 september 2020 

verantwoordelijk voor (de teams) keuken en 
restaurant, was, schoonmaak, klusjes, techniek, 
intern transport, receptie voor in totaal zo’n 50 
fulltime medewerkers, dus over meerdere (2 tot 4) 
locaties verdeeld. Dat is er nu aan de hand bij De 
Wever.

Bij Notre Dame zijn we al jaren bezig teams 
zelfstandiger te maken, en is de teammanager 
Zorg en Welzijn, Jasmine Draaijers, al 
verantwoordelijk voor zo’n 50 full time 
medewerkers. De teams doen het prima, en 
de resultaten zijn, naast het winnen van de 
dr. Anneke van der Plaats-award, een goede 
cliënttevredenheid en veel van mensen die bij 
Notre Dame willen komen wonen en er willen 
komen werken. De teammanager Dienstverlening, 
Harrie Verwoolde, werkt nu al slechts een gedeelte 
van de week voor Notre Dame, en is bezig via 
de LEAN-methodiek teams zelfstandig te maken. 
Ook deze teams bereiken goede resultaten; het 
huis is schoon, klusjes en reparaties worden goed 
opgepakt, het eten is lekker, mensen worden 
gastvrij ontvangen, problemen met de was worden 
snel gesignaleerd en opgelost. Weinig aan de 
hand dus bij Notre Dame.

Toch gaan we ook bij Notre Dame mogelijk 
te maken krijgen met de gevolgen van de 
reorganisatie. Eind augustus van dit jaar weten we 
of ik de nieuwe locatie (cluster) manager wordt; en 
over een jaar weten we of Jasmine en Harrie nog 
de (team)managers zijn. Maar ik weet ook dat de 
teams zich inmiddels zo ver ontwikkeld hebben, 
dat zij de huidige kwaliteit blijven bieden en waar 
nodig en mogelijk verbeteren. Zij blijven u, onze 
bewoners, verzorgen, ondersteunen en aan de 
hand nemen op de soms moeilijke weg door het 
leven…

Joop van Dijk 
Locatiemanager 
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Bij het thema ‘handen’ kun je haast oneindig 
associëren. En dat is natuurlijk wel handig voor 
degene die gevraagd wordt een stukje te schrijven 
voor het Notre Dame Journaal. We hebben dan 
ook de vrije hand in wat we schrijven.

Toeval of niet, rond Hemelvaart waren mijn 
echtgenote en ik in Rome en hebben we in 
de Sixtijnse kapel de plafondschildering van 
Michelangelo bewonderd die de titel draagt: ‘De 
hand van God’. Het beroemde tafereel is de scène 
waarop God met uitgestrekte vinger naar de hand 
van Adam reikt. Vrij vertaald is dat de hand die wij 
mensen aangereikt krijgen. Maar wat is dan die 
hand? Volgens mij zou je kunnen zeggen dat het 
staat voor de verhalen uit de Bijbel die ons een 
richting kunnen geven, voor het vertrouwen dat 
je kunt krijgen dat je de goede dingen doet, voor 
het leggen van je zorgen in die hand van God. We 
weten allemaal dat het leven niet alleen ‘rozengeur 
en maneschijn’ is. Er zijn volop minder lekker 
ruikende geuren en duistere plekken die we in ons 
leven tegenkomen. Maar toch komen we daar op 
een of andere manier wel doorheen; worden er ‘uit 
het niets’ handreikingen gedaan die ons helpen 
om te gaan met moeilijke zaken. We zeggen 
wel eens ‘elk huisje heeft zijn kruisje’, en soms 
beseffen we dat sommige mensen wel een heel 
groot kruis te dragen krijgen. Als je dan tot steun 
kunt zijn, dan kun je de zorgen wat verlichten. De 
meest duistere plekken worden dan iets minder 
donker, al kun je vaak niet zorgen dat er een 
oplossing komt. Maar dat verlangt niemand van 
je. Wat je doet, is de zorgen een beetje draaglijk 
maken. En voor de mensen die het nodig hebben, 
is het volgende verhaal wellicht zo’n handreiking.

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook God liep 
aan mijn zij.

We liepen samen 
het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; 
twee aan twee,
God liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk 
en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor 
goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist 
het moeilijkst was,
maar één paar 
stappen staan.

Ik zei toen ‘God, 
waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen 
uitkomst zag,
op het zwaarste deel 
van mijn pad...’

God keek mij toen 
liefdevol aan
en antwoordde op 
mijn vragen;
‘Mijn beste kind, toen 
het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..

Gabriël Roes, 
Geestelijk verzorger

Vele handen 
maken licht werk

Voetstappen 
in het zand...
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Nieuwe mogelijkheden in 
Cliëntportaal 2.0
De Wever vindt het belangrijk dat cliënten regie 
houden over hun leven. Daarom krijgt de cliënt of 
zijn vertegenwoordiger rechtstreeks toegang tot 
het eigen zorgdossier in het online Cliëntportaal.
Sinds juni 2019 zijn er nieuwe mogelijkheden 
actief zoals portaalbeheerder, mee rapporteren 
in het zorgdossier, berichten versturen naar 
zorgverleners en informatie delen via het prikbord.

Invoering Cliëntportaal 2.0
Een pilot is gedraaid op een aantal afdelingen 
binnen de Hazelaar. Die is succesvol afgerond. 
Eerst gaan nog enkele andere locaties aan de 
slag ermee. In het najaar volgen de overige 
locaties. Volgens de planning is Notre Dame 
eind oktober/begin november aan de beurt. Met 
behulp van key-users/sleutelfiguren zullen cliënten 
en medewerkers geïnformeerd en geïnstrueerd 
worden over de nieuwe mogelijkheden van het 

Cliëntportaal. Alle huidige en nieuwe cliënten 
krijgen een account hiervoor.

Overgangssituatie
Een aantal maanden is er een overgangssituatie: 
de nieuwe functionaliteiten zijn al beschikbaar, 
maar nog niet actief geïmplementeerd op alle 
locaties. 

Naam medewerker niet meer 
zichtbaar in Cliëntportaal
In verband met de privacy is de naam van 
medewerkers niet meer zichtbaar bij de 
rapportages en vragenlijsten uit het zorgdossier. 
De discipline blijft wel zichtbaar (bijv. 
zorgcoördinator, fysiotherapeut). 
U ontvangt tijdig voor de start informatie over 
de stappen die u moet zetten om in het nieuwe 
Clientportaal in te loggen.



