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Vrijwilligersuitstapje
Donderdag 25 april was het jaarlijkse uitstapje 
voor de vrijwilligers van de Reyshoeve. Tegen half 
9 vertrokken we met bijna 80 personen richting 
een onbekende bestemming. Door het oplossen 
van een puzzel kwamen we snel achter ons doel: 
Madurodam. 
 
Maar voor we in Scheveningen en Den Haag 
aankwamen was er eerst een tussenstop.  
In Nieuw-Beijerland werden we getrakteerd op 
koffie/thee en heerlijk gebak. 

Toen op weg naar een zonnig Scheveningen.  
We werden afgezet aan de boulevard waar we 
anderhalf uur konden genieten van het strand, de 
zee, de pier en winkeltjes en vooral van de zon. 
Om 1 uur stond voor ons een lekkere lunch klaar 
bij strandpaviljoen Wensveen. We lieten het ons 
goed smaken en met gevulde magen vertrokken 
we naar Madurodam. Voor de meesten van ons 
was het jeugdsentiment. 
 
Helaas was de zon intussen verdwenen en  
had plaats gemaakt voor regen. Dat werd  
dus een kletsnatte wandeling langs de  
bezienswaardigheden. 
 
Om half 5 stonden de bussen weer klaar om ons 
terug te brengen naar Tilburg. Tegen zeven waren 
we weer bij Reyshoeve. Voor de liefhebbers was 
er nog friet met een snack in de Viersprong.
 
Het was weer een gezellige en geslaagde dag, 
met veel dank aan Rian en Monica voor de goede 
organisatie.  
 
Jose
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Graag wil ik me aan jullie voorstellen. 
Ik ben Beryl Smits, 40 jaar, en ik ben 
sinds maart begonnen bij Reyshoeve 
als welzijnsmedewerker op afdeling 
Witbrant.

Ik woon samen met mijn man en twee 
kindjes van 8 en 5,5 jaar in Moerg-
estel. Wij hebben twee konijnen, een 
kat en een hond. Wij houden ervan 
om samen veel buiten te zijn, in onze 

eigen tuin, wandelen met de hond, verse bloemen 
plukken  
in de weilanden of hutten bouwen in het bos. We 
zijn ook graag creatief bezig en we hebben altijd 
wel nieuwe ideeën. Op dit moment wordt er een 
achtbaan getimmerd en er worden veel bloemenk-
ransen van madeliefjes gemaakt. Ik ben  
benieuwd wat het volgende idee zal zijn…     

Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie en 
heb sinds die tijd altijd in zorgorganisaties gewerkt. 
Het werk in zorg en welzijn beviel me erg goed en 
ik ben opleidingen in welzijn gaan volgen. Ik heb 
gewerkt als activiteitenbegeleider. Na het volgen 
van een managementopleiding heb ik vele jaren 
als manager welzijn en recreatie en coördinator 
vrijwilligers gewerkt waar ik mijn creativiteit ook 
steeds goed in kwijt kon. Sinds ik moeder ben heb 
ik de afgelopen jaren gewerkt bij de zusters op de 
Oude Dijk. Ik vond het nu wel weer tijd voor een 
nieuwe uitdaging en ik ben daarom met plezier 
begonnen bij Reyshoeve. Ik heb de afgelopen tijd 
veel bewoners mogen ontmoeten! Leuk om aan 
de slag te zijn als welzijnsmedewerker en nieuwe 
activiteiten voor bewoners te kunnen ontwikkelen! 

Tot ziens en hartelijke groeten,

Misschien ben je mij al eens tegengekomen in de 
gangen of op de afdeling. Ik ben één van de nieuwe 
welzijnsmedewerkers binnen Reyshoeve. Ik ben 
werkzaam op afdeling Dalem. 
 
Mijn naam is Sanne Smeets, 29 jaar. Sinds twee 
jaar ben ik getrouwd met mijn jeugdliefde Pim. 
Samen hebben wij twee jonge kinderen en een 
hond. Drukke boel dus! Naast het werk op Reysho-
eve ben ik vaak te vinden in de kringloop, een uit 
de hand gelopen hobby. Ook gaan we vaak dagjes 
weg met de kinderen en houden wij van een lekker 
hapje eten. Alle weekenden zitten vol met vrienden, 
klussen in en rondom huis en leuke tripjes. 
 
