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Geestelijke verzorging
Beste cliënten en familieleden,

Sinds de start van woonzorgcentrum Reyshoeve, 
in 2000, is er geestelijke verzorging en pastoraat 
in woonzorgcentrum Reyshoeve. Pastoraat en 
begeleiding in levensvragen hebben in de loop 
der jaren verschillende vormen gehad. Dit jaar, 
2019, mag u van mij het volgende verwachten. 

Ik mag mijn werk weer op alle zorgafdelingen van 
het woonzorgcentrum doen (C- en D-vleugel). 
Het aantal uren (12 per week) is gelijk aan dat 
van vorig jaar, maar zal in 2020 omhoog gaan. 

Ik ben aanwezig op maandag en vrijdagmiddag. 
U kan een beroep op mij doen voor een los 
gesprek of regelmatig bezoek. Neem daarvoor 
contact op met uw zorgcoördinator, die voor u 
met mij een afspraak inplant in uw cliëntagenda 
in het elektronisch zorgdossier. Ik wil ook graag 
weer starten met een tweede ontmoetingsgroep 
en nieuwe huiskamerconcerten. Er moeten zich 
dan wel voldoende belangstellenden melden. 

Als u belangstelling heeft, kan u zich laten 
inschrijven door uw familiezorger of 
zorgcoördinator op https://sites.google.com/view/
geestelijk-verzorger/home. 

Neem verder ook eens een kijkje in het 
stiltecentrum op de begane grond, naast het 
winkeltje. U kan er een mooi elektrisch kaarsje 
branden, iets schrijven in het intentieboek en 
even stil worden.

Wat betreft de christelijke feesten en de 
liturgische vieringen heb ik voor 2019 het 
volgende voor u kunnen regelen. Elke 4e vrijdag 
van de maand is er in de bibliotheek van het 
woonzorgcentrum Reyshoeve een eenvoudige 
liturgische viering met samenzang. Ik ben de 
voorganger. U kan de heilige communie 
ontvangen, als u wilt. We bidden en zingen 
samen en vinden troost en kracht in woorden uit 
de bijbel. Na afloop drinken we met de 
kerkgangers koffie aan een tafel in de Viersprong. 

Met veel zorg hebben we weer een gevuld 
huisblad voor u in elkaar kunnen zetten. Wat zijn 
er leuke dingen te vertellen en te delen vanuit de 
afdelingen. Zo was de Valentijns-high-tea een 
enorm succes! In deze uitgave delen we foto’s 
met u. Dan niet te vergeten, de verbouwing van de 
C-passages zitten er op. 

Eline, zorgcoördinator Huibeven wil u graag 
vertellen over haar ervaringen en ontwikkelingen 
van de verbouwing op de afdeling. 

Hierover leest u meer in deze uitgave.
We hopen dat u weer veel leesplezier heeft.

Een nieuwe Reyswijzer

Op de 4e vrijdag van de maand zijn, vanuit de 
parochie Emmaus, op die plek ook Marian Rijnen 
(marrijn@home.nl) en Corrie van Mourik 
(fercorrievmourik@hotmail.com) aanwezig. Voor 
de feesten van de paascyclus 

(Aswoensdag-Pinksteren) en de kerstcyclus 
(Advent-Driekoningen) moet u in 2019 bij de 
parochie zijn. Desgewenst kunnen Corrie en 
Marian met u bekijken hoe u naar de kerk komt 
en weer terug (Groenlostraat 1). Op 24 december 
zal er in de Viersprong wel een extra liturgische 
viering zijn.

Voor het eerst sinds jaren kan dit jaar 
levensbegeleiding en geestelijke verzorging in de 
eerste lijn vergoed worden. Het gaat vooralsnog 
om een experiment, dat landelijk, per regio, wordt 
uitgevoerd. Indicatie voor deze zorg gaat mogelijk 
via de huisartsen en de wijkverpleegkundige 
plaatsvinden. 
In de komende maandelijkse nieuwsbrieven hoop 

ik u hier meer over te kunnen laten weten.

