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Voor u ligt weer een nieuwe PaduaCourant 
klaar met allerlei wetenswaardigheden en 
beeldmateriaal van de carnaval. Wat is er weer 
gefeest en genoten. Dat kan nergens zo goed 
als op Padua. Vanuit deze kant alle lof voor de 
organisatoren van dit mooie festijn.

Voortbordurend op ons speerpunt Familiezorg 
in 2019 hebben we inmiddels de twee 
theatervoorstellingen gehad voor onze 
medewerkers en familieleden. Deze 
voorstellingen zijn erg positief ontvangen door 
iedereen die aanwezig was. Mogelijk door de 
onbekendheid van de verwachtingen van deze 
voorstelling, zijn er helaas niet veel 
familieleden aangesloten. Mocht er toch nog 
interesse zijn van voldoende familieleden, dan 
kunnen we overwegen alsnog een voorstelling 
met de theatergroep af te spreken. Laat dit 
dan aan uw zorgcoördinator weten. 

De kwaliteitsgelden worden vanaf januari 
volop ingezet op al de zorgafdelingen. Van 
medewerkers en bewoners horen we hier 
positieve reacties op terug. We hopen 

natuurlijk dat u als familie dit ook terug ziet in 
de aandacht en dagbesteding die geboden 
wordt op de afdelingen. Inmiddels worden op 
de meeste afdelingen de gelden volledig 
ingezet. 

In de maand april zullen de contactpersonen 
actief benaderd worden door een 
interviewbureau, tenzij men niet wenst gebeld 
te worden. De contactpersonen hebben 
hierover allemaal een brief ontvangen. Het 
doel is om nog beter in kaart te brengen wat er 
goed gaat in onze zorg- en dienstverlening en 
wat er nog beter zou kunnen. We willen graag 
leren, dus hopen dat u allen hieraan mee wil 
werken. Uiteraard is dit interview anoniem. De 
resultaten zullen op ZorgkaartNederland.nl 
gepubliceerd gaan worden.

Ik wens jullie vanaf deze plek veel leesplezier 
toe en geniet van de mooie dagen die komen 
gaan, met hopelijk veel mogelijkheden om 
lekker buiten te verblijven.

Anja Meeuwesen

Beste bewoners, familie en collega’s

Cliëntenraad
VACATURE
De voorzitter, Eduard Bogers, gaat 
na ruim 13 jaar stoppen met zijn 
werkzaamheden voor de cliëntenraad 
Padua. Om die reden moeten we op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. 

Denkt u eens na of deze rol u niet zou 
passen. Daarnaast zijn we, met het oog 
op de toekomst, ook nog op zoek naar 
twee aspirant-leden.

Geïnteresseerd? 
Stuur dan een berichtje aan de 
cliëntenraad  cr.padua@dewever.nl
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Bijdragen voor in de PaduaCourant graag 
aanleveren vóór 21 juni 2019. Graag teksten 
aanleveren als Worddocument en foto’s los, 
als apart bestand. 

Contact - paduanieuws@dewever.nl

De PaduaCourant is een locatieblad voor 
bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers 
van Padua. Het verschijnt vier keer per 
jaar en geeft informatie over activiteiten 
en wetenswaardigheden binnen het 
woonzorgcentrum. De redactie wenst u veel 
leesplezier! 

mailto:paduanieuws@dewever.nl
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Het tuincentrum Avri te Dongen is de moeite van 
een ‘lentebezoekje’ waard. Rond de kerstperiode 
waan je je bijna in de Efteling, maar dan is het zo 
ontzettend druk dat een bezoek niet meer echt 
als prettig kan worden ervaren, althans, niet als je 
met een groep gaat. Vandaar dat de bewoners van 
Siena Uno een ‘lentebezoek’ brachten. De fleurige 
entree neemt je mee in een andere wereld. Het 
ziet er lente/zomers uit met kleurrijke bloemen, 
een zomers zitje met nep-papegaaien en heel veel 
groen. Via de automatische klapdeuren kom je in 
het tuincentrum. Groenliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen bij Avri. Vele bloeiende planten, om de 
wereld op te leuken, staan uitgestald op de grond 
en op tafels. En niet alleen planten, ook potten, 
vazen en nog veel en veel meer. Stapvoets liepen 
we (bewoners al dan niet met familie, vrijwilligers en 
medewerkers) door het tuincentrum. Soms bleven 
we stilstaan om de mooi ingerichte trendy sfeer-
hoekjes te bewonderen of om naar luie konijnen in 
kooien te kijken. Avri heeft ook een eigen huisdier; 
een echte papegaai. Hij woont in het tuincentrum 
en wordt goed verzorgd. Hij blijft rustig zitten op z’n 
grote kooi zodat je deze vriendelijke papegaai goed 
kunt bewonderen. Wel wordt er geadviseerd om 
geen eten te geven of om hem aan te halen want 
dan zou hij wel eens onvriendelijk kunnen worden. 
Jammer voor sommige bewoners, anders hadden 
zij deze papegaai even van héél dichtbij willen 
bekijken.

Halverwege het tuincentrum zit het tuincafé. Hier 
streken we neer voor koffie en thee met appeltaart. 
De appeltaart werd zonder slagroom uitgeserveerd 
maar even daarna kwam de serveerster met een 
grote spuitbus, dat smaakte goed! De ‘huisgebak-
ken’ appeltaart die we bij het tweede bezoek kregen 
was niet te versmaden! 

Na de pauze liepen we met z’n allen weer verder en 
kwamen bij nog meer planten, uitgestalde zomerse 
hoekjes, een apart ingerichte hoek voor de bbq-lief-
hebber, tuinsets van eenvoudig tot luxe en sjiek en 
nog veel meer. Genoeg te koop, voor ieder wat wils. 
Tja, en in zo’n centrum blijft er altijd wel iets aan je 
vingers hangen; zo ook bij ons. We kochten voor de 
huiskamer een mooie, bloeiende plant, de Stepha-
notis floribunda. Vroeger werden de witte bloemen, 
vooral in de winter, in bruidsboeketten verwerkt. 
Stephanotis is het symbool voor (huwelijks)geluk. 
Tijdens het tweede bezoek werden er vier bossen 
tulpen gekocht, elke bos een andere kleur.