Als ik de tijd heb, kan ik heerlijk wegdromen in een 
boek of schrijf ik er zelf een. Ook het interieur in 
huis krijgt geregeld een make-over. En ik schrijf 
iedere maand een blog bij een online magazine 
voor jonge ouders.  
 
In 2012 ben ik afgestudeerd als binnenhuisarchi-
tect-projectleider, uiteindelijk heb ik niet de stap 
gezet om daar verder mee te gaan. Ik ben nu  
bijna tien jaar werkzaam binnen De Wever. De 
ouderenzorg bleef mij triggeren en maar goed ook. 
Sinds 1 februari werk ik met enorm veel plezier op 
Reyshoeve en ik ga elke keer met een goed gevoel 

naar mijn werk en met een tevreden gevoel weer 
naar huis.
 
De functie als welzijnsmedewerker is een functie 
waar ik altijd naar gezocht heb, dus voor mij is dat 
plaatje compleet en ik hoop dat ik mij nog veel 
verder kan ontwikkelen en het de bewoners naar 
hun zin kan maken. Als jullie leuke ideeën hebben 
of gewoon je verhaal kwijt wil, mogen jullie mij altijd 
aan mijn mouw trekken. Ik ben (bijna) overal voor te 
porren!

Welzijnsmedewerkers stellen zich voor
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Graag wil ik mezelf even voorstellen voor degene 
die mij nog niet kennen.

Ik ben Karin van Wanrooij en werkzaam op 
Huibeven als welzijnsmedewerkster sinds 2013. Ik 
ben getrouwd en samen hebben we vier kinderen 
waarvan er nog één thuis woont en we hebben een 
kleindochter van 5 jaar.Ook hebben we twee kleine 
hondjes. Mijn hobby’s zijn vakantie, uit eten, en 
winkelen.
Ook heb ik afgelopen jaar welzijn algemeen meege-
draaid omdat er sprake was dat hospice De Sporen 
zich op Huibeven zou vestigen. Mijn voorkeur is 
toch op de afdeling werken, lekker dicht bij de be-
woners.
We zijn een goed team samen en dat werkt door op 
de bewoners en familie.
Samen zijn we sterk denk ik dan maar.

Fijne vakantie voor iedereen

Ik ben Karlijn Klomp en ben al vanaf de opening 
werkzaam binnen Reyshoeve.

In al die jaren heb ik bijna op alle afdelingen al  
gewerkt. Van Welzijn Algemeen naar de C-passag-
es en daarna de dagopvang en toen weer welzijn 
algemeen en nu afdeling Campenhoef. 

Ik woon samen met Jan en heb een zoon, Jan, van 
13 en een dochter, Ilske, van 11. We hebben een 
leuk huis met een gezellige tuin waar wij heerlijk 
van genieten. Verder ben ik graag creatief bezig. 
Dat kan echt van alles zijn.  Haken, kleding maken, 
collages maken, schilderen en nog veel meer.
Ook in mijn werk kan ik mijn creativiteit kwijt. Wij 
zorgen er samen met collega’s en onze vrijwilligers 
voor om van elke dag een fijne dag te maken.

Mijn naam is Mariëlle Straatman en ik ben ruim  
12,5 jaar werkzaam binnen Reyshoeve als  
welzijnsmedewerkster. Ik werk al vanaf het begin  
op afdeling Heerevelden. Ik heb twee dochters  
en in mijn vrije tijd lees ik graag of ga ik er op uit 
bijvoorbeeld naar Zeeland.
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Voor velen ben ik al een bekend gezicht in Reysho-
eve, mijn naam is Monica Man. 57 jaar oud en ik 
kom uit Rotterdam. Voordat ik bij Reyshoeve aan 
de slag ging, was ik werkzaam in een groot zorgho-
tel. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan.