Met vriendelijke groet,
Archie de Ceuninck, geestelijk verzorger

Aanwezig maandag (hele dag) en vrijdagmiddag
DECT 5460 - M 06 233 803 25 (ook WhatsApp)

In de avond of het weekend is een geestelijk 
verzorger te bereiken via de receptie van De 
Hazelaar. Het gaat dan om acute situaties of 
vragen die niet kunnen wachten. T 013 4644100

Op maandag en vrijdagmorgen leg ik individuele 
bezoeken af. Daarnaast verzorg ik elke week 
ergens in huis een groepsactiviteit.
Ik vraag u vriendelijk om u te laten inschrijven voor 
zo’n activiteit via https://sites.google.com/view/
geestelijk-verzorger/home.
Inschrijven kan tot 24 uur voor aanvang van de 
activiteit. Bij minder dan drie deelnemers gaat de 
activiteit niet door. U ontvangt dan bericht via -mail.
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Agenda
Koersbal 
Elke maandag en elke 1ste woensdagmiddag 
van de maand. Van 13.30 - 16.00  uur 
Inclusief borrelhapjes van het huis op de 
zondag. Vrij van kosten.

Wijkrestaurant
Driegangendiner
Van 17.30 – 19.30 uur  
Kosten € 7,90

Wijklunch
Elke 2de dinsdag van de maand
Van 11.30 – 13.00 uur 
Kosten € 4,50

Muziekzondagmiddagen
10 maart optreden Peter Wijers 
14 april optreden van Ook Goed
12 mei optreden Elkerlyc Speellieden
9 juni optreden Effe Anders 

Al deze muziekmiddagen kosten € 1,50  
entree. Hiervoor krijgt u het eerste kopje  
koffie of thee van het huis En in de pauze 
wordt rondgegaan met een borrelhapje 
Inloop is vanaf 13.30 uur  
Muziek van 14.00 – 17.00 uur

Nieuw is het Repair Café
Van 11.00 – 14.00 uur
Elke derde zaterdag van de maand.
Hier zijn vrijwilligers met reparatiekennis en 
–ervaring die helpen bij het repareren van 
kapotte spullen.

Bingo
Elke 4de zondag van de maand
Hele kaart € 6,00 en een halve kaart € 3,00
Extra ronde voor € 1,00
Inloop is vanaf 13.30 uur Bingo  
start 14.00 uur 

2de en 3de woensdagmiddag van de maand
Sjoelen en Rummikub
Inloop 13.30 -17.00 uur (gratis)

Reyshoeve kreeg in oktober landelijke 
complimenten voor hun inzet om Radicaal 
Vernieuwend bezig te zijn. Dit bleef  niet 
onopgemerkt. Via een certificaat liet de landelijke 
beweging Radicale Vernieuwing dit blijken. 

Blij-lijn Reyshoeve
Ons werk doen we vanuit ons hart en zeg nu eerlijk, 
hoe leuk is het om te horen dat onze bewoners het 
naar de zin hebben en blij worden van 
medewerkers hun betrokkenheid en de dagelijkse 
zorg?

Dit compliment is ingezonden door familie van een 
bewoner op afdeling Dalem.

Waar worden onze bewoners nog meer blij van?
Van de medebewoners, de zusters en activiteiten 
doen.

Er is een fijne sfeer, bewoners en collega’s weer 
zien, het is prima hier, afzenders zijn onbekend 
maar toch een mooi compliment om te delen.

Een bewoner van Koolhoven wordt blij van het 
ontbijt en broodmaaltijd.

De wensboom staat ook dit jaar nog in 
Reyshoeve.

In deze commissie zijn Monique van de Zwalm, 
Corrie van Assouw, Femke Elbertsen en 
Angelique van Lier. Zij beoordelen de wensen en 
zetten de wensen door naar de afdeling zodat de 
medewerkers het daar verder op kunnen pakken 
en regelen.

Een wens die nog vervuld gaat worden in maart 
door Karlijn (welzijnsmedewerker Campenhoef) 
en Marion (gastvrouw Campenhoef), zij gaan 

een romantisch verjaardagdiner voor twee 
organiseren voor een bewoner en zijn vrouw. In 
de volgende uitgave, gaan we het verhaal met u 
delen.