Handen, wat 
zeggen ze over je?

Hoe zien uw 
vingers eruit?

Onze handen laten wat over ons zien. Je vingers 
kunnen veel over je persoonlijkheid vertellen. 
Welke vingers heb jij? Ga uit van je linkerhand. 
Als je je rechterhand tot uitgangspunt neemt en 
die wijkt af van de linker, dan pak je gewoon de 
eigenschappen die je in jezelf herkent. 

De ringvinger is langer dan de wijsvinger
We hebben het hier over de knappe types. Ze zijn 
charmant en ze kunnen met iedereen door één 
deur. Echter zijn ze wel wat agressiever en nemen 
ze snel risico’s. Wel geeft dit aan dat deze mensen 
meer geld verdienen dan hun collega’s met een 
kortere ringvinger.

De ringvinger is korter dan de wijsvinger
De mensen die dit hebben, zitten vol met 
zelfvertrouwen en kunnen heel narcistisch zijn. 
Vaak alleen zijn, daar hebben ze geen problemen 
mee tenzij ze worden gestoord. Gaat het over de 
liefde dan zijn zij geen ondernemers. Ze zetten 
niet de eerste stap.

De ringvinger en wijsvinger 
hebben dezelfde lengte
Misschien zegt dit al genoeg… Ze zijn goede 
bemiddelaars, liefdevol en heel trouw. Alles is in 
balans, ze zijn rustig en alles lijkt soepel te gaan. 
Alsof alles georganiseerd is.

Elke vinger-vorm gaat gepaard met een aantal 
unieke karaktereigenschappen. Kijk welke vorm 
uw vingers hebben en lees wat het betekent!

Type A: als uw vingers deze vorm hebben dan 
bent u waarschijnlijk iemand die zijn privéleven, 
gevoelens en geheimen graag voor zichzelf houdt. 
Het is moeilijk om de “échte” ik te leren kennen, 
u hebt snel de neiging om een muurtje om uzelf 
heen te bouwen. Alleen  goede vrienden breken 
daar doorheen. U bent zachtaardig, emotioneel 
en gek op dieren. Bij vrienden staat u bekend als 
iemand met een groot hart en u hebt een uniek 
gevoel voor humor.

Type B: U bent een loyaal persoon en laat 
mensen nooit in de steek. U wordt snel verliefd, 
soms te snel. U geeft uw hart aan iemand die het 
snel kan breken en dit zorgt ervoor dat u soms wat 
problemen hebt met uw zelfvertrouwen. Hierdoor 
voelt u zich soms niet helemaal op uw gemak bij 
vreemden. U bent iemand met een duidelijk doel 
voor ogen en als u ergens voor gaat lukt het u ook 
altijd.

Type C: U bent een enorm gevoelsmens en hebt 
er moeite mee om uw gevoelens onder controle 
te houden. Dit maakt u een open boek bent, maar 
soms hebben uw emoties u teveel onder controle. 
U hecht zich snel aan dingen, mensen en dieren 
maar kan ook makkelijk loslaten als het moet. 
Mensen noemen u een softie en u wil het altijd 
iedereen naar de zin maken, daarom cijfert u 
zichzelf soms teveel weg.

7NOTRE DAME
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Beste bewoners en collega’s van Notre Dame,

De juiste datum weet ik nog niet maar eind 
september 2019 komt er een einde aan mijn 
dienstverband bij Notre Dame. Ik ga met pensioen. 
Jullie mogen best weten dat ik uitkijk naar deze 
nieuwe levensfase waarin ik het rustiger aan kan 
gaan doen en vooral mijn aandacht meer kan 
verleggen naar mijn directe familieleden. Maar 
voordat ik na 21,5 jaar de deur van het zorgcentrum 
definitief achter mij laat dichtvallen, kijk ik nog graag 
even achterom. Naar de tijd dat ik deel mocht 
uitmaken van onze (werk)gemeenschap waaraan ik 
fijne herinneringen heb.

Het begon voor mij in 1997. Via het uitzendbureau 
kwam ik bij MSC in de huishoudelijke dienst. Dat 
leverde kort daarna een contract op in de wasserij 
bij de zusters van Notre Dame Maar de leiding 
kwam erachter dat ik naailesdocente was waardoor 
een overstap naar de naaikamer het logisch gevolg 
was. Daar was ik blij mee, want ik mocht een eigen 
toko runnen met werkzaamheden die veel 
contacten met de religieuzen tot gevolg had. Ik 
zorgde met veel plezier voor de kleding van de 
zusters en de laatste tijd ook van de paters die in 
het huis kwamen wonen. Dat leverde hele mooie 
contactmomenten op waarbij ook 
familieomstandigheden ter sprake kwamen. Hoe 
waardevol is het dan om steun te ervaren in de 
moeilijke periodes in je leven. En dat geldt uiteraard 
ook voor de steun die ik van mijn collega’s heb 
ondervonden. Daarvoor dank ik jullie allemaal heel 
hartelijk.

Natuurlijk is het niet het werk alleen, waaraan ik 
mooie herinneringen heb. Wat te denken van de 
vele kerstvieringen, de tuinfeesten, carnaval. 
Allemaal hoogtepunten waar het hele personeel 
zich voor inzette. Ook tijdens de musicaluitstapjes 
met collega’s lachten we heel wat af. Dat zijn mooie 
herinneringen die ik zeker ga missen. Net zoals de 
vele koffiepauzes met de collega’s van de 
technische dienst, de tuinman, het keukenpersoneel 
waarbij we heel wat afgelachen en  

(ssstt: geroddeld) hebben. Daar tegenover staan de 
vele overlijdens van de zusters die we 
meemaakten, waardoor er nog slechts 46 van de 
200 zusters van destijds onder ons zijn. Maar zo is 
het leven nu eenmaal.