In 2017 ben ik begonnen bij het restaurant als hore-
camedewerkster. Per januari 2019 ben ik de functie 
als eventmedewerker gaan invullen. Ik heb de kans 
gekregen én genomen om mijzelf te ontwikkelen en 
ben constant op zoek naar leuke activiteiten voor 
onze bewoners. 

Ik ben altijd op zoek naar samenwerking en 
verbinding met mensen en partijen die hier aan kun-
nen bijdragen. Als je de krachten bundelt en benut, 
dan creëer je waarde, daar geloof ik in!

Ik hou ervan om een leuke gezellige sfeer te 
creëren in het restaurant en daarbuiten en dat onze 
bewoners met veel plezier deelnemen aan alle 
georganiseerde activiteiten. U zult al verschillende 
thema’s hebben gezien de afgelopen maanden en 
daar zullen nog heel veel leuke activiteiten bij gaan 
komen.

In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn 
gezin dat bestaat uit mijn man dochter en zoon en 
drie prachtige kleindochters. Mijn hobby’s zijn ko-

ken, creatief bezig zijn en veel tijd door te brengen 
met mijn familie.

Voor mij zijn kernwaarden als eigen verantwoor-
delijkheid, innoveren, samenbrengen en motiveren 
van mensen belangrijk. Ik hanteer als basisregel 
dat een organisatie drijft op de innerlijke motivatie 
van mensen. In mijn functie als eventmedewerkster 
zie ik graag dat wij met z’n allen bewoners mooie 
momenten in de toekomst gaan geven.

Mijn motto is: Samenwerken is de sleutel tot succes

Ik ben Rianne Peijnenburg, 55 jaar en woon in 
de Reeshof in Tilburg. Ik ben getrouwd met Eric en 
samen hebben we twee kinderen, een zoon van  
28 jaar en een dochter van 26 jaar.

Vanaf 15 februari ben ik werkzaam op Reyshoeve 
afdeling Koolhoven en heb een combibaan, 15 uur 
in welzijn en 9 uur in de zorg als verzorgende. 

Ik ben in diverse functies werkzaam geweest zoals 
kinderverzorgster, activiteitenbegeleidster op een 
PG huiskamerproject en als verzorgende in de
thuiszorg en op kleinschalig wonen.

Ik ben erg blij dat ik nu weer met de functie welzijn 
bezig mag zijn in combinatie met zorg.

Wat ik wil, is de bewoners een leuke dag/moment 
bezorgen, me verplaatsen in iemands behoefte en 
wensen, iedere dag centraal laten staan, dit kan 
individueel of groepsgericht. 

In samenspraak met collega’s, familie (die kennen 
de bewoner het beste) en vrijwilligers optimaal  
welbevinden/welzijn bieden aan de bewoner.

Het is belangrijk om dit ‘samen’ te doen! 
 
De bewoners een leuke dag bezorgen,  
dat is waar alles om draait!
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Romantisch verjaardagsdiner voor twee

De heer Harrie van de Schoof had als wens om een 
keer romantisch uit eten te gaan met zijn vrouw. 
Het leek hen leuk om dit op zijn verjaardag te doen. 
Toen hebben wij voorgesteld of ze het leuk zouden 
vinden als wij zelf zouden koken en dat we op 
Harrie’s appartement de tafel mooi zouden dekken. 
Dit vonden ze een goed idee en hebben dus 
afgesproken dat wij op donderdag 14 maart een 
romantisch diner zouden verzorgen. 
Ze hebben zelf aangegeven wat ze graag wilden 
eten en wat ze niet lustten. Hier hebben we een 
mooi menu van gemaakt.

Toast van peperkoek met brie,
gekonfijte rode ui en een walnoot 

*
Salade van rivierkreeftjes, komkommer,

avocado, wasabi en sesam
***

Varkenshaas met champignon-roomsaus,
bimi en roseval aardappeltjes

* 
Cheesecake met roodfruit en 

frambozensorbetijs

Onder het genot van een lekker drankje en een 
mooi muziekje hebben Harrie en zijn vrouw 
genoten van dit lekkere diner. Er werd een 
heerlijke geur op de afdeling verspreid waarop 
menigeen kwam kijken waar die geur vandaan 
kwam. Harrie en zijn vrouw kijken terug op 
een geslaagde verjaardag. Er is nog veel over 
nagepraat.