Het was een fijne middag, bewoners van Uno 
hebben hun (groene) hart kunnen ophalen. Thu-
isgekomen werd er door sommige bewoners nog 
even over nagepraat. ‘s Avonds werden er nog vier 
vazen gevuld met gemengde tulpen: ‘de bloemetjes 
buiten gezet, de lente naar binnen gehaald’. 

Uitstapje Siena Uno
Door Charlotte Verhaag

Op woensdagochtend 23 januari kwam Astrid 
Damen van Landelijk Museum ’t Schuurke uit Alem 
naar Padua. Zij kwam een interactieve vertelling 
uit Grootmoeders Tijd verzorgen, met als thema 
Winter. Een mooier decor konden wij ons niet 
wensen, daar het volop gesneeuwd had de vorige 
dag! Astrid stalde allerhande ouderwetse spulletjes 
uit, die meteen herkenning aan vroegere tijden 
opriepen bij de aanwezige bewoners. Koffie maken, 
soep koken, de was doen: van alles kwam aan de 
orde. Ook werden er vragen gesteld in de vorm van 
een kleine quiz en liedjes gezongen van vroeger. 
We mochten allemaal ruiken aan het bekende 
Keulse water, Eau de Cologne, wat ook weer 
mooie herinneringen aan vroegere tijden opriep. Zo 
werden er verschillende zintuigen gestimuleerd op 
deze koude, winterse ochtend.

Op 14 februari hebben we ook op Padua de 
dag waarop geliefden elkaar extra aandacht 
geven, gevierd. Onze welzijnsruimte Piazza was 
aangekleed met hartenslingers en ballonnen, op de 
tafeltjes stonden vaasjes met roosjes, snoep hartjes 
en lieve kaartjes (van een geheime aanbidder?). 

’s Middags werden onze bewoners bij binnenkomst 
verwelkomd door een troubadour en een heuse 
bruid. Na een kopje koffie en een heerlijke Valentijn 
muffin, werden we weer even toegezongen. Daarna 
kon men zich laten optutten tot bruid/bruidegom. 

De foto’s spreken voor zich, er werd genoten! 
Tussendoor droeg mevrouw Siep de Vos nog 
enkele liefdesgedichten voor, waarna we afsloten 
met enkele meezingliedjes. We kijken terug op een 
vrolijke middag!

Themaochtend Winter 
Vertelling over 
grootmoeders tijd

Valentijnsdag

Door Irene Hof

Door Irene Hof



Onderstaande activiteiten 
vinden allemaal plaats in 
de welzijnsruimte Piazza. 
Entree is €2,50, tenzij anders 
aangegeven.
 
April
Woensdag 10 april 
Lezing door Marcel de Reuver  
14.00 uur  

Zondag 14 april
Dansmiddag
14.00 – 17.00 uur  

Vrijdag 19 april 
Paaseieren zoeken 
14.30 uur
In de namiddag liggen er eieren 
verstopt op de begane grond. 
Wie vindt de eieren die verstopt 
zijn? Men mag deze op eigen 
gelegenheid zoeken. Gevonden 
eieren kan je ná Pasen inleveren 
bij Trees Jansen. Hieraan is een 
leuke prijs verbonden!

Woensdag 24 april 
Kwartaalmarkt 
14.00 – 17.00 uur
Beleef de primeur van onze 
kwartaalmarkt! Verkoop van 
allerhande producten waaronder 
kleding, schoenen, tassen, 
handwerkproducten, brood/
banket. Voor een aangekleed 
kopje koffie kunt u terecht in 
onze koffiehoek.

Vrijdag 26 april
Padua Zingt
14.30 – 16.30 uur

Zondag 28 april
Kindercircus
14.30 – 16.30 uur

Mei
5 mei 
Bevrijdingsdag optreden  
Mie Katoen
14.30 – 16.30 uur

Woensdag 8 mei
Pannenkoekenbakken bij 
Kinderampus Oculus  
Alleen voor bewoners 

Muziekoptreden Koor Cantabile
14.30 – 16.30 uur

Woensdag 22 mei 
Optreden Tjerry & Mariska
14.30 – 16.30 uur

Juni
Zondag 2 juni
Theatershow Duo NieuWerWets 
‘Samen kunnen wij de wereld aan’ 
14.30 – 16.30 uur

Woensdag 12 juni
Muziekoptreden van 
Jukebox Tilburg
14.30 – 16.30 uur

24 t/m 27 juni
Avondvierdaagse 
18.00 – 20.00 uur

Maandag
Wandelgroep
Welzijnsruimte Piazza
10.00 - 11.30
Elke maandagochtend gaat de 
wandelclub van Padua op stap. 
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
Welzijnsruimte Piazza  
10.30 - 11.30

Bibliotheek 
Leestafel 10.30 - 11.45 

Kleding herstellen
Leestafel 14.00 - 16.00 
 
Wijkbingo 
Welzijnsruimte 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
Welzijnsruimte 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 10.30u - 11.30

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

After Eight 
Welzijnsruimte 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 
Welzijnsruimte Piazza  
19.00 - 21.00

Woensdag
Gym Padua 
Welzijnsruimte Piazza  
10.30 - 11.30
Onder leiding van Trees Jansen 
kunt u gymmen in de Welzijn-
sruimte. 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?  
Let op Elke 3e woensdag van 
de maand!

Donderdag
Mozaïek 
Welzijnsruimte Piazza  
10.00 - 11.30

In de mozaïekgroep bewerken 
we van glasmozaïek allerlei  
dingetjes zoals sieraden 
doosjes, houdertjes voor wax-
inelichtjes, 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 orig-
inele 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.

Activiteiten Vaste activiteiten

VOORUITBLIK ZOMER
Ook in de komende zomermaanden zal er van 
alles te beleven zijn op Padua!