Helemaal uit het zicht ben ik echter niet. Sinds 2,5 
jaar woont mijn tante Sjaan Peels op de afdeling 
voor mensen met dementie. Die mag regelmatig op 
mijn bezoek blijven rekenen. Daarbij zal ik jullie best 
wel een keertje tegen het lijf lopen. Nu mijn werk er 
(bijna) opzit is het voor mij goed om te weten dat er 
tijdig over mijn opvolging is nagedacht. Ik wens 
Anneke van de Luitgaarden-van Veen en Noemia 
Peijs net zoveel werkplezier toe als ik bij jullie 
ondervond. 

Mijn hartelijke dank aan iedereen bij Notre Dame. Ik 
heb hier met veel plezier gewerkt en zal nog dikwijls 
aan de achter mij liggende tijd terugdenken. Ook 
aan de fietstochten van Poppel naar Tilburg vice 
versa. Maar die hoef ik nu niet meer door regen en 
wind te maken. Dat is dan weer een voordeel als je 
met pensioen gaat.

Nogmaals dank voor alles en het ga jullie goed!!
Rita Verhoeven 

Voordat ik vertrek,
wil ik dit nog even kwijt
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KRUIDIGE WRAPS MET FOREL
Een heel lekkere, gezonde en snelle 
wrapversie die hier razend populair is. 
Klaar in 15 minuten dus ideaal bij de buis 
of als er bezoek is. Het blijft leuk fingerfood 
en past ook prima in een tapas avondje.

Benodigdheden
4 tortilla’s
250 gr gerookte forel filets (2 pakjes)
300 gr zachte geitenkaas (2 bakjes 
Chavroux)
4 geroosterde rode paprika’s, pot
30 gr verse dille
Rasp van 1 citroen
Vers gemalen zwarte peper
Zeezout

Bereidingswijze
Meng de geitenkaas met de geraspte 
citroenschil en fijngehakte verse dille. 
Breng op smaak met peper en zout. Maak 
tortilla’s warm en leg op een plank. Smeer 
het geitenkaas mengsel erop. Snijd rode 
geroosterde paprika in reepjes en verdeel 
ze over elke tortilla. Leg daar gerookte forel 
filet op en rol elke tortilla stevig op. Snijd dan 
elke tortilla in zeven gelijke stukken en leg 
op een vierkante schaal. Gelijk opeten want 
is te lekker om te laten liggen.

Fingerfood
Forel
Alle vissen die gewoonlijk forel genoemd worden 
behoren tot de familie Salmonidae, onderfamilie 
Salmoninae (echte zalmen). 

Forel wordt gevonden in koele, heldere stromen 
en meren en is via de natuurlijke weg verspreid 
over Noord-Amerika, Noord-Azië en Europa. 
Verschillende soorten zijn in de 19e eeuw in 
Australië en Nieuw-Zeeland ingevoerd door 
visliefhebbers. Dit leidde tot de verdringing van een 
aantal inheemse vissoorten. 

Forellen en met name regenboogforellen worden 
tegenwoordig ook veel in Europa gekweekt. De 
forellen worden verkocht aan horecagelegenheden, 
maar het merendeel van de gekweekte forellen 
wordt verkocht aan zogenaamde forelvisvijvers. 
Forellen worden daar uitgezet om later door 
sportvissers weer gevangen te worden.

De forel wordt ook wel regenboogforel genoemd 
en heeft een kenmerkende rode streep van kop 
naar staart en bezit zwarte stippen op de flank. Een 
volwassen forel kan 110 centimeter worden en 25 
kg wegen. Kenmerkend is de afgeknotte staartvin 
van de forel. De Engelse benaming van deze forel 
is steelhead trout.

Gekweekte forel kunt u het gehele jaar door 
consumeren. De forel kan zowel op land in bassins 
of in afgesloten meren of rivieren worden gekweekt.
De Nederlandse gekweekte forel bezit een groene 
status en is geheel duurzaam. De Hollandse forel 
van ’t Smallert heeft daarnaast het keurmerk 
‘Erkend Veluws Streekproduct’. Hier worden ze 
gekweekt in een gesloten systeem aan land met 
zuiver sprengenwater, rechtstreeks uit de bossen 
rondom de kwekerij. De forellen worden gevoerd 
met korrels die veel eiwitten en mineralen bevatten. 

Gastronomie
De smaak van forel is sterk afhankelijk van waar 
deze is opgegroeid, zuiver water is cruciaal. Forel is 
een betaalbare vis en kent veel toepassingen. Forel 
kunt u bakken, grillen, stomen of roken.
Forel kan soms droog aanvoelen. De huid bezit dan 
geen slijmlaag. Koop deze vis niet, deze is dan oud. 
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Puzzelt u mee?
Streept u onderstaande woorden weg, horizontaal, 
verticaal maar ook diagonaal. Het gaat om zorg en 
gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft. 
Levert u de oplossing in (voorzien van uw naam) 
bij het redactiesecretariaat uiterlijk 15 oktober 
2019. 

Uit de inzendingen wordt dan de winnaar 
getrokken van de cadeaubon van € 15.

De oplossing uit het vorige nummer was 
‘Mercedes’. Prijswinnaar is zuster
Agnita van Sjaloom.

S P I T A A N V A L P I L C T

P Z I E K E N H U I S O E A A

R E C E P T H U I S M O V P B

E E O K O O R T S A A R E S L

E F N U R I N E T S A P R U E

K C T Z U S T E R S G IJ Z L T

U O R E N L C L P I K N B E D

U M O T B A D O O S R I J T I

R A L R R P A T E T A G O S A

E B E A E E R I D E M R D E R

U U P N S N M O E N P I I L R

M I C E K P K N R T I E U D E

A K T N M R I A U B C P M R E

F O U T J E N R G E N E Z E N

D N T O P S E C I E H B O B V

E D E N O T K O T N E K N O E

L E E G K E R S S K E C Z F R

I R N O E U U E C E L V G Z K

N Z D Z I N K S H E K N I E O

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

G E L I E S O E U H N H U I D

D K B I L P O E R A D U I M E

N E U S A S G N E R E G A L N

V I N G E R K A N T E N K E L

K L I N I E K A I O N A G E L
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Whans up on a time there was a little boy, who 
was so little that they give him the byname of little 
Dumpy. He had six little brothertjes and six little 
sistertjes, his father was a woodhacker and his 
mother was working in the hous-holding. On a 
given day the father said: I hold it no longer out, I 
work mijzelf the blubber. The mother asked: what 
are you going to do now? Well, the father said, 
tomorrow I bring the whole bubs into the wood and 
when we are far enough, I let them in the steek. But 
little Dumpy, very good by the time and hartstikke 
pienter, had heard everything. At night he slipped 
out of bed and went to de tuinpath where he put his 
sacks full with kaiselstones. 