Het was voor ons heel waardevol om dit te 
mogen doen. En het deed ons erg goed om twee 
mensen zo intens te zien genieten. 

Helaas is de Heer van de Schoof in mei 
overleden.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte. 

Marion Elias en Karlijn Klomp

Zwemmen

Welzijnsmedewerker Karin van Wanrooij is 
samen met twee collega’s en twee
bewoners gaan zwemmen in het 
Reeshofzwembad.

Na afloop zijn de vijf dames nog gezellig koffie 
gaan drinken met een broodje erbij.
Wat hebben de bewoners hiervan genoten.

Wensboomnieuws
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Verjaardagsdiner 27 september 
voor bewoners die jarig zijn in juli, augustus en september 2019
Eenmaal per kwartaal verzorgen de horeca-
medewerkers een avond voor de bewoners die 
deze maanden jarig zijn geweest. U ontvangt 
hiervoor tijdig een uitnodiging, en u mag deze 
avond met zoveel gasten komen eten als u wenst.

Voor u als jarige is dit diner gratis. Voor de overige 
gasten bedragen de kosten € 12,50 per persoon. 
Dit is zowel voor u als bewoner, als de gast 
exclusief de drank.

Graag horen we bij aanmelding of u kiest tussen 
vlees of vis voor het hoofdgerecht.

Ook als u alleen komt, graag even aanmelden.
Dieetwensen/allergenen kunt u doorgeven bij het 
aanmelden. De horecamedewerkers uit naar deze 
avond en hopen dat ze voor en samen met u een 
onvergetelijke avond kunnen organiseren.

Met een vriendelijke culinaire groet, namens alle 
medewerkers van de horeca. Graag aanmelden bij 
het Restaurant vóór vrijdag 20 september 2019.

Menu

Salade van brunoise-gesneden komkommer en 
veldsla, gerookte zalm en bosui

geserveerd met een zachte dillesaus en een 
crouton van foccacia brood

***
Varkenshaasje met kruiden-kaassaus

of
Schartongfilet met hollandaisesaus en Noorse 

garnaaltjes

beide geserveerd op een bedje van gemengde 
groentes en gebakken champignons, frisse 
salade en frites (bijpassende groente- en 

aardappelgarnituur)

***
Grand dessert
Koffie of thee
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Reacties op verjaardagsdiner van 29 maart
Ingezonden door A. d. C.,  
bewoner van Reyshoeve

Vrijdag 29 maart was het dan zover. Het eerste 
verjaardagsdiner in een nieuwe opzet voor de 
jarigen van de eerste drie maanden van 2019.
Om 18.00 uur stonden in de Viersprong de tafels 
gedekt voor de ontvangst van alle jarigen met 
introducees en de muzikant stond al klaar voor 
een muzikale omlijsting.

Het werd er gezellig druk en de Viersprong zat vol. 
Ik had voor mijn 90ste verjaardag mijn kinderen 
en kleinkinderen uitgenodigd. We waren met 14 
personen en zaten met z’n allen aan een lange tafel.

We namen, zoals vele bezoekers, een glaasje 
vooraf, daarna werd het menu uitgeserveerd. Dat 
zag er op de menukaart goed uit dus dat moest 
goed zijn en dat was het zeker ook. We hadden 
van tevoren een keuze kunnen maken uit vlees of 
vis. Beide gerechten waren heerlijk en apart.

En ik dacht eigenlijk gelijk: zo’n uiteten mogen ze 
wel elke maand presenteren, haha!
Ik wil bij deze dan ook mijn complimenten 
uitbrengen naar alle medewerkers van welzijn en 
horeca uit het diepst van mijn hart en bij dezen alle 
medewerkers en vrijwilligers ‘GA ZO DOOR!’ 

Ingezonden door
mevrouw Lilian Roest-Steinbach,
bewoner van Reyshoeve

Verjaardagsdiner op vrijdag 29 maart voor wie  
jarig zijn geweest in januari, februari en maart. 
Vandaar dat we onze dochter Ellen hadden 
uitgenodigd voor dit diner. We hadden een tafeltje 
voor drie. Het restaurant was helemaal vol en het 
zag er gezellig uit.