Zo vinden in juli de themadagen Zomer plaats, met 
als aftrap de komst van een campingshow. In de 
kermisweek zijn er ook volop activiteiten en in 
augustus is er weer een kwartaalmarkt en een 
Franse middag met muziek, hapjes & drankjes.

In de volgende Padua Courant leest u meer 
hierover!

Woensdag 3 juli 2019

Welzijnsruimte Piazza 
14.30 – 16.00 uur
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Hallo, ik ben Petri de Kort, sinds januari gastvrouw 
op Genua Uno. Ik woon in Tilburg, ben getrouwd 
met Berry en heb drie kinderen. Eefje (34), Sanne 
(31) en Tom (28) plus kleinzoon Sef van 3, waar ik 
één dag in de week op pas. 

Mijn hobby is zingen, dat doe ik al acht jaar bij 
Pop- en kerstkoor AkoorT. Ik hou ook erg van 
bloemen en planten en heb een opleiding in die 
richting gevolgd.

Dit is mijn eerste betaalde baan in de zorg, de 
afgelopen tien jaar heb ik wel altijd de zorg op me 
genomen van mijn moeder en schoonmoeder, die 
allebei Alzheimer hadden. De voldoening die ik 
daarvan kreeg, ondanks de heftige en emotionele 
momenten, hoop ik ook bij Padua te vinden!

Even voorstellen
PETRI DE KORTVERJAARDAGEN

April
2 De heer Van Wanrooij
6 Mevrouw Van Kempen
11  Mevrouw Aarts
12  Mevrouw Van Wilderen
22  Mevrouw Smulders
23  Mevrouw Kollenburg
24  De heer Souwen

Mei
3  Mevrouw Aarts
18  Mevrouw Hoezen
20  Mevrouw Janssens
23  Mevrouw Van der Velden
25  Mevrouw Ducheine
28  Mevrouw Mulder
31  De heer Bunk

Juni
6 Mevrouw Van de Made
15  Mevrouw Verbeek
19  Mevrouw Vorster
22  Mevrouw Kolen
  Mevrouw Leesmans
  Mevrouw Werkhoven
23  Mevrouw Van Hest
  De heer Van Hoek
27  Mevrouw Haans 

NIEUWE BEWONERS

Wij heten welkom
Mevrouw Schoormans
Mevrouw Van Balkom
De heer Lammers
Mevrouw Danklof
Mevrouw Leesmans
Mevrouw Vorster
De heer Vorster
Mevrouw Van Liemde
De heer Van Roessel
De heer Smans
Mevrouw Van Gorp

De bewoners Even voorstellen 
NIEUWE BEWONER RINUS VAN ROESSEL
Mijn naam is Rinus van 
Roessel, geboren in Tilburg op 
23 januari 1944. Ik ben 
opgegroeid in de Atelierstraat 
samen met nog twee broers, 
Frits en Wil. Ook woonde opoe 
bij ons. Later bestond mijn eigen 
gezin uit mijn vrouw An, mijn 
twee dochters Marina en 
Wendy, en mijn zoon Twan. Ik 
heb ook nog een kleindochter, 
Kimberly. Eigenlijk ben ik altijd 
een Tilburgse Elvis geweest. Ik 
heb kramen gezet op elke markt 
en braderie. Toen ik nog niet 
ziek was, keek ik graag 
televisie, vooral darten en 
autoraces. Mijn idool bij de 
autoraces is Max Verstappen. Ook was ik graag met de 
computer bezig. Verder houd ik van Nederlandse muziek, 
country en rock ’n roll. Ik was erg fan van Elvis. Als levensmotto 
houd ik aan: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

Mijn naam is Wim Lammers, 
geboren 15 juli 1938. Ik ben in 
Eindhoven geboren en 
opgegroeid.  Wij waren thuis met 
vader, moeder en 12 kinderen, ik 
was de tweede oudste. Al 56 jaar 
ben ik getrouwd met Toos van 
Vroonhoven. We hebben twee 
dochters, Petra en Karen. 
Daarvan hebben we vijf 
kleinkinderen Wim, Martijn, 
Kees, Lotte en Rik. Ik heb altijd 
in het onderwijs gewerkt, en 
uiteindelijk ben ik via Veldhoven, 
Maastricht, Tilburg en Arnhem 
geëindigd in het directorium van 
het conservatorium in Arnhem. 
Verder houd ik van puzzelen en 
klassieke muziek.

NIEUWE BEWONER DE HEER LAMMERS
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NIEUWE BEWONER DE HEER SMANS
Mijn naam is Hubertus Jacobus Smans. Ik ben in 1936 geboren in Rijen. Wij telden thuis negen kinderen, 
vier zussen, vier broers en ik. Samen met mijn vrouw Rietje heb ik later twee dochters en een zoon 
gekregen. Ondertussen heb ik vier kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind. Ik ben altijd een harde 
werker geweest. Ik was chauffeur en heb de laatste elf jaar voor de apotheek medicijnen rondgebracht. 
Daarnaast was ik duivenmelker en zat ik in het bestuur van de duivenclub. Verder heb ik zelf gevoetbald 
bij W.S.J., waar ik ook in het bestuur zat, en ben ik lang voetbalscheidsrechter geweest. Mijn 
lievelingsplek is dan ook het voetbalveld. Mijn lievelingslied is ‘Daar komt munne witpen aan’ en mijn 
motto was altijd: lang leve de lol!



Hallo allemaal, graag wil ik 
mezelf even voorstellen. Ik ben 
Jolanda van Gool, 54 jaar oud. Ik 
ben getrouwd en heb drie 
kinderen. 

Ik heb de opleiding 
ziekenverzorgende gedaan in 

het Elisabeth in Goirle. Mijn 
hobby’s zijn lezen, zwemmen en 
wandelen.

Ik werk al 17 jaar binnen De 
Wever met veel plezier. Sinds 1 
februari ben ik aan het werk op 
Genua als verzorgende. 