Next morning, when they are far enough into the 
wood, the father let them in the steek. And the 
children kraid and kraid. But little Dumpy said; 
kelm on, kelm on, I bring you heelhouds back. 
And because of the kaiselstones they came home. 
The father was yust sitting op the ple when he 
heard de doorbell klingelt, and there was the whole 
bubs again. The following morning the father dit 
it sellefde, but little Dumpy had no time to pick up 
kaiselstones so he did it with a packy king korn.
When the olders are far enough into the wood, hey 
lat them in the steek again. And the children kraid 
and kraid, but little Dumpy said; kelm on kelm on, 
I bring you heelhouds bek, just like gisteren. But 
he kon the way niet vinden because alle verreckte 
muschus had eaten up all the bread! 

So they where lost? No, because already said, 
little Dumpy was a very pienter boy. He kletterde in 
a tree, looked om his heen and saw a little lightje. 
It was the light of a big house of a big rus. And as 
we all now, rusjes do like to eat them up with hout 
and hair. Little Dumpy, verreckte good by the time, 
jatte the sevenmileslearses of the big rus and a kilo 
pounds and runde to their home. The father stood 
bij de gardenhecky with a farlooker in his hands 
when he saw the hole bubs coming on.

From now on they lived noch long and noch happy.

Geintje! Annie Veeke, leidster Bethanië.

Voor wie nog meer glimlachen wil

Safety first.
Een autobestuurder uit Bombay, was iemand die 
alles zo dom day, dat al het verkeer, bij het zien van 
dat heer, het liefst over Eindhoven omray.

An embittered, old sceptic in Zundert, is convinced 
mother nature has blundered. In this angray man’s 
eyes, half the world’s not good wise, and the rest is 
hartstikke bedunderd.

A hot headed Drent in Ter Apel, who always ran to 
hard from staple, forsplinterd his plate, when the 
waitres was late, and he give her a lell with the 
laple.

The story of 
little Dumpy

11NOTRE DAME
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Augustus
De maand augustus heette niet altijd augustus. 
Vroeger heette ze Sextilis, wat zesde maand 
betekent. De naam augustus komt van Gaius 
Iulius Caesar Octavianus, beter bekend als 
Keizer Augustus. Omdat deze jaloers was op 
Julius Caesar met de maand juli, wou hij ook 
zijn eigen maand. Augustus is de 8e maand van 
de Gregoriaanse kalender. Deze maand wordt 
ook wel oogstmaand genoemd. In het westelijk 
halfrond wordt in augustus overal geoogst. Van het 
vele fruit dat wordt geoogst, kan lekkere confituur 
worden gemaakt. In veel gezinnen een traditionele 
bezigheid tijdens deze maand.

Komkommertijd
Voor kranten en andere media is augustus de 
komkommertijd. Het woord werd in het Nederlands 
taalgebied voor de eerste keer gebruikt in 1787. 
Het duidt op een periode met weinig nieuws en 
weinig handelsactiviteiten. Politici zijn met verlof 
en dus valt er weinig te schrijven op dat vlak. 
De grote sportevenementen zoals wielrennen, 
tennis en voetbal zijn voorbij. Mensen zijn met 
vakantie. Men spreekt over komkommertijd 
omdat het vroeger in de maand augustus was dat 
komkommers werden geoogst. 

September
September is in onze kalender, de negende 
maand. Ooit was dit anders. In het Latijn heette 
september ‘septembris’. Dit komt van ‘septem’ 

= zeven. September was namelijk de zevende 
maand in de Romeinse kalender. Voor hen begon 
het nieuwe jaar in maart. 

Andere benamingen voor september zijn 
vruchtmaand, havermaand, gerstmaand, 
herfstmaand en fruitmaand. Ook wel de andere 
oogstmaand, omdat augustus ook al een 
oogstmaand is. De volle maan van september 
wordt ook wel de oogstmaan of de Harvest Moon 
genoemd. Meestal staat die volle maan rond 23 
september aan de hemel. Vroeger maakte men 
gretig gebruik van dat vele licht om de oogst 
binnen te halen. 

Oktober
Tiende of achtste maand? In onze Gregoriaanse 
kalender hebben we met oktober de tiende maand. 
Voor de Romeinen was het de achtste maand. 
Octo betekent acht in het Latijn en tot 153 voor 
Christus begon het jaar in maart. Tot in de 18de 
eeuw werd nog vaak de afkorting 8bris of 8ber 
gebruikt. Het lijkt wel SMS-taal avant la lettre!

Wijnmaand, zaaimaand of rozenkransmaand. 
Geoogst wordt met name in de druiventeelt. 
Zaaimaand omdat het winterkoren nu gezaaid 
wordt. Rozenkransmaand omdat op 7 oktober 
1571 de overwinning op de Ottomanen tijdens 
de Slag bij Lepanto werd toegeschreven aan het 
bidden van de rozenkrans door alle soldaten, 
katholiek of niet. 

Wist u dit?
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Als je met de rug naar de oude voordeur aan de 
Bredaseweg staat, dan vind je aan je linkerhand 
de slagboom naar de personeelsparkeerplaats. 
Vroeger was daar een ander straatbeeld te 
zien. Van 1950 tot 1956 was daar namelijk het 

autoplaatwerkbedrijf van Wim Pigmans, jawel, de 
opa van Evelien. Hij huurde het pand van Fonken, 
destijds een zandtransportbedrijf.
De opgekrikte Kever staat voor de plek aan de 
overkant waar nu de witte villa staat (nr. 380).