Jan, mijn man, houdt niet van vis dus uit het 
voorgerecht hebben mijn dochter en ik de zalm eruit 
gehaald. Voor het hoofdgerecht konden wij kiezen 
tussen vis en vlees. Mijn man heeft gekozen voor 
een varkenshaasje met champignonsaus en het 
was allemaal heel erg lekker.

Het grand dessert bestond uit een aantal lekkere 
zoete hapjes. Daarna nog koffie of thee met een 
lekker bonbonnetje en dat maakte het compleet. We 
hebben een gezellige en smakelijke avond gehad!
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Foto-shoot

Op zondag 5 mei vond een foto-shoot plaats op 
afdeling Bijstervelden. Familie kon zich opgeven 
om met zijn of haar moeder of vader, zus, broer, 
opa of oma op de foto te gaan. Het was leuk om te 
zien, dat sommige families in grote getalen langs 
zijn gekomen. Achterkleinkinderen en zelfs honden 
werden op de foto gezet. Er zijn hele mooie 

spontane momenten vastgelegd. Familie gaf aan 
dat het een leuk initiatief was! 
Iedere familie kreeg één foto gratis, het was een 
geslaagde middag.

Groet, Veroline van Lent - Schoorl 
Welzijnsmedewerker Afdeling Bijstervelden 

Volleybaltoernooi De Wever
Op 6 juni deden wij, Team Campenhoef, mee aan 
het volleybaltoernooi van De Wever. Het was mooi 
weer, een gezellige sfeer dus we waren er klaar 
voor. We moesten er even inkomen (vier partijtjes), 
maar de laatste wedstrijd hadden we daadwerkelijk 
gewonnen. We konden ons geluk niet op.

Aan onze teamnaam lag het in ieder geval niet 
MVTZ (Motivatie Ver Te Zoeken), alleen voor de 
naam verdienden we al een prijs. We hadden er 
veel plezier in. We waren klaar voor de finale. 
Volgend jaar 4 juni dan zijn we zeker weer van de 
partij en gaan we gewoon weer een poging wagen. 

Omdat wij het enige team van de Reyshoeve 
waren, vonden wij deze eervolle vermelding in 
Reyswijzer wel waard. 

Sportieve groetjes, Peggy, Marjolein, Charlotte, 
Sibel, Yvette en Bianca
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Wist u dat?
Bij afdeling Huibeven zijn we op woensdagavond 
gestart met een eigen huiskoortje Iedereen is  
welkom om zich hierbij aan te sluiten.

U kunt zich aanmelden bij welzijnsmedewerker 
Karin van Wanrooij.E k.v.wanrooij@dewever.nl 

mailto:k.v.wanrooij@dewever.nl


Bewoners van afdeling Huibeven hebben een  
gezellige beauty-middag gehad. Medewerkers  
hebben de bewoners heerlijk in de watten gelegd.

Ook is er een leuke schildermiddag geweest.

Wat is er genoten!
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Een goed gebit draagt bij aan ons geluk 
Wieggers benadrukt het belang van een goed gebit. 
‘Een gezonde mond met een passend gebit is van 
levensbelang, zeker bij het ouder worden. Op de 
eerste plaats om goed te kunnen eten, praten en 
lachen. Een slechte mondgezondheid vergroot 
daarnaast het risico op longontsteking en op hart- en 
vaatziekten. Bij mensen met suikerziekte kan een 
slecht gebit zelfs de bloedsuikerspiegel ontregelen. 
Maar wist u ook dat goed kunnen kauwen belangrijk 
is voor het denkvermogen en geheugen? Dat komt 
doordat kauwen de doorbloeding van de hersenen 
stimuleert.’