JOLANDA VAN GOOL

CHLOË MOHRMAN
Even voorstellen
ROBERT BERNADINA
Mijn naam is Robert Bernadina, 
ik ben getrouwd met Rosi en 
samen hebben we drie kinderen; 
Tisha, Terence en Teagan. Vanaf 
juli 2018 werk ik vrijwillig als 
afwasmedewerker bij Padua. 
Na een lange tijd thuis vond ik 
dat het tijd was om ondanks 
mijn beperking een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Ik heb 
het bij Padua volledig naar mijn 
zin. De manier waarop mijn 
medecollega’s met mij omgaan 
en de verantwoordelijke taken 
dat ik erbij heb gekregen, vind ik 
heel erg fijn. 

Ik heb een erfelijke 
oogaandoening en daardoor 
ben ik volledig afgekeurd. 
De oogziekte heet Retinitis 
Pigmentosa. Het is een ziekte 
waarbij het zicht steeds verder 
achteruit gaat. Het netvlies 
gaat steeds minder goed 
werken. Dit zorgt ervoor dat 
het overzicht wat ik heb minder 
groot is en daardoor heb ik een 
kokervisie. Ook ben ik door deze 
oogdoening nachtblind en kan ik 
minder goed scherp zien. 

Als ik op ongeveer een meter 
afstand van iemand zit en ik kijk 
naar de neus van diegene, dan 
kan ik alleen het gezicht zien. Ik 
zie niet waar het gezicht ophoudt 
en ook niets daaromheen. Dit 
is hoe groot mijn koker is. Mijn 
scherpte is ook minder. Ik zie 
maar 50%. Dit betekent, dat ik 
op de helft van de afstand moet 
gaan staan van een goedziende 
om hetzelfde detail te kunnen 
zien. Ook om te kunnen lezen 
heb ik een vergrootglas of iets 
dergelijks nodig. Daarom heb 
ik op mijn telefoon een app 
waarmee ik tekst kan laten 
voorlezen. Ik maak dan een foto 
van de tekst en de app leest 
het voor. Ik loop meestal met 
mijn taststok. Dit hulpmiddel 
voorkomt dat ik tegen obstakels 
aanloop en maakt tevens 
aan anderen duidelijk dat ik 
slechtziend ben. De stok maakt 
het ook makkelijker om hulp aan 
anderen te vragen. Tijdens mijn 
werk heb ik de stok niet nodig 
omdat ik inmiddels alle hoeken 
ken en de meeste mensen 
weten dat ik slechtziend ben.

Hoi, mijn naam is Chloë Mohrman, ik ben 30 jaar 
en woon in Tilburg. Ik ben een zorgzaam persoon, 
en vind het erg leuk om te koken. Graag nodig 
ik dan ook zo nu en dan vrienden uit voor een 
gezellige avond en zijn ze welkom om een hapje 
te komen eten.

Ik heb veel werkervaring in de zorgsector, hier ligt 
mijn passie; ik bied graag een helpende hand! Mijn 

nieuwe baan als gastvrouw binnen Padua bevalt 
mij dan ook erg goed. Het is een fijn team om mee 
te werken, ik ga met zin naar mijn werk, ik heb 
plezier in het werk wat ik doe, en hoop dat ik de 
bewoners altijd een fijne dag bezorg wanneer ik er 
voor ze kan zijn.

Groeten, Chloë

MARIEKE KOOIJMANS
Al zo’n 14 jaar ben ik op dinsdagmiddag 
te vinden in zorgcentrum Padua. Ik kom 
altijd met mijn gitaar en mijn geleidehond 
die mijn ogen is en mij vergezeld. Eerst 
was dit Ardy, een zwarte labrador. Nu is 
het sinds 4 jaar Vince, een knappe blonde 
kruising labrador/golden retriever. Ik ben 
hier terecht gekomen, omdat zorgcentrum 
De Heikant ging verbouwen en er 
bewoners en medewerkers verhuisden 
naar Padua. De activiteitenbegeleidster 
vroeg of ik mee wilde gaan om hier ook 
een zanggroep te gaan starten. Ik deed 
dit al 5 jaar bij De Heikant en wilde dit ook 
wel hier komen doen en ben zodoende 
hier begonnen.
De eerste tijd zongen we in De Vide, 
daarna het restaurant en tenslotte werd 
de activiteit naar de huiskamers verplaatst 
omdat het contact met de bewoners dan 
meer tot zijn recht komt. 
We zingen liedjes van vroeger die in 
een map gebundeld zijn. Het zijn 150 
bladzijden, zo’n stuk of 100 liedjes denk 
ik, en iedere week nemen we een ander 
gedeelte onder de loep. In ongeveer vijf 
weken hebben we de map uit, en dan beginnen we weer van voren af aan. De bewoners vinden hier 
veel herkenning in, en men probeert ook mee te zingen. Ik vind het ook nog steeds leuk om te doen en 
om te zien dat de bewoners ervan genieten. Dit is voor mij reden genoeg om mij hiervoor in te zetten. 
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Carnaval 2019

We hebben weer goed gefeest dit jaar! Op vrijdag 
begonnen we met het snertconcert. De bewoners 
van Vittoria, Porto Casa, Genua en Siena genoten 
van een optreden van gezelligheidskoor Effe 
Áánders. Met natuurlijk snert en roggenbrood als 
afsluiting.

De drie carnavalsmiddagen waren een succes en 
werden goed bezocht door zowel bewoners en 
aanleunbewoners als familieleden en bekenden. 
Dagelijks brachten een aantal carnavalsorkesten een 
bezoekje aan Piazza en tussendoor draaide DJ Paul. 

Op zondag gingen de hèndjes de lucht in! Met De 
Möllukus en Feestorkest F!st. Op maandag gingen 
de voetjes van de vloer! Met Blaoskapel DB en 
Nonsjelaant. En op dinsdag werden de bloemetjes 
voor de laatste dag buiten gezet! Met Muziekkapel 
013, Blaaskapel de Schuimkoppen, de Frutblaozen 
en CV de Boomklevers.

Daarnaast werden op maandag vier bewoners 
onderscheiden, evenals Peter Oerlemans en 
Paul Brands voor hun geweldige verdiensten aan 
Padua! Op dinsdag kreeg meneer Souwen een 
onderscheiding voor al het werk wat hij verzet voor 
bewoners en personeel van Padua.

