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De medewerkers van De Wever proberen 
goede kwaliteit van zorg te leveren. Helaas 
gaat er soms wel eens iets mis of lopen de 
zaken niet zoals u had verwacht en ontstaat 
er een klacht.  

Wanneer u er samen met de medewerker 
niet uitkomt kunt u de hulp inschakelen van 
een klachtenfunctionaris. Dit kan via het 
contactformulier op de website of via een 
klachtenkaart, die u opstuurt naar: 
Antwoordnummer 63016
5000 VE Tilburg

Als u geen klachtenkaart heeft kunt u deze 
ophalen bij de receptie of, als u thuiszorg 
ontvangt, vragen aan de medewerkers van 
De Wever Thuis. Als onafhankelijk 
bemiddelaar zal ik dan samen met u en de 
mensen die betrokken zijn bij uw zorg in 
gesprek gaan om te onderzoeken wat er 
aan de hand is. In een gesprek proberen we 
dan tot een oplossing te komen die hopelijk 
tot een verbetering zal leiden.

Bent u niet 
tevreden?
Door Marije Ruijgh, onafhankelijk 
klachtenfunctionaris 

Volgende uitgave PaduaCourant

Bijdragen voor in de PaduaCourant graag 
aanleveren vóór 28 augustus.  
Graag teksten aanleveren als Worddocument 
en foto’s los, als apart bestand. 

Contact 
E paduanieuws@dewever.nl
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Voor u ligt weer een mooie verzameling aan 
gebeurtenissen in en rondom Padua. De 
afgelopen weken is er hard gewerkt in de 
beide tuinen van Padua. Bij Roma zijn de 
potten weer gevuld met mooie zomerplantjes. 
De tuin bij Piazza is weer onkruidvrij gemaakt. 
Twee heerlijke plaatsen om te genieten van de 
zon.

Iedereen zal komende periode gaan genieten 
van zijn welverdiende vakantie. Dat betekent 
dat er mogelijk wat meer onbekende gezichten 
zullen zijn op de afdeling, om onze 
medewerkers vrij te kunnen geven. We hopen 
op begrip voor deze periode omdat het 
misschien een beetje anders gaat dan u 
gewend bent. 

De afgelopen maanden zijn er weer veel 
uitstapjes gedaan met onze bewoners. Ook de 
artiesten hebben hun weg weer gevonden 
naar Padua. Dit alles is mogelijk doordat we 
extra gelden krijgen voor de invulling van de 
dag voor onze bewoners. 

Onze welzijnsmedewerkers proberen steeds 
weer een passend plan te maken, in 
samenspraak met de cliëntenraad, voor onze 
bewoners. U zult ongetwijfeld opgemerkt 
hebben dat er lijsten hangen op de begane 
grond en in de liften met daarin de 
aankondigingen van onze activiteiten. Dat 
hebben we gedaan, omdat u toch vaak aangaf 
niet te weten wat er allemaal georganiseerd 
wordt op Padua. We hopen met deze lijsten u 
beter te kunnen informeren. Als u bepaalde 
activiteiten mist in ons aanbod, kunt u dat 
aangeven bij de welzijnsmedewerker van uw 
afdeling. Zij kunnen dan kijken in hoeverre dat 
we hier aan tegemoet zouden kunnen komen.

We hebben in juni onze traditionele 
Jubilarissendag weer gevierd. Wat zijn we trots 
op onze collega’s, die allen al 12½ jaar bij De 
Wever werkzaam zijn. We hebben ze in het 

zonnetje gezet en hopen dat ze ervan genoten 
hebben. 

Inmiddels is ook onze scootmobielberging 
helemaal op orde. We realiseren ons dat dit 
niet voor iedereen prettig is, omdat hierdoor 
toch een stukje eigen regie verminderd wordt. 
Helaas kunnen we niet anders op last van de 
brandweer en gemeente. Ook voor uw bezoek 
die eventueel met een scootmobiel komt, mag 
deze niet in de gangen en vide plaatsen. Deze 
moeten helaas buiten blijven staan. 

In verband met de arbeidsmarktkrapte zijn we 
met een aantal andere zorgaanbieders een 
opleiding gestart om mensen met een andere 
achtergrond, bijvoorbeeld horeca, bankwezen, 
fysiotherapie, op een snelle manier om te 
kunnen scholen naar een zorgmedewerker. 
Op afdeling Siena hebben we van deze 
opleiding drie studenten rondlopen. Het is de 
opleiding SwitchZ. Ruim een jaar geleden zijn 
we hiermee gestart. Inmiddels kunnen we 
onze 1e gediplomeerde gaan vieren. Sven zal 
5 juli 2019 zijn diploma uitgereikt krijgen op 
Padua, als allereerste SwitchZ-kandidaat die 
diplomeert. Daar zijn we erg trots op.

Voor nu wens ik u veel leesplezier toe.

Anja Meeuwesen

Beste bewoners, familie en collega’s
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Cliëntenraad Padua
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U hebt allen een brief ontvangen vanuit de 
cliëntenraad van Padua, dat zij per 1 juni hun 
rol neer hebben gelegd. Dat betekent dat Padua 
op dit moment nog geen cliëntenraad heeft. In 
samenspraak met de voorzitter van de Centrale 
Cliëntenraad (CCR) De Wever, zijn afspraken 
gemaakt over hoe dan verder op Padua. 
We hebben afgesproken dat we actief op zoek 
gaan naar een voorzitter voor de cliëntenraad. 
Hiervoor zullen we familieleden van bewoners actief 
benaderen, maar uiteraard mag u zich zelf ook 
melden bij uw zorgcoördinator, als u interesse heeft 
voor deze rol. Er is een profiel beschrijving voor de 
voorzitter die er als volgt uitziet:

•  Is betrokken 
•  Een familielid van een bewoner
•  Is gemotiveerd
•  Heeft beschikbare tijd 
•  Is communicatief vaardig
•  Toont leiderschap
•  Is samenwerkend 
•  Een gesprekspartner voor het management
•  Heeft financieel inzicht
•  Signaleert problemen
•  Herkent belangrijke informatie
•  Legt verbanden tussen gegevens
•  Is toegankelijk en zichtbaar
•  Heeft voorzittersvaardigheden
•  Beschikt over computervaardigheden en   

een e-mailadres

Als de voorzitter is aangesteld, zal deze zich buigen 
over de verdere inrichting van de cliëntenraad. 
Voor deze rol hebben een aantal bewoners en 
familieleden al hun interesse aangegeven. 
Dit aantal is echter niet voldoende om een voltallige 
cliëntenraad mee te vormen. De profiel beschrijving 
voor de leden van cliëntenraad is:

•  Is betrokken 
•  Een familielid van een bewoner
•  Is gemotiveerd
•  Heeft beschikbare tijd 
•  Is communicatief vaardig
•  Is samenwerkend 
•  Signaleert problemen
•  Herkent belangrijke informatie
•  Legt verbanden tussen gegevens
•  Beschikt over computervaardigheden en   

heeft een email adres

Mochten er na 1 juni onderwerpen zijn die 
voorgelegd horen te worden aan een cliëntenraad, 
dan zal de voorzitter van de CCR optreden als 
waarnemend voorzitter voor Padua. Uiteraard 
hopen we zo snel mogelijk weer een complete 
cliëntenraad te hebben. 