Het ene kunstgebit is het andere niet
In zijn tandprothetische praktijk aan de 
Berkenrodelaan meet Wieggers de gebitten aan. Een 
volledig of gedeeltelijk kunstgebit is uitneembaar en 
vaak een prima oplossing. Een implantaatprothese 
is niet uitneembaar en wordt in de kaak geschroefd. 
Maarten ziet dat de implantaatprothese terrein wint: 
‘Steeds meer mensen kiezen voor deze oplossing.’
Een snurkbeugel behoort ook tot de mogelijkheden. 
Deze biedt uitkomst bij slaapproblemen van zowel 
de snurker als van diens partner.

Service aan huis met de bus
Zorg aan huis zal komende jaren fors toenemen, ook 
voor mondzorg en het aanmeten van een kunstgebit. 
Wieggers Kunstgebitten is een voorloper en komt al 
ruim 12 jaar aan huis met een mobiel tandtechnisch 
laboratorium: de bus. Voor iedereen die nog gewoon 
thuis woont of in een tehuis of instelling verblijft. 
Wieggers werkt daarin samen met De Wever, Thebe 
thuiszorg en GGZ Breburg. Met name voor mensen 

die slecht ter been zijn of die voor vervoer afhankelijk 
zijn van familie is de bus een uitkomst.

De klantenkring beperkt zich niet tot de Reeshof. 
‘Veel van mijn klanten komen ook uit de rest van 
Tilburg en de randgemeenten, zoals Dongen, Gilze, 
Oisterwijk, Berkel-Enschot.’

Vergoeding grotendeels en kwaliteit  
100% verzekerd!
‘We hebben een contract met alle zorgverzekeraars 
en die vergoeden vanuit de basisverzekering 
sowieso 75 procent. Voor de overige 25 procent 
is het afhankelijk van de eventuele aanvullende 
verzekering. Bij een bezoek aan huis reken ik geen 
extra voorrijkosten.

Wieggers kunstgebitten heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars en werkt volgens landelijke 
richtlijnen. ‘Wij zijn HKZ gecertificeerd en zijn lid van 
de Organisatie Nederlandse Tandprothetici.(ONT). 
Dit alles waarborgt de kwaliteit.

Wieggers Kunstgebitten - een vertrouwd 
gezicht in de Reeshof
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In Memoriam
Op 7 mei 2019 hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze vrijwilligster Marianne van Herpt. Sinds 
november 2008 is Marianne actief geweest voor 
onze bewoners.

Marianne heeft zich ingezet als ontspanningsvrijwil-
liger met name op de vrijdagmiddag bij het danscafé.

Wij zullen haar gaan missen en wensen haar 
familie heel veel sterkte toe dit grote verlies te 
dragen.

Woonzorgcentrum Reyshoeve 
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In de vorige Reyswijzer kondigde ik al aan 
dat ik opnieuw zou schrijven over geestelijke 
verzorging in de eerstelijns (ouderen)zorg. Op 
diverse plekken in Nederland is de afgelopen jaren 
gewerkt aan het voorbereiden van geestelijke 
verzorging in de wijk, bij de mensen thuis. In 
Midden-Brabant is het sinds 1 mei zover. Onze 
regio doet nu mee met een landelijke proef, via 
het zorgnetwerk Midden-Brabant. Het is een 
proef waarbij, op bepaalde voorwaarden, cliënten 
en hun familieleden rondom zingevings- en 
ethiekvragen een beroep kunnen doen op een 
lokale, SKGV geregistreerde geestelijk verzorger. 
Ook is het mogelijk om een geestelijk verzorger 
te vragen om een scholing te verzorgen voor 
beroepskrachten, over professionele omgang 
met zingeving en ethiek, en over indicaties voor 
doorverwijzing. Tenslotte kan via de proef ook 
een geestelijk verzorger gevraagd worden aan te 
schuiven bij een multidisciplinair overleg.