Allemaal hartelijk dank voor uw komst en 
gezelligheid! En een speciaal woord van dank aan 
onze vrijwilligers die zich fantastisch hebben ingezet. 
Dankzij hun hulp hebben wij deze middagen kunnen 
organiseren.

Door Irene Hof

DE ROOIE DIESEL
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De Salon
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Kapsalon Padua
Wij heten de bewoners van Woonzorg-
centrum 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:  
013 540 86 19 of 06 232 666 19.

De Salon is een schoonheidssalon waarvan alle 
bewoners van Padua en bewoners van de aan-
leunwoningen 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. 
E  a.v.d.schoot@dewever.nl
T  tijdens openingstijden  013 540 86 45
 buiten openingstijden  06 246 938 64

Openstelling Schoonheidssalon: 
Woensdag 3 en 17 april
Woensdag 1, 15 en 29 mei
Woensdag 12 en 26 juni 

Openingstijden
Dinsdag  9.00-16.00 uur
Donderdag  9.00-16.00 uur
Vrijdag  9.00-16.00 uur

Mijn naam is Marije Ruijgh en per 1 januari van dit 
jaar ben ik de nieuwe klachtenfunctionaris van De 
Wever. Ik ben 42 jaar en woon samen met mijn 
man en twee dochters in Waalre. 

Graag vertel ik u meer over mijn achtergrond. Na 
mijn rechtenstudie ben ik gestart in de advocatuur. 
Na een aantal jaar heb ik de overstap gemaakt 
naar mediation en sinds 2011 heb ik een eigen 
mediationpraktijk. Ik bemiddel zowel in zakelijke als 
in familieconflicten. 

De reden dat ik zo enthousiast ben over 
bemiddeling, is dat ik geloof in de kracht van 
mensen om zelf invloed uit te oefenen bij het 
vinden van de juiste oplossing voor een conflict. 
Als klachtenfunctionaris ben ik u daar graag bij 
van dienst. Indien u een klacht heeft over de 
zorg, behandeling of overige diensten van De 
Wever en u komt er met de direct betrokkenen 
niet (meer) uit, dan hoor ik dat graag van u. Ik 
bespreek met u wat er is misgegaan en wat uw 
wensen en verwachtingen zijn en zal proberen u 
verder te helpen. Ook kan ik bemiddelen tussen 
de behandelaar en u. Vaak voorkomt dit verdere 
onduidelijkheden en klachten. Dit zal altijd in nauw 
overleg gaan.  

U kunt met mij in contact komen door het invullen 
van een klachtenkaart. Die kunt u, samen met een 
antwoordenvelop, vinden bij de receptie van elke 
locatie of in de thuiszorgmap. Ook kunt u mij per 
e-mail of telefoon bereiken op:  
klachten@dewever.nl of 06 520 505 63.

Marije Ruijgh – nieuwe 
klachtenfunctionaris bij De Wever 

Oproepje!
Voor de mozaïekclub zijn wij op zoek naar knopen 
in alle kleuren van de regenboog! Alle soorten 
en maten zijn van harte welkom. U kunt deze 
afgeven bij de receptie. Wij maken er weer mooie 
kunstwerkjes mee. Ook zijn wij op zoek naar 
nieuwe leden! Kom eens een kijkje nemen op de 
donderdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur in 
welzijnsruimte Piazza. De koffie staat voor u klaar.

Pedicure 
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 06 289 214 79.

Ik hoop u te zien.



Gezocht / gevraagd

Binnen Padua staan wij bekend als de 
‘Eftelinggroep’ Wij zijn Erica, Riet, Ans, Trees en 
Lucie. Samen organiseren wij, vrijwillig, kosteloos, 
volledig verzorgd, 1x per jaar een dagje naar de 
Efteling voor onze bewoners, met één-op-één-
begeleiding. Maar hoe meer geld er in de pot zit, 
hoe meer we kunnen doen. Zo zijn we vorig jaar 
naast een dagje Efteling ook een dagje naar 
Volendam en Marken geweest. Doch, om dit 
allemaal te kunnen realiseren is er wel geld nodig. 
Ieder jaar gaan we, als het weer het toelaat, 
Driekoningenzingen samen met onze bewoners. 
We verkopen zult in het Bruin Café, waarvan een 
deel van de opbrengst voor de pot is. In de 
zomermaanden houden we een gezellige middag 

met een tombola en in de winter staan we op de 
Klottermarkt van Padua met een loterij. En voor 
die twee laatste dingen zijn wij onder andere 
afhankelijk van u. 
Hebt u thuis nog iets liggen wat een mooie prijs 
zou kunnen zijn en waar u niets meer mee doet, 
dan willen wij u vragen deze aan ons te schenken. 
U kunt het afgeven bij de receptie. We zijn geen 
kringloopcentrum dus wel graag ‘goede’ producten 
die als prijs kunnen dienen. Wij denken 
bijvoorbeeld aan een cadeautje dat u zelf hebt 
gekregen maar net niet is wat u zocht, aan een 
vorm van sponsoring door middel van 
cadeaubonnen. Hebt u thuis echter niets staan 
maar wil u ons toch graag steunen, dan kan dat 
altijd. Bij de receptie is een collectebus aanwezig 
waarin u altijd uw bijdrage kwijt kunt.

Wij hopen op uw medewerking om weer zoveel 
mogelijk bewoners op een geweldig dagje uit te 
kunnen trakteren!

De Eftelinggroep

Vanuit afdeling Vittoria willen wij u het volgende 
mededelen. Sinds januari 2019 heeft onze 
huiskamer ruimere openingstijden.

Onze huiskamer is te vinden op de begane grond. 
Komt u via de hoofdingang binnen, dan loopt u 
rechtdoor naar de lift, voorbij de lift gaat u verder 
de gang in en op het einde loopt u rechtsaf richting 
onze huiskamer Vittoria. 

Tegenover onze huiskamer hangt een groot 
informatiebord. Hierop is alles te zien: 

• Welke dag het is 
• Wat er die dag te doen is 
• Wie er die dag werkt.

