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IK VERTREK!
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Van de redactie:
Het mooie weer is begonnen. De vogeltjes
vliegen rond, bloemen bloeien, de terrassen
zitten weer vol en Nederland heeft gewonnen bij
het Eurovisiesongfestival. Heeft u er ook zo van
genoten, na 44 jaar valt Nederland eindelijk weer
eens in de prijzen. Dat zal volgend jaar nog een
heel spektakel worden in Nederland. In welke stad
zal het gehouden worden en wat een roering gaat
het allemaal opleveren!
Zo zoetjesaan gaan we richting de vakantieperiode,
voor velen de mooiste tijd van het jaar. Af en toe
flink onweer met genoeg nattigheid maar hopelijk
vooral veel zonuren. Wat we dan doen is voor
iedereen verschillend. We gaan wandelen, fietsen
of met de auto en of trein eropuit. We zoeken de
natuur of elkaar op. In de zomer leven we meer
buiten dan binnen. In deze tijden worden veel
activiteiten georganiseerd! De Tilburgse Kermis, de
Ten Miles etc.
Sommige van ons gaan lekker op reis! Heerlijk
andere cultuur opsnuiven en nieuwe ervaringen op
doen. Blijft u dit jaar thuis dan denkt u misschien
nog eens terug aan die ene bijzondere vakantie
van weleer. Hoe dan ook, de zomer en vakantietijd
is in aantocht!
Veel leesplezier,
De redactie
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Vakantietijd - ik vertrek...
Bij ‘ik vertrek’ denkt een geestelijk verzorger
natuurlijk aan heel veel dingen die te maken
hebben met ‘leven en dood’. Beroepsdeformatie,
zeg maar. Maar wat is een geestelijk verzorger
dan eigenlijk? Dat is iemand die zich
voornamelijk bezighoudt met ‘zingeving in het
dagelijks leven’. En daar hoort alles bij: van vóór
de geboorte tot ná de dood, en alles wat daar
tussenin zit. Ook ‘vakantietijd’.
Voor veel mensen een periode waarin het allemaal
wat anders is dan gewoon. Waarin je, na een paar
weken ontspanning (tenminste, als je geen
vakantiestress kent) je voorneemt om zolang
mogelijk dit fijne gevoel vast te houden. Voor de
een lukt dit een paar weken, maar voor de ander is
dat gevoel na de tweede werkdag al wat moeilijker
vast te houden. Maar toch verandert er wel iets in
die tijd. Het is juist die zomertijd die al eeuwen met
verandering geassocieerd wordt.
Er is een nacht met de daarop volgende ochtend
die vroeger algemeen gezien werd als een
magische tijd, waarin het onmogelijke mogelijk
werd. Er werd door de eeuwen heen voortdurend
gewaarschuwd tegen de gevaren van heksen en
demonen die in deze magische nacht maar al te
gemakkelijk hun slag slaan. In Engeland wordt een
absurde situatie, waarin alles uit de hand lijkt te
lopen, aangeduid als “midsummer madness”, een
uitdrukking die in de tijd van Shakespeare al was
ingeburgerd. Maar dit Midzomerfeest werd later de
herdenkingsdag van de geboorte van Johannes de
Doper, degene die Jezus in de rivier de Jordaan
doopte. Op de avond van ‘Sint Jan de Doper’
kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en
maakten met zijn allen een groot vuur. Men zong en
danste en de moedigste mensen sprongen over het
vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in
hand over het vuur sprongen, was hun band voor
eeuwig verzegeld. Met Sint Jan was het voor
vrouwen mogelijk een vrijer te vinden.