Dan nog een vervulde wens die we u niet willen 
onthouden. Enkele weken geleden is er een 
seniorenbank in de achtertuin, onder het prieeltje 
geplaatst door firma Proliduc. Dit was eens wens 
van een bewoonster van Witbrant.

We wensen alle bewoners veel zit plezier toe op 
deze speciale bank.

Radicale 
vernieuwing

Wensboomnieuws

Ik wil mezelf graag aan jullie voor stellen als de nieuwe manager Zorg en Welzijn van de afdelingen 
Koolhoven, Dalem en Witbrant.

Ik ben Marion Nuijten, 56 jaar. Ik ben 34 jaar getrou-
wd met Hans en heb vier kinderen in de leeftijd van 
28 tot 21 jaar. Mijn jongste zoon woont nog thuis. 
Ook wonen bij ons nog een kat en een konijn. In 
mijn vrije tijd speel ik in de percussieband Diverti-
mento, houd ik er van om gezellig met familie en 
vrienden te eten en ga ik graag op vakantie.

Ik ben iemand die veel bezig is. Ik sport twee 
keer per week, lees graag een mooi boek en vind 
handwerken leuk om te doen. Ik bezoek graag con-
certen en ik vind het ook leuk om uit te gaan. 
Ik zit dus niet zo vaak stil op de bank! Ik ben op 2 
januari met enthousiasme begonnen aan mijn nieu-
we baan en hoop samen met de teams voor een 
fijne leefomgeving binnen Reyshoeve te zorgen.

Ik ben opgeleid tot 
verpleegkundige, coach, 
trainer en manager. Ik 
ben altijd werkzaam ge-
weest in het ziekenhuis 
waarvan de laatste vijf 
jaar als leidinggevende 
binnen het specialisme 
geriatrie.
Deze ervaring heeft 
gemaakt dat ik voor de 
overstap naar de oud-

erenzorg heb gekozen. Ik hoop gauw met ieder-
een binnen Reyshoeve kennis te maken en mijn 
bijdrage aan een fijn thuis voor de bewoners en 
een fijne werkplek voor het personeel te kunnen 
leveren.

Hoi, even kennis maken…
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Carnaval ‘We goan ut hillemoal moaken’ 
Wat een gezelligheid! Het vurgloeifist was een groot succes, Prins Etienne dun Erste was langs geweest, 
aansluitend heerlijke snert met pannenkoeken gegeten. Diverse dweilorkesten zijn langsgeweest, het was 
een groot feest in de Viersprong! Als kers op deze feestelijke taart zijn er nog twee tonproaters geweest, 
met een geweldige presentator. De dank namens de organisatie gaat uit naar iedereen die dit feest mogeli-
jk heeft gemaakt, mede dankzij alle hulp van onze vrijwilligers liep het als een tierelier.
Kortom, ‘We hebben ut hillemoal gemoakt dees joar!’
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Gezocht 
Tafeltennisliefhebbers met ballen
Maar wie gaat het tegenaan slaan?
Woonpassagebewoner Cees van Riel heeft een 
eigen tafeltennistafel die hij beschikbaar wil stellen 
aan andere tafeltennisliefhebbers. 

Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Wij zijn 
op zoek naar andere liefhebbers die samen met 
ons op een ontspannen of fanatieke manier een 
balletje willen slaan. 

Het mooie van tafeltennis is dat het een spel is 
waar de integratie tussen mensen die beginnend 
of gevorderd zijn optimaal is. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
kunt u napraten, wedstrijdjes bekijken en sociale 
contacten onderhouden. 

Lijkt het u ook leuk om een balletje te slaan of wilt 
u gewoon bij een gezellige middag zijn en kijken, 
kom dan vooral langs. Deelname is gratis. Voor 
batjes en ballen wordt gezorgd. 

Aanmelding verloopt via het restaurant. Vanuit 
de aanmeldingen zal gekeken worden naar een 
geschikte dag en tijd. 

Reacties van onze bewoners, medewerkers, 
familie en vrijwilligers

 

 Complimenten voor de redactie 

han het huisblad De Reyswijzer. Mooi 

en duidelijk, zonnig en fijn om alles te 

lezen over de Reyshoeve. 