Staat de deur open dan is iedereen welkom voor 
een bakkie koffie of thee, zomaar voor een gezellig 
praatje, of om mee te doen aan een leuke 
activiteit. Soms kan het zijn dat we  in de Vide, 
Piazza (welzijnsruimte) of Roma (restaurant) 
zitten. U kunt dan altijd hierbij aansluiten. We 
hopen u dan ook heel graag te zien.

Het welkomstbord op Vittoria
Door Ursula Weerman
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Week van Zorg en Welzijn
Van 11 t/m 15 maart was het de Week van Zorg en 
Welzijn. Ook Padua opende de deuren om de 
nieuwsgierigen te verwelkomen. Met extra 
activiteiten en rondleidingen was het een drukke 
en leuke week. 

Ondertussen…
wordt er nog steeds met plezier deelgenomen aan 
de beweegroute. Zuster Ilse is met mevrouw 
Wijgerde, mevrouw Emmen, mevrouw 
Groenendaal en mevrouw Janssens op pad 
geweest en dat zorgde voor leuke foto’s.

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 2018 hebben 56 bewoners of familieleden een reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Padua over het jaar 2018 met het cijfer: 7,8
We zien de waardering vanaf het 1e kwartaal omhoog gaan. 
Het eerste kwartaal was dit een 7,0, 2e kwartaal 8,0, 3e en 4e kwartaal een 8,1. 

7,8

 
Enkele voorbeelden van zaken   Enkele voorbeelden van zaken die
die volgens u goed gaan   volgens u anders of beter konden
• Goede verzorging
• Vriendelijke medewerkers
• Goede communicatie
• Aandacht voor familie is goed 

• De kwaliteit van de warme 
maaltijd in het restaurant

• Wasgoed door wasserij 
• Meer stabiliteit in de 

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



We zijn al weer een tijdje onderweg in 2019 en 
gelukkig hebben we een gematigde winter gehad. 
De zon is al vroeg zijn best gaan doen, waardoor 
de huismeesters eerder dan normaal het terras bij 
Roma en Piazza op orde hebben kunnen maken, 
zodat u lekker buiten van de eerste lentezon kunt 
genieten. 

De Vide is voorzien van een frisse lik verf, zodat het 
nu ook helemaal af is en u ook daar gezellig kunt 
zitten. Er is weer een groot aantal toiletpotten ver-
vangen, de laatste hand is gelegd aan het Piazza 
en alle huiskamers die nog moesten worden ver-
bouwd zijn vernieuwd. Zo stond 2018 vooral in het 
teken van diverse verbouwingen en vernieuwingen, 
om Padua weer klaar te maken voor de toekomst 
en u nog meer woongenot en kwaliteit bieden. 

In 2019 gaan we binnen de facilitaire onderdelen 
vooral werken aan het verbeteren van onze dien-
sten. Zo zijn we inmiddels gestart met het vers 
koken in Roma. Iedereen is elke dag om 12.00 uur 
of om 17.00 uur van harte welkom om aan te schui-
ven en te komen genieten van het heerlijke driegan-
genmenu. Maar u bent natuurlijk ook van harte 
welkom in het ontmoetingsgedeelte en op het terras 
van Roma, waar u lekker kunt bijkletsen onder het 
genot van een hapje en drankje van onze geheel 
vernieuwde kleine kaart.

Ook de afdeling welzijn doet er speciaal voor u een 
tandje bij en zorgt dat er voldoende afwisselende 
activiteiten gehouden worden waaraan u kunt 
deelnemen. Zo hopen we dat er voor ieder wat wils 
is. Dat geldt ook voor de extra activiteiten en optre-
dens die in het Piazza worden georganiseerd. Zo is 
er haast elke week een optreden om er even lekker 
uit te zijn en te genieten van mooie muziek, dans, 
verhalen en nog veel meer. 

Het winkeltje van Padua heeft het assortiment 
aangepast en er is een folder gemaakt met daarin 
het aanbod, de aanbiedingen en extra service aan 
onze bewoners en aanleunbewoners. Deze folder 
ontvangt u voortaan met enige regelmaat in de bus.

Mocht u zelf nog ideeën hebben waaraan wij niet 
gedacht hebben horen we dat uiteraard graag van 
u. Naast de lift bij de hoofdingang hangt een idee-
enbusje, dat wekelijks wordt geleegd. Wij waarde-
ren het heel erg als u uw ideeën met ons wilt delen, 
zodat wij kunnen kijken of we het kunnen verwe-
zenlijken het op Padua nog gezelliger en beter te 
maken.

Zo ziet u dat de facilitaire medewerkers en vrijwilli-
gers er alles aan doen om voor u en uw familie van 
Padua een nog warmer, welkom, thuis te maken.

Facilitaire nieuwsflits
Door Björn Vos

Vacatures vrijwilligerswerk
PADUA IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS 

MAAK VAN
JE VRIJE

TIJD
BLIJE

TIJD

www.werkenbijdewever.nl/vrijwilligers

Vrijwilliger voor de huiskamers 
van alle afdelingen 
Werkdagen/tijden – Dagen 
en tijden in overleg, 1 á 
2 dagdelen per week.
Taakomschrijving – Je vindt het 
leuk om in de huiskamer van 
de afdeling bezig te zijn met 
de bewoners. Tafels dekken, 
bewoners ontvangen en helpen 
met de maaltijd. Daarnaast zijn 
er mogelijkheden om met een 
bewoner apart een activiteit 
te ondernemen (denk aan 
een spelletje, de krant lezen, 
lekker buiten wandelen) of om 
de welzijnsmedewerker met 
activiteiten te ondersteunen 
op of buiten de afdeling 

Vrijwilliger restaurant 
Werkdagen/tijden – Dagen 
en tijden in overleg. 
Taakomschrijving – 
Je ondersteunt de 
horecamedewerkers met 
het dekken van de tafels, 
het klaarmaken van kleine 
gerechten, het uitserveren 
van de maaltijd en het 
opruimen na afloop.
 