VERJAARDAGEN
Juli
6 Mevrouw Vriens
8  De heer Hoogkamer
13 Mevrouw Van Esch
 Mevrouw Rijnen
15  De heer Lammers
16 Mevrouw Van Dommelen
17  De heer Coppens
18  Mevrouw Dankers
22  De heer Vorster
24  Mevrouw Coolen
27  Mevrouw Van Gestel

Augustus
5  De heer Bruens
10  De heer Peijen
18  Mevrouw De Ruiter
19  Mevrouw Schouten
19  Mevrouw Smit
21  De heer Weijters

22  Mevrouw Van de Waals
23  Mevrouw Schoormans
27  Mevrouw Joosten
 Mevrouw Westrate
28  De heer De Kanter

September
3 Mevrouw Maasen
4  Mevrouw Van de Lisdonk
11  Mevrouw Faes
  Mevrouw Vervuren
13  Mevrouw Van Liemde
14 De heer Donders
15  Mevrouw De Jong
19  De heer De Kok
23  De heer Van de Wiel
24  Mevrouw Van Bebber
  De heer Santegoets
25  Mevrouw Priemus
27  Mevrouw De Bruijn 

NIEUWE BEWONERS
Wij heten welkom
Mevrouw Postelmans
Mevrouw Wolfs
Mevrouw Mutsaers
Mevrouw Schouten
De heer Van de Wiel
Mevrouw Wieme
Mevrouw Faes
Mevrouw Van de Wouw
Mevrouw Joosten
Mevrouw Vermetten

Verhuisd
Mevrouw Leesmans - extern
De heer Van Hoek - extern

Te koop aangeboden: Scootmobiel (met 4 wielen!)
Zo goed als nieuw. 

Heeft u interesse? Klop voor meer details aan bij Mw. Ceron. 

De bewoners

Te Koop
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De heren Kees de Kok en Bert Frijters en vrijwilliger 
Eddy Mannie weten het nu zeker, in D’n Hemel 
schenken ze bier. Op een regenachtige middag in 
april maakten zij samen met de dames Janssens, 
de Bekker en Smit een ritje naar D’n Hemel. Dit 
zorgde vooraf al voor genoeg hilariteit want de 
vragen ‘Weet jij dan wel de weg naar D’n Hemel?’ 
en ‘Komen we daar nog wel van terug?’, bleven niet 
uit.

Een herinneringstochtje door Tilburg met een 
lekkere stop bij Herberg D’n Hemel in Hilvarenbeek 
zorgde voor een gezellige middag.
 

In D’n Hemel hebben ze bier
Saskia van Antwerpen



Onderstaande activiteiten 
vinden allemaal plaats in de 
welzijnsruimte Piazza tenzij 
anders aangegeven. Entree voor 
bewoners, inclusief een kopje 
koffie/thee, is gratis.
Aanleunbewoners en 
bezoekers betalen €2,50, 
inclusief een kopje koffie/thee. 
Enkele activiteiten zijn alleen 
toegankelijk voor bewoners van 
Vittoria, Porto Casa en/of Genua 
en Siena.

Houdt u vooral de informatiezuil 
bij de entree en de tv-schermen 
in de gaten voor het actuele 
aanbod en meer uitleg bij de 
activiteiten!

Juli
Woensdag 3 juli
Thema-activiteit Zomer
Camping Theater
14.30 – 16.00 uur 
Liedjes en korte, herkenbare 
verhaaltjes in het thema zomer 
en camping. 

Vrijdag 5 juli
Thema-activiteit Zomer
Jeu de Boules middag en een 
zomerse maaltijd. DJ Peter 
draait. Let op: alleen voor 
bewoners! Exacte tijdstip volgt!
 
Woensdag 10 juli
Modeverkoop Hoffmans Mode
10.00 – 12.00 uur

Woensdag 24 juli
Kermismiddag
Met de komst van een 
draaiorgel, tombola en verkoop 
van bowl. De opbrengst is voor 
de Eftelinggroep
14.30 – 16.30 uur

Vrijdag 26 juli
John Desmares et ses Amis
14.30 – 16.30 uur 
Hun repertoire is opgebouwd uit 
diverse genres: Engels, Zuid-
Amerikaans, Frans, Italiaans, 
Spaans, Jazz, Duits en natuurlijk 
de onvergetelijke mooie 
Nederlandse melodieën.

Augustus
Zondag 11 augustus
Mobiele kinderboerderij
Een kinderboerderij met een 
houten huisje en omheining, 
prachtig gedecoreerd met zeer 
lieve aaibare dieren. Zoals 
alpalamas, pony’s, een ezeltje, 
Guus de Kalkoen, eenden, 
kippen, konijnen.
Tijdstip volgt

Woensdag 14 augustus
Modeverkoop Vincken Mode
14.00 – 17.00 uur 

Vrijdag 16 augustus 
Zeemanskoor Deining
14.30 – 16.30 uur 

Vrijdag 29 augustus
Muziekmiddag met een Frans 
tintje - met Blue Orange
14.30 – 15.45 uur in Piazza
16.00 – 16.30 uur huiskamer 
afdeling Genua 

September
Zaterdag 21 september
Wereld Alzheimerdag
Optreden door Jurgen 
Jonkers – Inzameling voor 
Stichting Alzheimer Nederland
10.00 uur 

Vrijdag 20 t/m zondag 29 
september is het Nationale 
Sportweek!
Padua besteedt hier ook 
aandacht aan, met onder meer 
de volgende activiteiten:
Zondag 22 september
Dansworkshop Switch 2 Move 
– door Andrew Greenwood 
(Factorium Tilburg)
Door te dansen werk je effectief 
aan lichaam en brein. Een dans 
met een flow om je fit te voelen.
14.30 uur
Let op: alleen voor bewoners!