Mevrouw Jansen, woonpassage

‘

Leuk! Er is post
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Actief en gezellig Huibeven en Koolhoven
Onder begeleiding van stagiaire Sport en Spel Sabrina zijn bewoners van Huibeven actief bezig geweest. 
Ook was er een leuke activiteit appelflappen maken en bakken en is er op een doordeweekse avond ‘echte 
chinees’ besteld. Wat werd er gesmuld van al dit lekkers! Op kerstavond was er een violiste met pianist en 
een accordeonist en een bewoner van de afdeling was een echte zanger. Karin is met de bewoners van 
Huibeven naar het koor Goed Gemutst in De Viersprong geweest. Bewoners van Huibeven zijn tijdens de 
verbouwing op de afdeling gezellig pannenkoeken gaan eten. Tijdens de verbouwing hebben bewoners 
van Koolhoven een dagje doorgebracht in de Driehoek en waagden zelfs een dansje.
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Wat een avontuur is het geweest de verbou-
wing van de huiskamers op afdeling Huibeven.
Maar het resultaat mag er zijn! 
Iedereen is gelukkig met het resultaat, alleen 
het behang met de bloemen dat is voor som-
mige even wennen.

Het begon allemaal met een paar moodboards, 
enkele maanden geleden. Dat is een soort collage 
met kleine stukjes bij elkaar gekozen materialen 
die de sfeer aangeven van hoe de huiskamers 
zouden worden. Er waren vier moodboards en de 
bedoeling was dat elke afdeling hier zijn keuze uit 
zou maken.

Sjanny van de Langenberg en ik trommelden op 
een middag zo veel mogelijk bewoners bij elkaar 
om deze moodboards te presenteren in onze toen 
nog hele kleine huiskamer. Wij begonnen met de 
keuze van welk type moodboard, dat ging door 
middel van turven. We gingen door naar de vloer 
in de keuken, de gang tot aan zelfs het werkblad 
van de keuken!
Elk detail werd besproken met de bewoners, en 
het allermooiste om te zien was dat bijna iedereen 
wel op een zelfde golflengte zat.  
Uiteindelijk zijn de stemmen van de bewoners 
en de medewerkers van de afdeling naast elkaar 
gelegd en kwam de inrichting in grote lijnen zoals 
deze nu is.

Ik en Sjanny dachten dat onze taak gedaan was, 
en dat het hierbij bleef, niets was minder waar. Vol 
enthousiasme gingen wij naar het bedrijf Lensen 
waar wij samen met een vertegenwoordiger van 
de cliëntenraad de meubels mochten uit kiezen. 
Wij kregen een soort van carte blanche, alles 
waarvan wij dachten dat het mooi en functioneel 
was dat werd meegenomen in het ontwerp, zelfs 
de wandlampjes, gordijnen en jaloezieën. 
Ideeën werden opgedaan en op onze manier ver-
taald naar de werkvloer.
Er werd een plattegrond gemaakt op schaal door 
een collega en alles werd opgehangen zodat ie-
dereen zijn ideeën hierover kon geven. 
Wat een avontuur is het geweest de verbouwing 
van de huiskamers op afdeling Huibeven! Maar 
het resultaat mag er zijn! 

Iedereen is gelukkig met het resultaat, alleen het 
behang met de bloemen dat is voor sommige even 
wennen.

Na een paar weken slopen en opbouwen wat het 
nodige lawaai gaf en onrust, zijn de huiskamer en 
de nis klaar.
In de nis tegenover de huiskamer is een zithoek 
gecreëerd waar de televisie hangt, hier is een 
‘flexplek’ en radiatorombouw gerealiseerd door 
onze timmerman Rolf Guldenaar. Zodat de
bewoners het ook als huiselijk ervaren, daar het 
toch een open ruimte betreft.
In goed overleg met de schilder (Ron) hebben wij 
de mogelijkheid gehad om de huiskamer en de 
gang met de juiste kleuren verf net deze uitstraling 
te geven die bij de meubels en de vloer passen. 
Sjanny had het creatieve idee om een 2-in-1-muur 
te maken met magneetverf. Dit bleek geen mak-
kelijke klus te zijn, wat de nodige aanpassingen 
nodig heeft gehad. Maar het resultaat is ernaar!