Begin juli kwam Gerda een actie tegen op 
Facebook: je kunt een helikoptervlucht maken over 
de Tilburgse kermis. Gerda dacht dat is weliswaar 
geen vliegtuig, maar misschien is dit ook wel mooi. 
In overleg met Marian, de vrouw van Rein, ging het 
balletje rollen. Marian zou het met Rein bespreken 
en Rein mocht iemand meenemen met deze 
vlucht. Rein koos zijn goede vriend Gerard uit. 
Rein en Marian hadden aangegeven het prettig te 
vinden dat er iemand vanuit Notre Dame mee ging; 
dat werd Ine Vermeer van afdeling Una Santa. 
Bij het aanmelden van de deelnemers moest 
hun lichaamsgewicht worden opgegeven. Een 
typefoutje in de bevestigingsmail en Ine was 10 
kilo aangekomen. Met één kort telefoontje werd 
dat weer helemaal recht gezet. 

20 juli om 14.12 uur zou het gaan gebeuren; de 
opstapplaats was bij manege Hooijen .Om 13.00 
uur zijn we vertrokken bij Notre Dame want omdat 
het Tilburgse Kermis was moesten we wel met 
een omweg ernaartoe. Aangekomen op een groot 
weiland, gingen we met vertraging toch eindelijk de 
lucht. Eerst nog wat instructies hoe je moet lopen 
naar de helikopter, instappen, deuren dicht en 
daar gingen Rein, Gerard en Ine. Na ongeveer zes 
minuten kwamen ze terug. Alle drie met een grote 
glimlach op hun gezicht stapten ze uit de heli. 
Reins glimlach en zijn pretogen zeiden voldoende: 
dit was een geslaagde middag.

Gerda van der Sande, team Welzijn

Aan de linkerhand 

De kerstboomwens van Rein Geurts
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Wist u dat?
●  De oudste familie van de wereld op Sardinië 

woont? Het huishouden telt 9 personen en 
samen zijn ze in totaal 818 jaar en 205 dagen 
oud.

●  Krakau vroeger de hoofdstad van Polen was?
●  Athene, net als Londen, ook een Changing of 

the Guard heeft? Dit gebeurt bij het Graf van de 
Onbekende Soldaat. Het graf van de Onbekende 
Soldaat wordt 24 uur per dag bewaakt. De 
wisseling van de bewaking is dan ook een 
waar spektakel om te zien. Geen wonder dat 
dit tegenwoordige een populaire toeristische 
hotspot is!

●  Tsjechië op nummer 1 staat qua 
bierconsumptie? Ze drinken hier 156,9 liter per 
persoon per jaar!

●  Ze in Ierland meer thee per persoon drinken dan 
in Engeland?

●  De Vilnia-rivier in Litouwen elk jaar tijdens St. 
Patrick’s Day groen gekleurd wordt?

●  De roltrappen in Londen elke week 2x de omtrek 
van de aarde rondgaan? 

●  De langste brug van Europa in Lissabon staat? 
De Vasco Da Gama Brug is 17,2 kilometer lang!

●  De gemiddelde Spanjaard 16 uur per dag 
besteedt aan eten, drinken, plezier en slapen?

●  Schotland ongeveer 300 kastelen heeft? Dat is 
één kasteel per 256 km².

●  De Straat van Gibraltar (de zee-engte tussen 
Spanje en Marokko) maar 14 kilometer lang is? 
Bij helder weer zie je vanuit hier Marokko. 

●  In Estland voor iedere 100 vrouwen maar 84 
mannen zijn?

●  Het Empire State Building in New York zijn eigen 
postcode heeft?

●  Denemarken de oudste vlag van de wereld heeft 
die nog steeds gebruikt wordt?

●  Mayonaise uitgevonden is op Menorca?
●  Dubai zo snel groeit dat 1 op de 4 hijskranen van 

de wereld hier staat?

●  ’s Werelds grootste nachtclub op Ibiza te vinden 
is? Er is ruimte voor 11.000 mensen!

●  Berlijn het grootste treinstation van Europa 
heeft?

●  Wenen tot ‘meest leefbare stad’ uitgeroepen is?
●  Op elk moment van de dag zo’n 61.000 mensen 

in het vliegtuig boven de United States zitten?
●  Italianen gemiddeld zo’n 42 vakantiedagen per 

jaar van hun werkgever krijgen? Amerikanen 
staan onderaan de lijst en krijgen gemiddeld zo’n 
13 vakantiedagen per jaar.

●  Door de strikte Islaamse regels er geen bijbels 
toegestaan zijn op de Malediven, ook niet voor 
toeristen?

●  Het grootste hotel ter wereld het Genting 
Highlands Resort Pahang Darul Makmur is, het 
hotel meer dan 6000 kamers en 10 restaurants 
heeft?

●  Frankrijk het meest bezochte land ter wereld is?
●  De kortst boekbare vlucht 2 minuten duurt en dat 

deze gaat van het Schotse eiland Westray naar 
Papa Westray?

●  Het in San Francisco verboden is om duiven te 
voeren op straat?

●  Het toevoegen van peper en zout aan je gerecht, 
door chef-koks als onbeschoft gezien wordt in 
Zwitserland?

●  Een derde deel van alle vliegvelden in de wereld 
is gevestigd in de USA?

●  Indonesië het land is met de meeste vulkanen?
●  In 1930 de stewardessen niet meer dan 52 kilo 

mochten wegen?
●  Al het geld (rond de 3000 euro per dag) dat in 

de Trevi fontein in Rome wordt gegooid, elke 
nacht verzameld wordt en gedoneerd aan goede 
doelen?

●  Saudi Arabië het enige land ter wereld is waar 
geen rivieren zijn?

●  De stad met de meeste hotels ter wereld Las 
Vegas is?
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●  Een vinger in de pap hebben  
Invloed hebben

●  Zich in de vingers snijden 
Zichzelf onbedoeld benadelen

●  Iemand het bloed onder de nagels vandaan halen 
Iemand erg irriteren

●  Ergens zijn pink wel voor willen geven 
Iets heel graag willen hebben

●  Iemand op de vingers tikken 
Iemand een standje geven

●  Iemand onder de duim houden 
Iemand in je macht hebben

●  De vinger op de mond leggen 
Beloven te zwijgen

●  Lange vingers hebben 
Regelmatig stelen

●  Iets door de vingers zien 
De fouten van een ander expres niet opmerken

●  De vingers voor durven opsteken 
De verantwoordelijkheid voor durven nemen

●  Daar durf ik de vinger voor op te steken 
Daar ben ik heel zeker van

●  Het klopt als een zwerende vinger 
Dat klopt helemaal

●  Vingers en duimen aflikken 
Iets heel graag lusten

●  Iemand om zijn vinger kunnen winden  
Alles van iemand gedaan kunnen krijgen

●  Lekker is maar één vinger lang 
Leuke dingen duren meestal maar kort

●  De duimschroeven aanzetten  
Iemand onder grote druk zetten

●  De vinger Gods  
Het werk van God

●  Iemand met de vinger nawijzen 
Iemand openlijk uitlachen

Spreekwoorden en gezegden
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Nagels vertellen hun verhaal
Nagels, je hebt ze in verschillende vormen en 
maten. En elke nagelvorm zegt iets over je 
persoonlijkheid.