Maandag 23 september
Wandelclub van Padua
10.00 – 11.30 uur
Vandaag zal de wandelclub een 
speciaal tintje hebben vanwege 
de Nationale Sportweek

Woensdag 25 september
Het huishoudboek van Ot & 
Sien Huishoudelijke tips en 
klusjes doen in de stijl van toen
14.30 uur
Let op: alleen voor bewoners!

Vrijdag 27 september
Yoga voor ouderen
10.30 – 11.45 uur

Activiteiten
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Maandag
Wandelgroep
Welzijnsruimte Piazza
10.00 - 11.30
Elke maandagochtend gaat 
de wandelclub van Padua 
wandelen. We lopen elke week 
een andere route ongeveer 
5 km. We verzamelen in het 
restaurant, lopen dan een route 
en sluiten af met een kopje koffie 
of thee in de Welzijnsruimte. 
Vindt u het leuk om mee te 
doen? Dan kunt u contact 
opnemen met Trees Jansen  
T: 013 540 86 00.  
 
Barakken
Piazza 10.30 - 11.30

Bibliotheek 
Leestafel 10.30 - 11.45 

Kleding herstellen
Leestafel 14.00 - 16.00 
 
Wijkbingo 
Piazza 14.15 - 16.00
U bent van harte welkom voor 
onze wekelijkse bingo. Voor € 5,- 
koopt u een kaart en dan kan het 
spel beginnen! Er zijn leuke prijzen 
te winnen dus sla uw slag!

Dinsdag
Paduakoor
Piazza 10.00 - 11.30 
Het Paduakoor telt ongeveer 30 
leden die met veel plezier komen 
zingen. Iedereen kan meedoen 
en ook om enkel te luisteren 
bent u van harte welkom.  
Zou u ook lid willen worden? 
Neem dan contact op met Irene 
Hof, T: 013 540 86 00. 

Mannenclub 
Vide 10.30 - 11.30

Kleurgroep 
Piazza 14.00 - 16.00
Afdeling Verona gaat elke  
dinsdagmiddag kleuren.  
Dit met een hoop leut en  
een gezellig praatje.

After Eight 
Piazza 14.30 - 16.00
U bent van harte welkom om  
te komen luisteren naar de 
repetities van deze band.  
Let op: deze jazzband treedt  
op in de oneven weken!

Rikken 
Piazza 19.00 - 21.00

Woensdag
Gym Padua 
Piazza 10.30 - 11.30
Onder leiding van Trees 
Jansen kunt u gymmen in de 
Welzijnsruimte. Kosten voor 
deelname zijn €10,- per maand. 

Frietmiddag
Restaurant Roma 16.00 - 17.30 
Een lekker frietje met een snack, 
wie houdt daar nu niet van? 
Daarom organiseert Padua een 
fritesdag.  
Let op: elke 3e woensdag van 
de maand!

Donderdag
Mozaïek 
Piazza 10.00 - 11.30
In de mozaïekgroep bewerken 
we van glasmozaïek allerlei 
dingetjes zoals sieraden 
doosjes, houdertjes voor 
waxinelichtjes, schilderijlijstjes, 

spiegels. Zou u graag meedoen, 
neem dan contact op met Irene 
Hof, T: 013 540 86 00. 

Beweeggroep
Vide / Huiskamer Porto  
10.45 - 11.30 
Beweeggroep voor bewoners 
van Vittoria en Porto Casa.

Bingo / Filmmiddag
Huiskamer Porto 14.00 - 16.00 
Bingo voor bewoners van  
Vittoria en Porto Casa.

Vrijdag
Hobbyclub
Welzijnsruimte Piazza  
10.00 - 11.30
De hobbyclub maakt leuke 
en originele spulletjes van 
verschillende materialen. Wilt u 
meedoen? Dat kan! Neem contact 
op met Trees Jansen T: 013 540 
86 00.

Luisteren vanuit je leunstoel 
Vergaderruimte 10.30 - 11.30
Let op: Twee vrijdagen in de 
maand Luisteren vanuit uw 
leunstoel!

Breiclub 
Leestafel 14.30 - 16.00
De breiclub is een gezellige 
club dames die met breigaren 
de mooiste dingen maken. Ook 
van deze club kunt u lid worden. 
Neem daarvoor contact op met 
Trees Jansen T: 013 540 86 00.

Vaste activiteiten
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We hebben een nieuwe aanwinst. De Wonderfoon.
Heeft u hem al gezien? 

Nadat collega Ursula me tipte over dit leuke idee 
dat ze gezien had op internet, begonnen bij ons 
gelijk de radartjes te draaien. Dat is ook leuk 
voor bij ons op Padua dachten we. We hebben 
gelijk marktplaats afgezocht voor een paar 
oude draaitelefoons (wie kent ze niet) en Mark 
Verhaagen gevraagd of hij ze voor ons om zou 
kunnen bouwen. Dat is gelukt. 

De telefoons zijn nu omgebouwd tot kleine 
jukeboxjes met daarin verschillende, gezellige en 
mooie herkenbare liedjes voor ieder. 

Denkt u aan liedjes als Sofietje, Het Dorp, Brabant. 
Kom gerust eens langs om ze uit te proberen.
U kunt de Wonderfoons vinden in de huiskamer 
van unit Vittoria op de begane grond en in de gang 
van Porto Casa op de eerste verdieping.

De Wonderfoon
Saskia van Antwerpen
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Saskia van Antwerpen

Een heel bijzondere ontmoeting met pony Sjors

Zaterdag 20 april begon als een hele gewone 
zaterdag maar het werd er een met een gouden 
randje. Op deze zaterdag mochten we Sjors, een 
35 jaar oude pony, ontvangen in huiskamer Porto. 

Sjors, eigendom van de zoon en schoondochter 
van onze mevrouw Janssens kwam via de 
dienstingang en de lift naar de eerste etage. 
Alleen de lift zorgde natuurlijk al voor volop 
hilariteit. Eenmaal in de huiskamer werd Sjors 
begroet door een grote groep bewoners die stuk 
voor stuk nieuwsgierig waren naar dit bijzondere 
bezoek. Mevrouw Janssens was natuurlijk de 
eerste gelukkige om Sjors te begroeten. Dit was 
een heel emotioneel weerzien voor haar. Ze 
maakte namelijk vroeger al geregeld een ritje en 
sjeesde in een karretje dat getrokken werd door de 
toen nog jonge Sjors. De ontmoeting ging van 
verwarring naar verwondering en van een lach 
naar een traan. Zo’n mooi moment dat iedereen 
die er getuige van was er kippenvel van kreeg.
Ook de andere bewoners werden door Sjors 
hartelijk begroet en de bewoners begroetten op 
hun beurt Sjors weer vol enthousiasme. Hij werd 
bewonderd en geknuffeld. Sjors ging niet alleen in 
de huiskamer op bezoek maar bezocht ook een 
bewoner op haar kamer. Met de uitroep: ‘Het moet 
toch niet gekker worden’ werd hij ook hier hartelijk 
ontvangen.