Bij terugkomst op de afdeling zijn wij meteen 
gestart met het ontbijtbuffet, dit zorgt ervoor dat 
onze bewoners zo lang mogelijk hen zelfstandig-
heid en mobiliteit behouden. Ook zorgt het ervoor 
dat onze bewoners zelf kunnen bepalen waar zij 
gaan zitten aan tafel tijdens de maaltijd, of zelf de 
keuze maken wat zij willen eten tijdens het ontbijt. 
Deze vorm van de broodmaaltijd aanbieden geeft 
ook de hersenen extra prikkels en zo blijven deze 
actief. 

Dit project heeft ook bij de bewoners veel los 
gemaakt, zij hebben zich een paar weken moeten 
aanpassen aan een veranderde omgeving en veel 
geluidsoverlast. Wij, team Huibeven, willen onze 
bewoners en familieleden bedanken voor hen 
flexibiliteit en voor de fijne sfeer tijdens de verbou-
wing!

Eline de Rooij
Zorgcoördinator afdeling Huibeven

REYSWIJZER REYSWIJZER

Huibeven inrichting huiskamer  
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Bloedprikdienst
Van maandag tot en met  
vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur, 
donderdag van 18.15 tot 19.15 
uur op zorgpassage Huibeven. 
Uitgezonderd feestdagen.

Coupeuse
Zoekt u iemand die uw kleding 
kan her- en/of verstellen? 
Alle informatie over coupeuse 
Barbara van Peer vindt u bij de 
receptie. Of bel 06 484 914 19
Als u met uw vaste toestel belt, 
eerst een 0 intoetsen.

Diëtist
U kunt, als u bent doorverwezen 
door uw arts (huisarts of  
medisch specialist), contact 
opnemen met de diëtist van  
De Wever. Zij is wekelijks  
aanwezig voor alle bewoners 
van Reyshoeve en cliënten uit 
aanleunwoningen of uit de wijk. 
De diëtist zal samen met u kijken 
op welk moment zij met u een 
afspraak kan plannen om bij u 
langs te komen. Diëtist is Sanne 
Govers, bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en vrijdagmiddag via 
T 06 13 48 46 27.

Fysiotherapie 
U kunt, als u een verwijzing hebt 
voor fysiotherapie, terecht bij de 
fysiotherapeuten van Reyshoeve.
Wij behandelen cliënten van de 
verpleeg- en verzorgingsafde-
lingen en de woningen. De 
fysiotherapeuten van De Wever 
zijn  Marieke Maton en   May
Versteynen. Geriatrisch fysio-
therapeut is  Odette Voesenek 
De oefenzaal is op de derde 
verdieping, waar u meestal  
één van ons zult treffen.Het 
telefoonnummer is T 5815.  

De fysiotherapeut zal met u  
een afspraak maken voor de 
behandeling.

Hairstudio M & A
Behandeling op afspraak. Open 
op woensdag van 8.00 tot 12.00 
uur en 13.00 tot 19.00 uur. 
Donderdag en vrijdag 8.00 tot 
12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur. 
De kapsalon bevindt zich op de 
begane grond van de Reyshoev-
epassage. U kunt een afspraak 
maken in de kapsalon of tele-
fonisch T 571 49 01. Als u vanuit 
Reyshoeve belt moet u eerst 
een 0 intoetsen.

Internetcafé
Vrijwilligers van het internetcafé 
kunnen u les geven of hulp 
bieden wanneer u gebruikmaakt 
van de computer. Het café is 
geopend op maandagmiddag 
vanaf 13.30 uur. De deelnemer 
kan zich inschrijven bij de recep-
tie vóór 11.30 uur. U neemt uw 
eigen laptop of tablet mee en er 
zijn geen kosten aan verbonden. 

Linnenkamer
De linnenkamer is open op 
maandag, woensdag en donder-
dag van 8.00 tot 12.00 uur. U 
kunt er terecht voor informatie 
over wassen, stomen en num-
meren van uw kleding. 

Pedicure
Afspraken via de verzorging.