Vrijwilliger winkeltje  
Werkdagen/tijden – In 
overleg eventueel een vast 
dagdeel of als invalkracht.
Taakomschrijving – Je vindt 
het leuk om kruidenierswaren 
te verkopen en een praatje 
te maken met de klanten/
bewoners. Verder horen ook 
taken als bestellingen opruimen 
en de winkel een beetje netjes 
houden er natuurlijk ook bij.

Maatje 
Werkdagen/tijden – 
Aanwezigheid in overleg.
Taakomschrijving – Je bezoekt 
een bewoner vanuit een 
meelevend hart. Gezelschap 
en een fijn gesprek staan 
centraal bij het bezoek. Soms 
zoeken we een vrijwilliger 
die kan voldoen aan een 
specifieke vraag. Uiteraard 
overleggen we dit met elkaar.

Vrijwilliger Bar en/of Piazza 
Werkdagen/tijden – Van 
9.00 tot 12.30 uur en 
van 12.30 tot 17.00u
zaterdag- en zondagmiddag 
tussen 12.30 tot 17.00 uur.
Taakomschrijving – 
Je ondersteunt bij 
barwerkzaamheden, 
schoonmaakwerk en bij het 
uitserveren van de lunch. 
Bij activiteiten in de Piazza, 
zoals muziekmiddagen, 
help je achter de bar.

Vrijwilliger duo-fiets  
Werkdagen/tijden – In overleg.

Taakomschrijving – Je vindt het 
leuk om een bewoner te gaan 
fietsen op onze duo-fiets. Deze 
fiets is elektrisch ondersteund 
en je zit hierbij naast elkaar. 
Dit is voor onze bewoners die 
niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen een heerlijk uitje!

Vrijwilliger creatieve 
activiteiten  
Werkdagen/tijden – Donderdag- 
en vrijdagochtend
Taakomschrijving – Je vindt 
het leuk om creatief bezig te 
zijn en tegelijk aandacht te 
geven aan de bewoners. Je 
bent tijdens deze activiteit druk 
in de weer, van begin tot het 
eind; Alle spullen klaarzetten, 
mensen halen, koffie schenken, 
iets leuk maken, kletspraatje 
maken, opruimen, mensen 
weer terugbrengen. Het 
hoort er allemaal bij!

Spreekt één van deze 
vacatures je aan? Bel dan Elise 
Swietkowiak 013-5408792

AFSCHEID
KRIS VAN DER PUTTEN
Het horecapersoneel zei in februari gedag tegen 
Kris. Ze heeft met plezier gewerkt in de bediening 
en achter de bar, maar gaat nu verder met haar 
studie en werk in de verzorging. We wensen haar 
veel succes op Den Herdgang.
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Mevrouw Geerts
Mevrouw Geerts kwam bijna vijf 
jaar geleden op Siena wonen. 
Daarvoor woonde ze ook al op 
Padua in een aanleunwoning. 
Ondanks het feit dat ze vaak 
uitsprak niet meer te willen 
leven, kon ze nog genieten 
van kleine dingen zoals 
muziekactiviteiten, wandelen, 
uitstapjes of gewoon door de 
gangen in huis lopen om alles 
om haar heen te bekijken. 
Vanaf september kwam ze door 
vermoeidheid niet meer uit bed 
en zo is het kaarsje langzaam 
uitgegaan. Het is goed zo, Rust 
zacht Nellie. 
Aan de familie heel veel sterkte 
gewenst. 

Mevrouw De Jong 
Op 13 januari 2019 hebben 
we afscheid moeten nemen 

van Yvonne de Jong. Bijna 
tweeëneenhalf jaar geleden, 
in juni 2016, is mevrouw bij 
ons op afdeling Siena komen 
wonen. We hebben haar leren 
kennen als een pittige dame, 
die het wel liet merken als 
ze het ergens niet mee eens 
was. Maar ook als een vrouw 
met veel humor, die graag met 
ons lachte. Ook haar verdriet 
deelde ze met ons. Ze kon dan 
wel niet echt duidelijk maken 
wat er precies aan de hand 
was, maar we voelden wel dat 
ze het niet altijd makkelijk had 
gehad in haar leven. Hoewel ze 
zowel geestelijk als lichamelijk 
stukje bij beetje achteruit ging, 
bleef haar persoonlijkheid 
aanwezig en hadden we veel 
respect voor haar. Het laatste 
half jaar ging het wel wat 
harder met de achteruitgang. 

Yvonne bleef steeds vaker 
op bed, was steeds sneller 
vermoeid. We hebben allemaal 
ons best gedaan om het haar 
zo comfortabel mogelijk te 
maken en  hebben we haar ook 
zachtjes laten gaan.
Het is goed zo, Yvonne, rust 
zacht.

In onze gedachten †
De heer Weiler
Mevrouw Melching
Mevrouw Van Meersbergen
Mevrouw Snoeren
Mevrouw Smeulders
Mevrouw Mutsaers
Mevrouw Van Drunen  
Mevrouw Van der Pas
De heer Beekmans
De heer Mutsaers
Mevrouw Schellekens

In Herinnering

MARJOLEIN VAN ROEKEL
Graag wil ik me even aan u voorstellen. Mijn 
naam is Marjolein van Roekel-Lambregts. In 
januari ben ik als geestelijk verzorger begonnen 
voor Vittoria en Porto Casa. Mijn collega 
Marijke van Es blijft haar werk doen op Genua 
en Siena.
Alle bewoners van Vittoria en Porto Casa van 
alle levensovertuigingen kunnen bij mij terecht 
voor een luisterend oor, nabijheid en aandacht. 
Ook familieleden en mantelzorgers kunnen 
met mij hun gevoelens delen en hun zorgen 
bespreken. Met wie dat wil, kan ik samen 
bidden of een kaarsje aansteken. Ook een 
ziekenzegen of ander ritueel is mogelijk.
Daarnaast bezoek ik regelmatig de huiskamers. 
Verder kunnen zorgverleners mij vragen om 
mee te denken over goede zorg in moeilijke 
situaties.