Sjors werd deze middag heel fijn begeleid door 
Hans Janssens, Yvonne Roosen en een van hun 
medewerksters van Roosenheuvel in Dongen. 
Hen wil ik dan via deze weg nogmaals hartelijk 
danken voor het mede mogelijk maken van deze 
bijzondere ontmoeting, en mooie momenten.
Ook Sjors bedankt natuurlijk. Hij heeft zich 
voorbeeldig gedragen, had voor iedereen 
aandacht, was lief en heel netjes ook (de grote 
poepschep die stand-by was hebben we niet eens 
hoeven te gebruiken). In de 30 jaar dat ik nu 
activiteitenbegeleidster ben heb ik nog nooit zo’n 
mooie reactie meegemaakt als die mevrouw 
Janssens had op de komst van Sjors. 
Een moment met een gouden randje.
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In de vorige Courant stonden in 
de rubriek ‘Even voorstellen’ 
twee foto’s bij de verkeerde tekst 
geplaatst. Hieronder de juiste 
weergave. Onze excuses voor 
het ongemak. 

De heer Lammers De heer Van Roessel 

Rectificatie

Kerkvieringen
zaterdagmiddag om 16.00 uur 
6 juli   Woord- en Communiedienst   Werkgroep parochie

13 juli   Eucharistieviering    Pastoor Frank Lemmens

20 juli   Woord- en Communiedienst   Werkgroep parochie

27 juli   Eucharistieviering    Pater Theo te Wierik

3 aug   Woord- en Communiedienst   Werkgroep parochie

10 aug   Eucharistieviering    Pastoor Frank Lemmens

17 aug   Eucharistieviering    Pater Tarsis en 
         Pastor Gerard Stevelink

24 aug   Eucharistieviering    Pastoor Frank Lemmens

31 aug   Woord- en Communiedienst   Pastor Sjack Willemen

7 sept   Eucharistieviering    Pastoor Frank Lemmens

14 sept  Woord- en Communiedienst   Werkgroep parochie

21 sept  Eucharistieviering    Pater Tarsis en
         Pastor Gerard Stevelink
 
28 sept  Woord- en Communiedienst   Werkgroep parochie 
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Pasen 2019

Vrijwilligers in het zonnetje
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Op vrijdagmiddag 19 april kwam een aantal 
volwassenen en kinderen van de City Life Church 
in Tilburg een Paasactiviteit verzorgen voor de 
bewoners van Vittoria en Porto Casa. Het was een 
zonovergoten dag dus we zaten lekker onder de 
parasols in de binnentuin van Roma. Samen met de 
(klein)kinderen van bewoners en personeel hebben 
we paaseieren beschilderd onder het genot van een 

kopje koffie en door hen meegebrachte koekjes.  
Het was genieten, zo samen met de kinderen 
bezig te zijn! Omdat er ook een viering van Goede 
Vrijdag was, hebben we het muzikale gedeelte nog 
te goed. Vlak voor kerst hebben we ook samen 
met de vrijwilligers van de City Life Church een 
muziekactiviteit georganiseerd, dus dat komt goed!

Rob is sinds anderhalf jaar vrijwilliger bij de 
hobbyclub. Hij werkt bij het ministerie van defensie 
en op zijn vrije vrijdagochtend is hij te vinden in de 
Piazza, samen met nog zes andere vrijwilligers. Als 
enige mannelijke vrijwilliger heeft Rob een plekje 
veroverd met zijn humor en geduld. Rob vertelt;
‘Waarom ben ik vrijwilliger geworden, ik heb 
zelf zeven weken in een revalidatiecentrum 
gezeten, waar ik als tijdverdrijf ook knutselde. 
Na beëindiging van mijn revalidatie werd mij 
gevraagd of ik daar vrijwilliger wilde worden. Ik 
heb daar nee op gezegd omdat het voor mijzelf te 
dichtbij kwam. Corry van Alphen, met wie ik in het 
revalidatiecentrum zat, zei toen kom dan bij onze 
hobbyclub…. Ik zei: ‘waar is onze hobbyclub?’ ‘Bij 
Padua’ zei ze.

Ik zei dat moet ik het eerst een keer gezien 
hebben voordat ik ja zeg…En nu ben ik inmiddels 
al anderhalf jaar vrijwilliger! Met Joseeeeeke (zo 
noem ik haar, ze heeft een speciaal plekje bij 
mij, zie foto) ben ik meestal aan het knutselen 
en uiteraard help ik ook de anderen. Ook heb 
ik mijn voormalige buurvrouw Karin en mijn zus 
Jeannette enthousiast 
gemaakt. Zij zijn er nu op 
vrijdagochtend ook bij om 
te helpen en te knutselen 
met bewoners van Padua.’ 

Ik had zelf nooit gedacht 
dat ik dit leuk zou vinden, 
maar de smile van de 
mensen geeft voldoening!

Door Irene Hof
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Impressie van de sfeergroep in de stilteruimte
Het is een donderdagmiddag in mei en de 
stilteruimte is aangekleed voor de sfeergroep met 
bewoners van afdeling Siena Due. René zit al klaar 
om de middag met rustige liedjes te ondersteunen. 
Dit is de vierde keer dat we samen een sfeergroep 
vormgeven. 

Op de afdeling nodigen Irene en ik bewoners uit 
om mee te gaan naar de stilteruimte. Sommige 
bewoners zijn direct enthousiast en sommige 
terughoudend, want wat gaat daar gebeuren. 
Toch sluiten langzaamaan zeven bewoners aan, 
een mooi aantal om ieder persoonlijke aandacht 
te kunnen geven en te betrekken in het geheel. 
Een bewoonster komt  aarzelend de stilteruimte 
binnen en zegt ‘ik blijf wel staan’. Na uitleg over 
het samenzijn wil zij toch wel gaan zitten, en blijft 
vervolgens het volle uur betrokken.  