Wasserette 
U kunt binnen Reyshoeve uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staat een 
wasmachine en een droger. 
Was- en droogmunten zijn 
verkrijgbaar bij het winkeltje

Schoonheidsspecialiste
Regelmatig is er een professio-
nele schoonheidsspecialiste 
aanwezig. Annelies komt op 
woensdag in de even weken van 
11.00 tot 17.00 uur. U kunt daar 
terecht voor harsen, wenkbrauw-
en epileren en/of verven, mani-
cure. Een complete gezichtsbe-
handeling die bestaat uit een 
gezichtsreiniging, peeling, mas-
ker, hand/armmassage, gezichts- 
massage. Manicure ook mogelijk 
bij u aan huis! Prijslijsten en 
visitekaartjes zijn ook bij de 
receptie verkrijgbaar. Afspraak 
maken kan via 06 411 669 69 of 
tijdens openingstijden in de salon.

Colofon
De Reyswijzer verschijnt 4 x per jaar in 
een oplage van 500 exemplaren.

Redactie
Debby Hesselberth  Diana Ververs
Angelique van Lier Karlijn Klomp
José Stokkermans Sandra de Haas

Redactiesecretariaat
Reyshoeve
Gendringenlaan 15 - 5043 LW Tilburg
T 013 578 57 90
E reyswijzer@dewever.nl

Opmaak
afdeling Communicatie De Wever
 
Kopij dient duidelijk geschreven of 
per mail aangeleverd te worden bij 
het redactiesecretariaat. De redactie 
behoudt zich het recht stukken te 
weigeren, in te korten of te wijzigen.

SLUITINGSDATUM KOPIJ 
1 juni 2019

Algemene informatie

Uitnodiging persoonlijk gedicht
Beste bewoner, familie, kennis, collega en vrijwilliger,

Wij willen graag de Reyswijzer nog leuker en persoonlijker maken. 
Daarom willen wij u uitnodigen om een leuke tekst, een mooi gedicht, 
een liedje of  bijvoorbeeld een recept met alle lezers te delen. 
Dit kunt u, het liefst digitaal, inleveren ter attentie van de redactie.

Hierbij als voorbeeld een mooi poëzie-albumversje dat 
in vele albums staat;

Wees tevree met kleine dingen
Met een kleine bloem die bloeit
Met de vogeltjes die zingen
Met een vlindertje dat stoeit

Met de heldere regendruppels
En de warme zonneschijn
Wees tevree met kleine dingen
En je zult gelukkig zijn

Wij zien uw inzendingen graag tegemoet!

reyswijzer@dewever.nl

Jong + Oud = Goud
In samenwerking met Kinderopvang Huibeven is 
het volgende project Jong + Oud = Goud ontstaan. 
Waarbij we jong + oud elke maand samen 
brengen. Per thema organiseren we activiteiten  
denk bijvoorbeeld aan.
Kunst - kleuren, tekenen schilderen met kinderen. 
Pasen - eieren zoeken. Kerst - kerstontbijt / lunch.  
Zomer - wandelen met kinderen. Sport - sport 
activiteiten op maat. 
In februari kreeg Bijstervelden bezoek van een 
groep kinderen met zelfgemaakte valentijnskaarten 
voor de bewoners. Het was een gezellige middag 
waarin er liedjes werden gezonden en lekker werd 
gesnoept. 

Veroline van Lent – Schoorl
Coördinerend Welzijnsmedewerker - Bijstervelden 

Project Leesloep te leen
Een bewoonster van Campenhoef 
heeft een leesloep te leen. Ze zoekt 
graag een geschikte persoon die hier 
zolang hij of zij wil gebruik van wil 
maken. Mocht u hier interesse voor 
hebben, kunt u contact opnemen met 
welzijnsmedewerker Karlijn Klomp
van Campenhoef. 



Door Monica Man en Nicole Verzuu was er op 14 
februari een Valentijns-high-tea georganiseerd 
voor onze bewoners, familie en bezoekers vanuit 
de aanleunwoningen en de wijk. Toen de redactie 
vroeg aan Monica, haar verhaal te doen kregen we 

als antwoord: ‘Het was zoooooo gaaf, er zijn veel 
complimenten gegeven!’ Fantastisch toch? Kort 
maar krachtig zullen we maar zeggen. 

Super gedaan hoor dames!

Valentijns High Tea

REYSWIJZER
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