Op dinsdagochtend en vrijdagochtend ben ik 
vaak bij Padua.Als u een vraag heeft kunt u 
mij aanspreken, een email sturen of bellen via 
de receptie. T 013 540 86 00 (receptie Padua) 
of 013 46 44 100 (receptie De Hazelaar) E 
m.v.roekel@dewever.nl 
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Niet-reanimerenpenning
De niet-reanimerenpenning is ervoor bedoeld uw wens 
zichtbaar te maken indien u niet gereanimeerd wilt 
worden. Een aantal mensen binnen Padua hebben al zo’n 
penning, zodat hun wens gerespecteerd kan worden. 

De penningen worden gemaakt door een klein 
bedrijfje. Zij zijn gespecialiseerd in neutrale niet-
reanimerenpenningen. Op hun gelijknamige website 
bieden ze een divers assortiment aan. Mocht u hierin 
geïnteresseerd zijn, kunt u er via die website een 
aanschaffen. 

Meer informatie en foto’s vindt u op 
www.niet-reanimeren.nl.

6 april Eucharistieviering
Pater Tarsis

13 april Woord- en communiedienst  
Werkgroep parochie

20 april Eucharistieviering Pasen  
Pastoor Frank Lemmens

27 april Woord- en communiedienst 
Pastor Sjack Willemen

4 mei Eucharistieviering
Pater Tarsis

11 mei Woord- en communiedienst 
Werkgroep parochie

18 mei Eucharistieviering   
Pastoor Frank Lemmens

25 mei Woord- en communiedienst
Pastor Gerard Stevelink

1 juni Eucharistieviering
Pater Tarsis

8 juni Woord- en communiedienst 
Werkgroep parochie

15 juni Eucharistieviering   
Pastoor Frank Lemmens

22 juni Woord- en communiedienst
Pastor Gerard Stevelink

29 juni Eucharistieviering
Pastoor Frank Lemmens 

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag – 15.00  uur 

Vieringen Padua 
zaterdagmiddag 16.00 uur
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De geheugenwinkel
Datum:    Vanaf 2 april
Tijd:   13.30 – 14.30 uur
Locatie:   President Mandelahof, Korvelplein 60, 

Tilburg

Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg
Datum:   Vanaf 17 aprili
Tijd:   14.00 – 16.30 uur
Locatie:  Padua, Paus Adriaanstraat 60,  

5014 LR Tilburg

Samenscholing Dementie
Datum:   Vanaf 18 apirl
Tijd:   14.30 – 16.30 uur
Locatie:   De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, 

5042 SE Tilburg

Verliesverwerking
Datum:   Vanaf 24 april
Tijd:   14.00 – 15.30 uur
Locatie:    De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, 

5042 SE Tilburg

Veilig rijden met de rolstoel
Datum:   Vanaf 6 mei
Tijd:   13.30 – 16.30 uur
Locatie:   De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3, 

5042 SE Tilburg

Dementie
Datum:   Vanaf 14 mei
Tijd:   14.00 – 16.30 uur
Locatie:   De Reyshoeve, Gendringenlaan 15, 

5043 LW Tilburg

Korte EHBO-cursus voor ouders 
met jonge kinderen
Datum:   Vanaf 22 mei
Tijd:   09.30 – 12.00 uur
Locatie:   Feniks, NS Plein 17, 5014 DA Tilburg

Vrijwilligers
academie
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Locatie
Manager 
Anja Meeuwesen
013-5408600 
(bereikbaar via receptie)
Secretariaat
Patricia Broere 
013-5408600 
(bereikbaar via receptie)

Verzorgafdelingen
Manager
Carla de Jongh
013-5408600
(bereikbaar via receptie) 

Vittoria (begane grond)
Telefoon  
07.00 - 15.00 uur  
013-5408760 
15.00 - 23.00 uur  
013-5408769
23.00 - 07.00 uur
013-5408600
E vittoria.padua@dewever.nl

Porto Casa (1e verdieping)
Telefoon 
07.00 - 15.00 uur  
013-5408761 
15.00 - 23.00 uur 
013-5408770
23.00 - 07.00 uur
013-5408600
E portocasa.padua@dewever.nl

Verpleegafdelingen
Manager Genua
Sylvie Jacobs
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
Manager Siena
Joyce Mozes
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Genua Uno (2e verdieping)
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur  
013-5408763 / 013-5408785
15.00 - 23.00 uur 
013-5408772 / 013-5408753
23.00 - 07.00 uur
013-5408779
E genuauno.padua@dewever.nl

Genua Due (2e verdieping)
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur  
013-5408764 / 013-5408765
15.00 - 23.00 uur 
013-5408773 / 013-5408774
23.00 - 07.00 uur
013-5408779
E genuadue.padua@dewever.nl    

Siena Uno (3e verdieping)
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur  
013-5408766 / 013 - 5408795 
15.00 - 23.00 uur 
013-5408775 / 013 - 5408795
23.00 - 07.00 uur
013-5408788
E sienauno.padua@dewever.nl     

Siena Due (3e verdieping)
Telefoon: 07.00 - 15.00 uur  
013-5408767 / 013-5408768
15.00 - 23.00 uur 
013-5408776 / 013-5408777
23.00 - 07.00 uur
013-5408788
E sienadue.padua@dewever.nl      

Facilitair
Manager
Björn Vos
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Huishouding
Coördinator
Yvette van Halteren
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Catering
Coördinator
Ad van de Zanden
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Receptie
Coördinator
Nathalie Bettonviel  
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
E: receptie.padua@dewever.nl

Huismeester
Ad van de Wiel
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
Marcel Janse
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Vrijwilligers
Coördinator 
Elise Swietkowiak
013-5408600

Cliëntenraad
Voorzitter 
Eduard Bogers
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Colofon
Redactie
Björn Vos
Teammanager Dienstverlening
Elise Swietkowiak 
Coördinator Vrijwilligers
Nathalie Bettonviel  
Coördinator Receptie

Vormgeving - Afdeling 
Communicatie De Wever
Oplage - 500 stuks

Bereikbaarheid Padua

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 06 434 042 69.
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