We zitten rond een tafel, waarop foto’s van 
zonnebloemen liggen. Het thema is ‘De zon in je 
leven’. We beginnen met ieder een (led)kaarsje aan 
te steken, zo richten we onze aandacht naar de 
lichtjes die we midden op tafel zetten. Na een mooi 
liedje van René en nadat we ook al wat gewend 
zijn aan elkaar en de ruimte, praten we over ‘Wat 
doe je als de zon schijnt?’ De bewoners noemen: 
wandelen, naar buiten gaan, in de zon zitten en 
de warmte op je gezicht voelen, zwemmen. Ieders 
antwoord nodigt uit om op elkaar te reageren. Ook 
de bewoners die niet meer zo goed hun gedachten 
kunnen verwoorden, laten hun reactie in hun 
gezichtsuitdrukking zien. Hierbij komt al direct 
ieders eigenheid naar voren, en waar iemand van 
houdt of waarvan niet. Ik lees in dit uur een paar 
korte verhalen voor over de zon, en over als de zon 
er niet is, als het donker is in je leven. 
Het is opvallend hoe geconcentreerd de bewoners 

luisteren, en regelmatig verzuchten ‘wat mooi’. De 
verhaaltjes nodigen uit om persoonlijke belevingen 
te vertellen. In de sfeergroepen maak ik ook vaak 
gebruik van spreekwoorden, bij veel mensen zitten 
deze in hun geheugen gegrift. Er is veel hilariteit 
als we het hebben over ‘Wie is hier het zonnetje 
in huis?’, want een van de bewoonsters brengt 
dit spreekwoord in doen en laten ten volle tot 
uitdrukking. 

Zo vult het uur zich met bijzondere momenten, 
verrassende reacties van bewoners, en een lach 
en een traan. Een van de verrassende uitspraken 
komt van een van de bewoners die zegt: ‘‘Als je 
mooie herinneringen hebt, dan leef je twee keer’’. 
Het is voelbaar dat deze uitspraak raak is, en het 
blijkt de andere aanwezige bewoners ook innerlijk 
te raken. Hiermee is zo mooi gezegd hoeveel 
betekenis herinneringen hebben voor mensen. 
Het brengt hun levensverhaal tot leven, en er 
wordt in uitgedrukt wie je als mens bent in relatie 
tot belangrijke mensen om je heen. Als iemand 
zijn herinnering deelt komt het verhaal tot leven. 
Hij of zij voelt zich verbonden met zichzelf, en het 
vertellen aan medebewoners schept verbondenheid 
met de ander. En heel af en toe schemert er iets 
door van het ervaren van verbondenheid met een 
andere werkelijkheid dan onze alledaagse. Dat zijn 
de momenten waarop er in de groep een speciale 
sfeer hangt. En dat maken we deze bijeenkomst 
ook weer mee. 

Na afloop praten Irene, René en ik nog na. 
We delen onze verwondering over wat we in de 
sfeergroepen steeds weer meemaken. Later op 
de afdeling horen we van zorgmedewerkers dat 
de bewoners vertelden dat ze het zo fijn hebben 
gevonden. Reden te meer om er een vervolg aan te 
geven. 

Als je mooie herinneringen 
hebt, dan leef je twee keer
Marijke van Es, geestelijk verzorger
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Kapsalon Padua
Wij heten de bewoners van 
Woonzorgcentrum Padua en de 
aanleunwoningen, maar ook bewoners uit 
de wijk, van harte welkom.

Het team van Kapsalon Padua bestaat uit professionele 
kapsters en daarnaast is er altijd een gastvrouw aanwezig om 
iedereen een beetje extra aandacht te geven en te voorzien 
van een kopje koffie.

Wij zijn gespecialiseerd in het knippen en kappen van dames 
en heren die wat extra aandacht nodig hebben en zich in de 
moderne salons niet op hun plaats voelen.

Bovendien bieden wij scherpe prijzen en een leuke sfeer. 
U kan zonder afspraak terecht, maar een afspraak maken 
mag natuurlijk wel en kan via telefoonnummer: 013-5408619 
of 06-23266619.

De Salon
De Salon is een schoonheidssalon waarvan alle bewoners van Padua 
en bewoners van de aanleunwoningen gebruik kunnen maken. 

De Salon is twee keer per maand op woensdag geopend. U kunt 
terecht volgens afspraak tussen 09.00 – 16.30 uur. 

De schoonheidsspecialiste is Anja van de Schoot. 
Mail   a.v.d.schoot@dewever.nl
Telefoon  tijdens openingstijden  013 540 86 45  
    buiten openingstijden  06 246 938 64

Openstelling Schoonheidssalon 
woensdag  10 en 24 juli
woensdag    7 augustus
    21 augustus gesloten in verband     
   met vakantie
woensdag   4 september gesloten in verband     
   met vakantie
    18 september
   

Openingstijden
Dinsdag  9.00-16.00 uur
Donderdag 9.00-16.00 uur
Vrijdag   9.00-16.00 uur
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Diner door St. Olof
Ieder jaar komen we met de studentenvereniging 
T.S.C. St. Olof naar het woonzorgcentrum Padua 
De Wever. Ook dit jaar was het weer een succes! 
Met een aantal studenten hebben we de hele dag 
in de keuken gestaan om een heerlijk 
driegangendiner voor te bereiden. Voor 50 mensen 
koken bleek nog best een uitdaging. Aan tafel was 
het erg gezellig en werden leuke gesprekken 
gevoerd. Wij vonden het heel leuk om in contact te 

komen met ouderen uit de buurt en een leuke 
avond te mogen organiseren. 

We hebben de avond afgesloten met een 
oudhollandse muziekquiz onder leiding van DJ 
Thijs, waarbij de liefhebbers luidkeels konden 
meezingen. Al met al, een hele gezellige avond en 
zeker iets om volgend jaar weer naar uit te kijken! 
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Pedicure op Padua 
Door Laurette van der Sprong

U kunt terecht bij mij, Laurette van der Sprong, 
voor een pedicure behandeling. Daaronder valt 
nagels knippen, het dunner maken van de nagels, 
eelt en likdoorns verwijderen en ingroeiende nagels 
behandelen.

Op donderdagochtend ben ik aanwezig op Padua, 
in de Salon op de eerste verdieping. Behandelingen 
zijn altijd op afspraak. 

Een afspraak kunt u maken op telefoonnummer 
06-28921479.

Ik hoop u te zien.

Even voorstellen...
Nieuwe bewoner mevrouw Postelmans

Mijn naam is Ans Postelmans. Ik ben op 23 april 
1945 geboren in Tilburg, in de President 
Steijnstraat. Vervolgens ben ik opgegroeid in de 
Bloemfonteinstraat in Korvel. Later was het de 
Bisschop Crabbeelstraat en nog wat andere 
plekken. Verder heb ik ook in Suriname gewoond. 
Ik was de oudste in een gezin met zeven kinderen. 
Zelf heb ik drie kinderen, waarvan twee zonen en 
een dochter. Eén zoon woont in Almere, de 
anderen wonen in Paramaribo. Verder heb ik vijf 
kleinkinderen. Ik ben echt een mensenmens; ik 
maak graag een praatje, houd van gezelligheid en 
doe graag mee aan activiteiten. 