1. Lang en smalle nagels
Je bent een romanticus en creatief. Maar je 
bent ook snel overweldigd door alles wat er om 
je heen gebeurt wat dus betekent dat je snel 
afgeleid bent. Ook vind je het lastig om met 
mensen om te gaan die te veel logisch nadenken. 
Dit botst vaak omdat jij een beelddenker bent.

2. Brede nagels
Je bent verbaal erg sterk en kunt een kort lontje 
hebben. Je zegt wat je denkt waardoor je mensen 
vaak afschrikt terwijl je alleen maar eerlijk en 
direct bent. Je klikt niet echt met mensen die 
met hun hart denken en omringt jezelf liever met 
mensen die met hun hersenen nadenken.

3 & 4. Ronde en eivormige nagels
Mensen met ronde en eivormige nagels lijken 
heel veel op elkaar. Het zijn relaxte types en doen 
dingen waar ze alleen maar gelukkig van worden. 
Ook zijn ze sociaal en stoppen ze vaak ruzies 
tussen anderen. Ze worden als allemansvrienden 
gezien maar dit kan er ook voor zorgen dat 
mensen twijfels over ze kunnen krijgen en hen 
dus minder kunnen vertrouwen. Ze schieten op 
met iedereen.

5. Vierkante nagels
Je kunt heel koppig zijn, als jij een beslissing 
hebt genomen over iets dan kan niemand je 
gedachten veranderen. Je bent daarnaast ook 
serieus en je hebt veel lef. Mensen kunnen je als 
inflexibel gaan zien.

6. Driehoekige nagels
Je bent een detailpersoon. Je ziet dingen die 
anderen vaak over het hoofd zien. Je zit ook 
altijd vol met leuke ideeën die je naar voren wilt 
brengen. Je bent daarnaast heel gevoelig en 
komt soms onderdanig over.

7. Omgekeerde driehoekige nagels
Ook jij zit vol met leuke ideeën, in vergelijking 
met de driehoekige nagel (6) ben jij niet gevoelig 
maar kun je juist wat opdringerig overkomen. Je 
brengt je ideeën vaak op een manier naar voren 
die niet iedereen begrijpt en sommige mensen je 
heftig vinden. 

8. Amandelvormige nagels
Je bent eerlijk en trouw, dat is een mooie 
eigenschap. Je bent altijd oprecht tegenover 
iedereen en je hebt ook een levendige fantasie. 
Je bent beleeft maar je tolereert niet veel. Als je 
het ergens niet mee eens bent dan vindt je het 
moeilijk om dit voor jezelf te houden. Soms is het 
handig om een stapje terug te doen zodat je een 
situatie goed kunt bekijken.

9. Zwaardvormige nagels
Je bent iemand die alles doet om zijn of haar 
doelen te bereiken. Je bent daarom ambitieus en 
een harde werker. Samenwerken is alleen niet 
jouw ding, je kunt het niet aan om met iemand te 
werken die te relaxed is. 
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Medezeggenschap voor de bewoners steeds 
belangrijker in 2019 en 2020!

De warmte in de zomer: genieten en oppassen
We hebben niet echt een koude winter gehad 
tot nu toe. Geen sneeuw en sprookjesachtige 
witte velden met sneeuw, en bevroren vennen 
en vijvers. Het was gewoon zacht weer. We 
hebben zelfs een geweldige lente gehad. Soms 
was het wel heel erg warm en soms ongenadig 
heet. Met als gevolg, dat we bijna geen regen 
hebben gehad in deze periode. Erger nog, we 
missen de regen zeer voor ons land. Het water 
in de rivieren staat gewoon veel en veel te laag 
en ook de vennen, kanalen, rivieren en sloten 
hebben niet genoeg water meer. De overheid 
en de waterschappen hebben dan ook een stop 
ingesteld tegen gebruik van water. Dit grote 
watertekort zal wederom schade brengen aan 
de landbouw en natuur. Het hitte-protocol is in 
ons huis in dit voorjaar en nu in de zomer volop 
van kracht. Extra water, ramen en gordijnen dicht 
maar zo gauw mogelijk als het kan frisse lucht 
binnenlaten; vooral in de schaduw zitten en op 
uitdroging letten. De medewerkers en vrijwilligers 
zijn nu extra attent op deze zaken. De tuin gaat 
nu extra gebruikt worden en je rustig houden (niet 
te veel bewegen ) is aan de orde. Het water voor 
de tuinen en de landbouw is hard nodig. Gelukkig 
zijn er nog volop spaarbekkens in Brabant en is 
er voldoende water voor de zomer. Als CR zullen 
we goed letten of er voldoende koeling in de 
kamers en huiskamers is en dat het hitteprotocol 
voor iedereen goed wordt gebruikt.

Belangrijke veranderingen in 
medezeggenschap nog niet doorgevoerd
De herziening van de Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen laat al vele jaren op 
zich wachten. En nu nog. Voornemen was om 
deze in 2018 door te voeren, maar in 2019 is 
dit ook nog niet gebeurd. In de zorg is het van 
groot belang, dat gebruikers van de zorg en 
hun naasten meer invloed hebben op de zorg. 
Omdat daarmee de zorg beter aansluit bij hun 
behoeften. Het wetsvoorstel dat nu voorligt kent 
een aantal belangrijke verbeteringen. Zoals 
instemmingsrechten op zaken die de directe 

Van de cliëntenraadtafel
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levenssfeer van mensen raken. Daarnaast is een 
aantal essentiële zaken behouden. Met name 
medezeggenschap dicht bij de leefwereld van 
mensen in de langdurige zorg.
Er zijn nog wel pijnpunten. De belangrijkste zijn:
●  vergoeding van juridische kosten bij een geschil 

met de zorgaanbieder is niet meer opgenomen 
in het wetsvoorstel;

●  cliëntenraden kortdurende zorg hebben minder 
rechten, bijvoorbeeld bij geestelijke verzorging. 