Nu kunt u zich afvragen: wat moet ik hiermee? 
Ikzelf, of mijn vader of moeder, woont inmiddels 
in de Reyshoeve, waarom moet ik weten hoe de 
geestelijke verzorging in de wijk eruit gaat zien? 
Het antwoord is dat geestelijke verzorging in de 
zorginstelling er stapje voor stapje uit zal gaan 
zien als de geestelijke verzorging in de wijk. 
Vroeger ging de geestelijk verzorger in huis van 
deur tot deur, zoals ooit ook de pastoor in zijn 
parochie huisbezoeken aflegde. Die tijd is voorbij. 
Mensen worden steeds mondiger, en willen zelf 
regie in het contact leggen met de hulpverleners 
die ze nodig hebben om hun (levensdoel(en) te 
bereiken. Daarbij zijn er veel te weinig geestelijk 

verzorgers (mensen en uren) om nog, zoals 
vroeger, van deur tot deur te gaan. Daarom wordt 
er méér verwacht van u als cliënt, familielid of 
zorgverlener. Blijf, met andere woorden, niet 
afwachtend toezien hoe uw vader of moeder, of 
uw cliënt, in stilte worstelt met betekenis geven 
aan zijn of haar bestaan (de laatste maanden / 
weken jaren). Misschien kunnen enkele vrije en 
vertrouwelijke ontmoetingen met een geestelijk 
verzorger opluchting geven! Er wordt momenteel 
bij het zorgnetwerk gewerkt aan een pool van 
geestelijk verzorgers, zodat cliënten en familie zelf 
kunnen kiezen welke geestelijke verzorger hen 
het meeste aanspreekt. Voor de mogelijkheden 
binnen de muren van Reyshoeve verwijs ik 
graag nog eens naar de inschrijvingslijst op de 
(tijdelijke) website https://sites.google.com/view/
geestelijk-verzorger/home. Als u als medewerker 
of familielid een bladwijzer maakt van deze pagina, 
kunt u altijd gemakkelijk bij het actuele aanbod 
komen. Een vrijblijvend gesprek plannen met mij 
persoonlijk, over hoe ik u kan ondersteunen bij uw 
zingevingsvragen, kan natuurlijk ook altijd.

Zorg voor zingeving en ethiek Reyshoeve
Archie de Ceuninck van Capelle
Geestelijk verzorger Reyshoeve
Aanwezig op maandag (hele dag), vrijdagmiddag.

T 06 233 803 25
M a.d.ceuninck@dewever.nl

Dagelijkse bereikbaarheid geestelijke verzorging 
en ongeplande zielzorg (zoals ziekenzegen):  
013 464 41 00.

Geestelijke verzorging in de eerstelijns 
ouderenzorg - Witte gij ‘t? 

13REYSWIJZER

https://sites.google.com/view/geestelijk-verzorger/home
https://sites.google.com/view/geestelijk-verzorger/home
mailto:a.d.ceuninck@dewever.nl


Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om te helpen met het aankleden/ 
versieren van de openbare ruimtes in  
passend thema?

Denk hierbij aan de jaargetijden,  
feestdagen, carnaval en noem maar op!

Foto’s van het zomerthema ‘pimp’  
om u een sfeerimpressie te geven.

U kunt zich aanmelden of meer  
informatie opvragen bij Monica Man, 
event-medewerker 

E m.man@dewever.nl
T 013 578 54 68
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Creatieve duizendpoten gezocht voor  
de feest- en themawerkgroep Reyshoeve
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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 06-48491419
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 in Reyshoeve 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 Reyshoeve is 
Merel van de Ven, bereikbaar op 
dinsdag, woensdag en vrijdag-
middag via T 013 464 44 32.

Fysiotherapie 
U kunt, als u een verwijzing hebt 
voor fysiotherapie, terecht bij de 
fysiotherapeuten van Reyshoeve.
Wij behandelen cliënten uit het 
verpleeghuis, het verzorgingshu-
is en de woningen. De fysiother-
apeuten van De Wever op 
Reyshoeve zijn: 
-    May Versteynen
-   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 gebruik maakt 
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, mask-
er, 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 is een informatieblad 
voor cliënten van Reyshoeve hun 
relaties. Het blad verschijnt 4 x per jaar 
in een oplage van 320 exemplaren.

Redactiesecretariaat
Reyshoeve
Gendringenlaan 15
5043 LW Tilburg
T 013 578 56 05
E m.tahalele@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.
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Algemene informatie



LIKE REYSHOEVE OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/REYSHOEVE 