Zingen doe ik ook graag. Ik houd van muziek, 
wandelen, tuinieren en ga graag naar de kerk. Mijn 
motto’s zijn ‘Pluk de dag!’ en ‘Een dag niet 
gelachen, is een dag niet geleefd’. Ik eet graag 
rode kool en geel is mijn lievelingskleur. Het Ave 
Marie is mijn lievelingslied. 

Het was mijn wens in Padua te gaan wonen als 
het thuis niet meer ging. Het is fijn dat dit nu mijn 
nieuwe plek is.
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Pedicure Verpleegafdeling
Mijn naam is Diny Santegoets. Sinds 2000 ben ik 
werkzaam bij De Wever. Eerst als verzorgende IG, 
met een ruime ervaring van 32 jaar met mensen 
met dementie. In 2003 heb ik de opleiding 
Pedicure gevolgd, in 2005 ben ik als pedicure 
gaan werken op diversen afdelingen voor mensen 
met dementie binnen De Wever. 

Mijn ervaring als verzorgende IG sluit perfect aan 
bij het behandelen van de voeten.
Vanuit de belevingswereld van de cliënt zoek ik 
naar een passende behandeling. Op 
vrijdagochtend ben ik altijd op Padua te vinden. 

Mocht u mij willen inschakelen voor een familielid 
op de afdeling voor mensen met dementie, dan 
kunt u mij bereiken op 06 43 40 42 69.

Klanttevredenheid
Als Wever, en als locatie Padua, willen we graag weten hoe u  
als bewoner en familie onze zorg- en dienstverlening ervaart.  
Wij stellen u hierover enkele vragen bij de zorgleefplanbespreking. 
Wij vragen u om een cijfer te geven en om te vertellen wat we al  
goed doen volgens u, en wat we anders of beter zouden kunnen 
doen. Deze informatie helpt ons om te kijken waar we zaken kunnen 
verbeteren voor u. In het eerste kwartaal van 2019 hebben  
32 bewoners of familieleden een reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Padua met het cijfer:  
8,1

Enkele voorbeelden van zaken 
die volgens u goed gaan:
• Veel aandacht voor de bewoners
• Veelzijdig aanbod van activiteiten
• Er is merkbaar meer personeel aanwezig
• Er is meer toezicht in de huiskamers
• Eten in restaurant is verbeterd

Enkele voorbeelden van zaken die 
volgens u anders of beter kunnen:
• Dienstverlening vanuit wasserij kan beter
• Vast wachtwoord voor clientportaal, zodat je 

niet steeds SMS code hoeft te gebruiken
• Afspraken in zorgleefplan nakomen
• Communicatie naar familie indien het om 

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



Facilitaire nieuwsflits

Zoals zo vaak is het op het 
moment van schrijven van deze 
nieuwsflits nog niet duidelijk 
wat er al gerealiseerd is en 
wat nog te komen staat op het 
moment van uitkomen van de 
Paduacourant. Dat maakt het 
soms lastig om dit stuk voor mij 
te schrijven, maar ik wil u toch 
graag van de ontwikkelingen 
op de hoogte houden, via dit 
nieuwsmedium. 

De afgelopen periode is er veel 
gebeurd en voorbereid. Binnen 
de huishoudelijke dienst zijn een 
aantal medewerkers gestopt 
met hun werkzaamheden en als 
gastvrouw binnen Padua aan de 
slag gegaan. We zijn uiteraard 
blij voor hen en weten zeker dat 
onze bewoners erg blij zijn met 
deze geweldige dames. Voor de 
huishoudelijke dienst heeft dit 
ingehouden dat er een aantal 
nieuwe medewerkers aangesteld 
zijn, het kost natuurlijk altijd tijd 
om het een en ander te leren en 
om aan elkaar te wennen. 

Een van de uitdagingen die de 
huishoudelijke dienst daarbij ook 
nog kreeg in deze al moeilijke 
periode, was het probleem van 
de wasvoorziening. Dit was zeker 
voor u en onze medewerkers 
geen fijne ontwikkeling. Inmiddels 
zijn de grootste hobbels 

overwonnen en gaat het een 
heel stuk beter. Daarbij hebben 
alle betrokken bewoners een 
handdoekpakket ontvangen met 
excuusbrief van Lips, wat een 
kleine pleister op de wonden 
is uiteraard, maar wel een erg 
belangrijk gebaar. Nu de fouten 
zijn ontdekt en opgelost, kunnen 
we u weer de service bieden die 
u verdient. 

Ook binnen de horeca zijn 
er verschillende omzettingen 
geweest. Zo heeft Jack ons 
verlaten, gaat Wilma met 
pensioen, zijn er sommige 
medewerkers minder uren 
gaan werken en sommigen 
meer, hebben we twee nieuwe 
coördinatoren en zijn we bezig 
met het aannemen van een 
nieuwe (extra) kok. Met al deze 
aanpassingen zal de horeca 
steeds beter in staat zijn om aan 
uw wensen te voldoen op culinair 
gebied. Daarbij beseffen we dat 
we het niet iedereen altijd naar 
de zin kunnen maken, maar we 
doen wel ons uiterste best.

Binnenkort zal de patio op de 
binnenplaats van Roma worden 
afgebroken en hiervoor zal een 
nieuwe in de plaats komen. Deze 
zal groter zijn, waardoor we iets 
meer opslag ruimte krijgen maar 
ook meer zitruimte. 

Daardoor kunnen we aan meer 
mensen plaats bieden als ze 
gebruik wensen te maken van 
een BBQ.

Welzijn algemeen 
heeft ondertussen de 
samenwerkingsverbanden 
aangetrokken met de afdelingen 
en diens welzijnsmedewerkers. 
Dit heeft er voor gezorgd dat 
het aantal activiteiten niet 
alleen is verbeterd en zijn 
toegenomen, maar dat er ook 
leuke Padua brede thema’s 
worden geboden. Zo komt er 
binnenkort de eerste echte 
kwartaalmarkt op Padua waarbij 
een echte markt zal verreizen in 
de buitentuin en bij minder weer 
in het Piazza. Lekker naar de 
‘mert’ net als vroeger, waarbij 
de markt tevens toegankelijk is 
voor alle bewoners van Padua, 
alle aanleunbewoners en de 
wijkbewoners. 