De balans opmakend is de wet een verbetering. 
Een snelle invoering van de wet maakt 
een einde aan de jarenlange onzekerheid 
voor cliëntenraden en aanbieders over de 
medezeggenschap. Daarom vindt LOC het 
van belang dat er geen verdere vertraging 
optreedt. In een later stadium kunnen de 
tekortkomingen in de wet gerepareerd worden. 
De cliëntenraad is het daar van harte mee 
eens. Voor de medezeggenschap van de 
Cliëntenraden bij De Wever komt deze invoering 
van de nieuwe Wet iets te laat. Er was tussen 
de CCR en de Raad van Bestuur van De Wever 
geen overeenstemming over de koers, die De 
Wever en de locaties de komende jaren zou 
moeten gaan varen op basis van de notitie 
besturingsfilosofie en het beleidsplan 2020 - 2023

De Clientenraad vergaderingen 
mei, juni en juli 2019
Zoals al eerder is gemeld, loopt sinds eind maart 
van dit jaar een reorganisatie bij de gehele De 
Wever en geldt deze ook voor Notre Dame. In de 
cliëntenraad is dit onderwerp in de afgelopen CR-
vergaderingen veelvuldig besproken. Er zijn veel 
brieven en beleidsstukken over de reorganisatie 
ingebracht en discussie gevoerd in de CR 

vergaderingen van mei, juni en juli. Uiteindelijk 
heeft de CCR op 19 juni 2019 een (negatief) 
advies met argumenten uitgebracht aan de 
RvB. De RvB heeft na een lange discussie met 
OR en CCR uiteindelijk een definitief besluit 
genomen over deze reorganisatie bij brief van 26 
juni 2020. Zij houdt zich aan het voorgenomen 
besluit (brief van 28 mei). Zij gaat nu starten 
met de benoemingsprocedure van de vier 
clustermanagers per 1 september. 
De CCR (en CR Notre Dame) wil zich echter 
constructief blijven opstellen, mede in het belang 
van de bewoners.
Het is wel jammer, dat de CCR/CR 
onvoldoende zeggenschap in dit proces heeft 
om haar adviezen kracht bij te zetten. Met de 
voorgenomen nieuwe cliëntenwet zouden de 
CCR en CR Notre Dame meer zeggenschap 
hebben gehad. 

In de CR-vergaderingen zijn nog meer 
punten besproken, zoals onder meer de nota 
telefonie, medische materialen, Cliëntportaal, 
bewonerscontacten, management- en 
verzuimcijfers, ingekomen stukken en 
uitnodigingen congressen en de facilitaire 
diensten bij het Notre Dame. Een volgende keer 
meer hier over. 

Tot slot 
De cliëntenraad wil alle medewerkers, vrijwilligers 
en familieleden bedanken voor hun meedenken 
om de zorgorganisatie te verbeteren en zeker bij 
de totstandkoming van de begroting 2019. De CR 
wil verder in uw belang hard blijven werken aan 
een fijn, veilige en zorgzaam huis met een goede 
kwaliteit aan zorg.

De CR bestaat uit de dames Ingrid Jansen 
(voorzitter), zr. Hermien Lorist, Tjitske Veenhuizen 
en de heren br. Harrie de Bruijn en ptr. Ton Zwart. 
Peter Vermijs is secretaris/ondersteuner.

Hebt u nog vragen of suggesties dan kunt altijd 
contact opnemen met een van de afzonderlijke 
CR leden of met het secretariaat. Informatie 
Cliëntenraad: email mail@petervermijs.nl.
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Hoogopgeleid
Ruim drie op de tien Nederlanders is hoogopgeleid 
en heeft dus een hbo- of wo-diploma op zak. Het 
aandeel verschilt wel sterk per gemeente. In onze 
stad is het best hoog, want 31% van de bevolking 
is hoogopgeleid. Dat blijkt uit recente cijfers van 
het CBS. Als we de cijfers vergelijken met die 
van andere Brabantse steden, valt het direct 
op dat in de grote steden Den Bosch (38,5%), 
Eindhoven (38%) en Breda (38%) relatief veel 
hoogopgeleiden zijn. 

Miljonair
Je zou het misschien niet denken als je op een 
gewone zaterdag over de markt struint, maar ook 
in Tilburg loop je gewoon tussen de miljonairs. 
Volgens het CBS hebben ongeveer zevenhonderd 
huishoudens in Tilburg een vermogen van meer 
dan een miljoen.
Die zevenhonderd huishoudens zijn goed voor 
0,7% procent van het totale aantal huishoudens 
in Tilburg. Het wil trouwens niet zeggen dat deze 
rijken allemaal een flinke bankrekening hebben; 
in het vermogen telt ook de waarde van het huis 
mee. Veel huizen staan aan de Bredaseweg. In 
Alphen-Chaam wonen ook veel rijke mensen, 
namelijk tweehonderd huishoudens. Dit is ten 
opzichte van het inwonersaantal zo hoog dat ze in 
de landelijke top tien staan.

Penthouse aan het bos! Binnenkijken bij het 
duurste huurappartement in Tilburg
Dit penthouse aan de Professor Cobbenhagenlaan 
stamt uit 1978, maar is volledig gerenoveerd. Na 
de verbouwing heeft er nog niemand van de grote 
ruimte kunnen genieten. Het appartement is de 
kleinste niet; je krijgt 285 vierkante meter. Daar 

leg je per maand wel €2950 voor neer. Toch zijn 
we wel heel nieuwsgierig. Hoe ziet het duurste 
huurappartement op de woningmarkt eruit?