Er is, zoals u heeft kunnen 
lezen en in huis heeft kunnen 
merken, door alle medewerkers 
en vrijwilligers van de facilitaire 
dienst weer hard gewerkt. Daar 
gaan we voor u natuurlijk gewoon 
mee door. Samen maken we van 
Padua een nog warmer, welkom, 
thuis.

Björn Vos

17PADUACOURANT



Mevrouw Ducheine
In de nacht van zondag op 
maandag 8 april hebben wij 
afscheid moeten nemen van 
Ineke Ducheine. Ineke woonde 
al ruim drie jaar bij ons op 
afdeling Siena. We hebben 
Ineke mogen leren kennen als 
een sterke persoonlijkheid, 
met een duidelijke eigen 
mening maar ook veel gevoel 
voor humor. Wat hebben we 
genoten over haar verhalen 
over haar jeugd, haar werk bij 
de 3 Suisses en haar talloze 
deelnames aan de Nijmeegse 
Vierdaagse. Ineke hield van 
uitslapen, een sigaretje en een 
borrel op zijn tijd. Ook keek ze 
altijd erg uit naar de bezoekjes 
van haar twee zonen. Ze genoot 
er erg van om een eind te gaan 
rijden met de auto of ergens 
wat te drinken op een terrasje. 
Ook heeft ze met de afdeling 
veel uitstapjes gemaakt waar 
ze altijd gezellig aanwezig was.
We zullen haar aanwezigheid 
erg gaan missen op de 
afdeling. We hopen dat ze 
nu weer bij haar geliefde 
echtgenoot en ouders is. 
Rust zacht lieve Ineke. 

Mevrouw Schellekens
Mevrouw Schellekens, ook wel 
Dinie zoals ze vaak genoemd 
werd, is vorig jaar vanuit de 
verzorgingsafdeling op afdeling 
Siena komen wonen. Door 
uitbreiding van de afdeling kon 
mevrouw op haar eigen kamer 
blijven. Dinie zat graag alleen 
aan een tafeltje bij het raam 
zodat ze naar buiten kon kijken, 
wanneer ze er behoefte aan 
had sloot ze zich aan bij de  

andere bewoners. Dinie ging 
graag naar het café, genoot van 
muziek en snoepte graag. ‘s 
Morgens om half tien een bakje 
chips, bij voorkeur Nibbits, was 
dan ook heel gewoon. Nodigde 
je haar uit om bijvoorbeeld naar 
het koor te gaan, dan zei ze 
vaak nee maar vervolgens zong 
ze luidkeels mee. Het liedje 
van ‘Wieske Snuf’ en ‘Waar 
is mijn feestneus gebleven’ 
hebben we dan ook maar al 
te vaak gehoord. Vorig jaar 
september werd ze 90, dit was 
voor haar echt een feestweek. 
Ze mocht in diezelfde week 
mee naar de dierentuin en 
ook ging ze naar de Efteling. 
Haar 90e verjaardag werd met 
familie gevierd, hier heeft ze 
nog heel lang met veel plezier 
op terug gekeken. Het eerste 
uitstapje in die week was naar 
de dierentuin en zoals ze zelf 
steeds zei: ‘Gelukkig hebben ze 
me niet gehouden daar bij die 
apen.’ Een paar weken terug 
nog mocht ze onverwachts 
mee naar de Kathedraal in 
Oudenbosch en ondanks 
dat haar zicht erg slecht was 
herkende ze er nog veel van. 
Vervolgens werd ze geveld door 
een flinke verkoudheid en griep 
die maar niet overging. Ze had 
steeds minder trek in eten en 
drinken en uiteindelijk lag ze 
vaker in bed. Het besef voor 
haar kwam dat het niet meer 
ging, ze is rustig ingeslapen.
Dinie we zullen je droge humor, 
je gezelligheid en zelfs je harde 
gegil bij het douchen gaan 
missen. Rust zacht, sterkte 
voor haar familie gewenst!

In Herinnering

De heer Van Hout
Lieve Arnoud,
Wat gaan we jou missen 
op de afdeling. Jouw 
grapjes, sterke verhalen 
en jouw zorgzaamheid.
Jouw kaarsje is nu opgebrand. 
Soms was je wat eigenwijs, 
maar in deze keuze was je 
heel duidelijk. Het hoefde 
van jou niet meer. Het is 
goed zo, je hebt je rust 
verdiend. Rust zacht.

Groetjes Hanneke

In onze gedachten †
Mevrouw Geleijns
Mevrouw Van de Klundert
Mevrouw Diepstraten
Meneer Van de Hout
Mevrouw Van Gorp
Mevrouw Van de Wouw (VPT)
Mevrouw De Bruijn
Mevrouw Van Rooij
Meneer Vingerhoets

PADUACOURANT18



Elise Swietkowiak, coördinator vrijwilligers
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Vrijwilligers in het zonnetje

Kees van Zundert komt al heel wat jaren twee 
keer per week naar Padua om alle vogeltjes te 
verzorgen en hun kooien schoon te maken. Dat is 
een heel karwei, hij is er per dag een aantal uren 
zoet mee. In de zomer als het erg warm is, komt 
Kees extra om ervoor te zorgen dat de vogeltjes 
niet verdorsten. In de vide kun je de grote kooien 
zien hangen op de verdiepingen en je hoort 
de vogeltjes vrolijk kwetteren. Zebravinkjes, 
kanaries, parkietjes en diamantduifjes, van alles 
zit erin. Kees zorgt dat ze niets tekort komen; 
zaad, vers water en zelfs vers fruit! Het voer 
gaat hij zelf halen bij de groothandel in Sprang-
Capelle. Zijn vrouw Annie gaat dan graag even 
mee want er is daar van alles te zien en soms 
koopt Kees er een paar nieuwe vogeltjes bij.
Ook Annie komt al een hele lange tijd als 
vrijwilliger bij Padua. Ze is elke vrijdagochtend te 
vinden bij de knutselclub in de Piazza. 

Ze zijn al 40 jaar samen, hebben 
samen 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 2 
achterkleinkinderen. Ze hebben elkaar ontmoet 
in de schouwburgstudio. Daar kon je op 
zondag altijd gratis muziek gaan luisteren van 
een bigband. Annie en Kees waren beiden 
weduwe en doordat hun kinderen met elkaar 
speelden, kwamen ze met elkaar in contact. 
Het ging allemaal heel erg goed samen en 
toen ze 65 waren, zijn ze getrouwd. Annie komt 
oorspronkelijk uit Haaren en Kees uit Breda maar 
beiden hebben hun hart verloren aan Tilburg. 
Ze hebben samen ook een volkstuintje waar ze 
graag vertoeven. Kees had net toen ik er was een 
vrachtje tomatenplanten gehaald. ‘Straks denkt 
de hele buurt dat ik wietplanten heb haha,’ grapt 
Kees. 

Waarom ik deze twee lieverds in het zonnetje wil 
zetten, is dat ze allebei net 80 jaar zijn geworden. 
Kees op 9 maart en Annie op 5 mei. Dat verdient 
toch wel een bloemetje. We hopen hen nog lang 
als vrijwilligers te mogen begroeten.



We weten het zeker, we gaan de traditie in ere 
houden. Dit jaar ons tweede unit feestje gehad met 
bewoners en familie en wat heeft iedereen genoten. 
Vooral mevrouw van de Made, wat was ze trots. 
Haar dochter Nataz (artiestennaam) verzorgde 
namelijk een geweldig optreden. Haar stem en haar 
liedjes kwamen bij iedereen binnen en zorgden 
voor een lach, een dansje, een polonaise en veel 
gezelligheid.

Langs deze weg nogmaals van harte bedankt 
Nataz, we hopen je zeker op Padua nog eens te 
horen. Ook alle familie en vrijwilligers bedankt voor 
uw aanwezigheid en hulp, volgend jaar doen we het 
nog eens over!

Spetterend optreden 
van Nataz
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Redactie
Björn Vos - Teammanager Dienstverlening
Elise Swietkowiak – Coördinator Vrijwilligers
Nathalie Bettonviel – Coördinator Receptie

Vormgeving - Afdeling Communicatie De Wever
Oplage - 500 stuks

Colofon
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Even voorstellen
Nieuwe bewoner Mevrouw Hazelhof

Mijn naam is Nellie Hazelhof en ik 
ben geboren in 1937. Ik kom uit 
Tilburg-Zuid en ben opgegroeid in 
een gezin met vier meisjes en één 
jongen. Ik was de op twee na oudste 
van het gezin. Mijn ouders zijn later 
gescheiden, wij zijn bij onze moeder 
gebleven. 

Ik trouwde in 1963, wij kregen twee zonen en één 
dochter. In 1985 ben ik gescheiden en ben verder 
altijd alleen gebleven met de kinderen. Ik heb nu 
ook vier kleindochters. 

Ik heb een behulpzaam en lief karakter en houd 
ervan om onder de mensen te zijn. In mijn vrije tijd 
speel ik graag spelletjes en kaarten. Lekker luieren 
op de bank, tv kijken of mijn nagels laten lakken 
door mijn kleindochter vind ik ook fijn. 
Mijn lievelingskleur is blauw en ik luister graag 
naar Nederlandstalige muziek. Verder eet ik graag 
frietjes. Mijn levensmotto is: Liever te dik in de kist 
dan heel wat lekkers gemist. 
Ondertussen woon ik hier een paar weken en ik 
heb het erg naar mijn zin. Ik ben hier graag onder 
de mensen en er wordt goed voor je gezorgd. 

Door medewerkers Bregje en Roel

Deze ochtend gingen we buiten de grenzen 
met een kopje thee. Collega Angelique, 
gastvrouw op Porto Casa, kwam op het 
leuke idee een theeproeverij te houden. 
Gekozen werd onder meer voor Chinese 
thee, Marokkaanse thee en Turkse thee 
met daarbij behorende hapjes. 
Collega Ikram, tevens gastvrouw Porto 
Casa, heeft op geheel traditionele 
Marokkaanse wijze thee geschonken in 
bijpassend servies. Deze zoete thee viel 
goed in de smaak bij onze bewoners. Ook 
werden hapjes uit verschillende landen 
goed geproefd. Al met al een geslaagde 
ochtend! 

 

Theeproeverij 



Netty Reek
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Locatie
Manager 
Anja Meeuwesen
013 540 86 00 
(bereikbaar via receptie)
Secretariaat
Patricia Broere 
013 540 86 00 
(bereikbaar via receptie)

Verzorgafdelingen
Manager
Carla de Jongh
013 540 86 00
(bereikbaar via receptie) 

Vittoria (begane grond)
Telefoon  
07.00 - 15.00 uur  
T 013 540 87 60 
15.00 - 23.00 uur  
T 013 540 87 69
23.00 - 07.00 uur
T 013 540 86 00
M vittoria.padua@dewever.nl

Porto Casa (1e verdieping)
Telefoon 
07.00 - 15.00 uur  
T 013 540 87 61 
15.00 - 23.00 uur 
T 013 540 87 70
23.00 - 07.00 uur
T 013 540 86 00
M portocasa.padua@dewever.nl

Verpleegafdelingen
Manager Genua
Sylvie Jacobs
T 013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)
Joyce Mozes
T 013 540 8600
(bereikbaar via receptie)

Vrijwilligers
Coördinator
Elise Swietkowiak
T 013 540 86 00 
(bereikbaar via receptie)
Cliëntenraad
Voorzitter 
T 013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)

Genua Uno (2e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
T 013 540 87 63 / 013 540 87 85
15.00 - 23.00 uur 
T 013 540 87 72 / 013 540 87 53
23.00 - 07.00 uur
T 013 540 87 79
M genuauno.padua@dewever.nl

Genua Due (2e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
T 013 540 87 64 / 013 540 87 65
15.00 - 23.00 uur 
T 013 540 87 73 / 013 540 87 74
23.00 - 07.00 uur
T 013 540 87 79
M genuadue.padua@dewever.nl

Siena Uno (3e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
013 540 87 66 / 013 540 87 95 
15.00 - 23.00 uur 
013 540 87 75 / 013 540 87 95
23.00 - 07.00 uur
013 540 87 88
M sienauno.padua@dewever.nl 

Siena Due (3e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
T 013 540 87 67 / 013 540 87 68
15.00 - 23.00 uur 
T 013 540 87 76 / 013 540 87 77
23.00 - 07.00 uur
T 013 540 87 88
M sienadue.padua@dewever.nl 

Facilitair
Manager
Björn Vos
T 013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)

Huishouding
Coördinator
Yvette van Halteren
013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)

Catering
Coördinator
Agnes Hulst 
013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)
Coördinator
Erica de Krom
013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)

Receptie
Coördinator
Nathalie Bettonviel  
013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)
M receptie.padua@dewever.nl

Huismeester
Ad van de Wiel
013 540 86 00
(bereikbaar via receptie)
Marcel Janse
013 540 8600
(bereikbaar via receptie)

Bereikbaarheid Padua
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