Binnenkijken bij De Kaarsentempel aan de 
Bredaseweg  
Mirjam de Leuw van De Kaarsentempel maakt de 
bijzonderste kaarsen van Tilburg. Van kaarsvet 
weet ze opgerolde kaarsen, doopkaarsen met 
bijzondere details, Kruikenzeikers en geschaafde 
kunstwerken te maken. 
Ze gooit niet gauw dingen weg. Zo recyclede 
ze ook oud kaarsvet en maakte daar nieuwe 
kaarsen van. Daar is het kaarsen maken vijftien 
jaar geleden mee begonnen. In haar studententijd 
was ze al bezig met oude kaarsen omsmelten. De 
kunst van de opgerolde kaarsen maken heeft ze 
uit Spanje overgenomen.

Er komt een nieuwe woontoren met 118 
appartementen in het centrum
Het doek met daarop groot ‘De Bankier’ hangt al 
even aan de gevel van het oude bankgebouw op 
de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat 
(vanuit Doloris Rooftopbar zie je ‘m goed hangen). 
Over een tijdje zien we hier geen spandoek meer, 
maar een gigantische woontoren. Het gaat om De 
Bankier. En ja, dit is er weer eentje, hoor. 
De plannen zijn onlangs aan mensen uit de buurt 
gepresenteerd, meldt het Brabants Dagblad. Dat 
betekent dat de binnenstad een nieuw gebouw 
verwelkomt. En niet het minste! De woontoren 
krijgt 118 appartementen en is zeventig meter 
hoog. Beeld je even in dat je helemaal bovenin 
woont… Wat een uitzicht heb je dan!

Nieuws uit de buurt

Bron: https://indebuurt.nl/tilburg
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Als De Wever en als Notre Dame, 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 ver-
tellen 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 2019 hebben 54 bewoners of familieleden een reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Joannes Zwijsen met het cijfer: 8,4

Klanttevredenheid

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u goed gaan:
• Goede, warme, betrokken verzorging
• Communicatie
• Aandacht
• Arts op tijd inschakelen
• Je wordt gehoord
• Zeer tevreden over welzijn
• Gewoon zo doorgaan

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u anders of beter kunnen:
• Was labelen
• Meer scholing psychogeriatrie op somatische zorgafdeling
• Gemaakte afspraken nakomen
• Meer één-op-één-activiteiten, persoonlijke aandacht

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!

8,4



Ad Meesters
Ad loopt al langer rond in Notre Dame, als flexer. 
Maar nu heeft hij een contract aangeboden 
gekregen voor exclusief Notre Dame. Ad is 
bijzonder. Want als pensionado zou hij hebben 
kunnen meedoen aan het Zwitser-Levengevoel. 
Maar Ad niet, hij wil niet het gevoel krijgen 
uitgesloten te zijn van de samenleving maar er 
juist deel van blijven uitmaken.

Ad werd geboren in Goirle op 21 februari 1952. 
Hij woont samen met Janny. Ad en Janny hebben 
beiden een dochter en in totaal drie kleindochters. 
Ad heeft wel af en toe een escape nodig naar 
zijn ‘man cave’. Daar kan hij tijd wijden aan zijn 
hobby’s darten en biljarten.

Ooit begon Ad op 14-jarige leeftijd bij de bekende 
meubelzaak van A tot Z. Tot aan zijn diensttijd 
bleef hij daar. Daarna lokte het hebben van een 
eigen winkel in woninginrichting. Dat bleek echter 
een stap te ver. Als ZZP’er ging hij weer zijn vak 
uitoefenen. Met veel plezier maar naar mate de 
jaren verstreken bleek het voor dag en dauw 
opstaan en het vele kilometers rijden niet zo leuk 
meer. Tijd om om te zien naar iets anders.

Al biljartend met vader in zorgcentrum Padua 
vernam hij van een vacature als huismeester. Dat 

bleek een schot in de roos. Met veel plezier heeft 
hij daar 11 jaar rondgelopen. Nu mag hij in Notre 
Dame deel uitmaken samen met Peter van het 
Huismeesterteam. Op maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend is hij op Notre Dame te vinden. 
Soms ook op een ander moment zoals bij het 
onlangs gehouden tuinfeest. 

Ad voelt zich met open armen ontvangen hier, wat 
hem erg veel plezier geeft om zijn dagen hier naar 
tevredenheid te vullen. Heeft hij dromen/wensen? 
Ja, genieten van het leven, fijn samenwerken met 
zijn collega’s bij Notre Dame en verder vooral 
gezond blijven.

Geslaagd
Rachèl van Loon slaagde voor haar diploma 
Verpleegkunde niveau 4.

Stelt zich voor
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Rowena de Man
Ik ben Rowena de Man, 22 jaar geleden 
geboren in Tilburg. Nu nog thuis wonend in 
Berkel-Enschot, maar begin augustus ga ik 
weer naar Tilburg verhuizen. Ik heb nog een 
oudere zus van 28 jaar.
Mijn vader en zus hebben een eigen rijschool, 
Rijschool de Man en Rijschool S de Man.

Ik werk bij Notre Dame in de functie van 
helpende Zorg en Welzijn. Ik ben hier terecht 
gekomen door mijn tante (Martina). Ik was 
op zoek naar werk en mijn tante zei dat ze 
bij Notre Dame, waar zij ook al jaren werkt, 
mensen zochten en zo ben ik hier komen 

werken. Ik ben begonnen in het restaurant bij de zusters in de 
weekenden, omdat ik toen nog niet helemaal klaar was met mijn 
opleiding. De opleiding heb ik al een tijdje voltooid en ik wilde 
graag ook weer in de zorg werken. Ik sta eigenlijk zo’n beetje 
door het hele huis.(Emmaus, Bethanie, Gaudete)

Ik wil nog graag de opleiding tot verzorgende doen. Ik ben nu nog 
jong en heb nu de kans.Mijn wens is nog veel te kunnen werken 
om goed te kunnen sparen om een huisje te kunnen kopen; 
en natuurlijk gezinsuitbreiding met de jaren. Mijn hobby’s zijn: 
terrasje pakken, drankjes doen met vriendinnen in de stad, naar 
pretparken, bioscoop, thuis een filmpje kijken met wat lekkers. Ik 
wil met al mijn liefde voor alle mensen zorgen en een leuke tijd 
hebben bij Notre Dame.

Stelt zich voor
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Colofon
Notre Dame journaal is een 
informatieblad voor bewoners 
van Notre Dame en hun relaties. 
Het blad verschijnt 4 x per jaar.
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