In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk
bloemen aan de huizen te hangen of boven de
straat, en ‘s avonds feest te vieren met elkaar.
Jongens en meisjes trokken gearmd door het dorp
of de buurt. Volgens een ooggetuige uit 1606 werd
er gedanst en zong men ‘ijdelicke liedekens’. Wist
de vrouw een man te strikken dan werd deze ‘mijn
Sint Jan’ genoemd. Bredero dichtte over dit feest.
Hij liet Bouwen Langhlijf vertellen over zijn
ontmoeting met Sinnelijcke Nel van Gooswegen:
So haest als zij mijn sach,
So stong ick huer wel an
Want sij riep, int volle seltscip:
Dit is mijn eyghen Sint Jan.
Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de
geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan
wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe
periode in het jaar. Ook de natuur verandert. ‘Met
Sint Jan draait het blad zich om’ is het gezegde.
Mocht u dus veranderingen voelen of gemerkt
hebben in uw leven die rond deze vakantietijd
begonnen is, dan zal het dus wel te maken hebben
met die magische nacht en de daaropvolgende dag:
24 juni. Mocht u nog niets gemerkt hebben: volgend
jaar is er weer een Sint Jansdag.
Gabriël Roes
Geestelijk verzorger
(geïnspireerd door informatie uit: Stichting Beleven)
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Vakantie
Vakantie, altijd al heb ik genoten van vakantie.
Ik geniet ervan om ergens naar toe te gaan,
dingen te ontdekken. Dit kan natuur zijn, maar ook
cultuur, geschiedenis of een mooie stad. De eerste
vakanties die ik nog kan herinneren zijn vakanties
naar Duitsland. Ik was ongeveer 6 jaar. De reis
ernaartoe vond ik altijd al een belevenis. Omdat
ik toen al geïnteresseerd was in geografie, mocht
ik altijd voorin zitten. Samen met pa de wereld
ontdekken, zo voelde dat. De wegenkaart erbij
en proberen te ontdekken waar we waren, welke
afslag, wat was de beste route. Ondertussen
naar buiten kijken en ik denk dat ik af en toe ook
weleens even ging slapen. Al met al mooie tijden.
Vanaf mijn 17de ging ik ook alleen met vrienden
of vriendinnen op vakantie, nooit alleen zonnen,
er moest wel wat te zien en te doen zijn. Ik zat
net te bedenken, wat zijn nu de vakanties die mij
bijgebleven zijn? Noorwegen vanwege de mooie
natuur, een gevoel van vrijheid, Israël vanwege
de geschiedenis en daarnaast was ik daar op
vakantie toen president Rabin vermoord werd,
Auschwitz in Polen maar als ik zo zit te denken
dan kan ik er nog best veel aan toevoegen,
dus ik hou het nu maar bij het lijstje meest
indrukwekkende vakanties.

Vakantie in de zorg? Tja, dan praat je over andere
dingen. Ten eerste beginnen we in november
al met de aanvragen voor het jaar erop, we
hopen dat we dan eind december alles op een
rijtje hebben en de vakanties goed kunnen
keuren. Uiteindelijk is dit toch vaak erg moeilijk,
vaak moeten medewerkers een vakantie 1 of
2 weken omzetten. Vanaf januari gaan we al
vakantiekrachten werven, zodat we het rooster
goed rond kunnen “breien”. Voor Juli en Augustus
krijgen we de meeste aanvragen, echter is de
druk het hoogst in september, dit omdat er dan
geen vakantiekrachten meer beschikbaar zijn.
Wanneer de vakantieperiode aanbreekt, is het
iedere dag weer een uitdaging om alles goed te
laten verlopen, echter vaak gaat het goed. En
hoewel we zeker van mooi weer houden, is dat
in de piekmaanden niet altijd prettig vanwege het
extra werk. Nu lijkt het er misschien op, dat de
vakantieperiode misschien niet fijn is, echter is
dat zeker niet zo. Er zijn vele mooie momenten
in de vakantieperiodes en zie je samenhorigheid
groeien op allerlei manieren. Ik zou zeggen, laat
de vakantie maar komen!
Iedereen een fijne vakantie (periode) gewenst.
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Inge Elisen
Onze Inge Elissen is waarschijnlijk een van de
hardst werkende collega’s van het team horeca.
En we kunnen wel zegen dat iedereen haar
schaterende lach wel kent, die kan je namelijk bij
de receptie nog horen. Van maandag tot vrijdag
ondersteund Inge trouw het horecateam, dit al ruim
16 jaar! Van de afwas, tot stofzuigen, tot opruimen
en tafels dekken toe.Als je haar vraagt hoe het
gaat krijg je ook vast het antwoord: “altijd goed”.
En dit al jarenlang met veel plezier, ze is dan ook
een graag geziene collega bij onze gasten en
bewoners.
Naast haar werk bij Joannes Zwijsen, speelt Inge
in haar vrije tijd, in de band van Amarant op diverse
instrumenten, ook is ze regelmatig te vinden op
het badmintonveld. Omdat er niet altijd gewerkt
kan worden heeft Inge van het horecateam een
dagje uit naar de Beekse Bergen gekregen, dit als
blijk van waardering. Dat dit een geslaagde dag is
geweest kunt u wel zien aan de foto’s.
Inge nogmaals bedankt namens team horeca

Nieuwe klachtenfunctionaris
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 mediation praktijk. 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 daar graag bij van
dienst. Ik ben per e-mail of telefoon te bereiken op:
klachten@dewever.nl of 06-52050563.
Hartelijke groet, Marije Ruijgh
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Vakantie, vroeger en nu
Vakantie nemen is tegenwoordig de normaalste
zaak van de wereld, ga je niet op vakantie, dan
ben je zogezegd een buitenbeentje. maar vroeger
was dat allemaal heel anders. Mensen moesten
hard en lang werken en er was ook helemaal geen
geld om op vakantie te gaan.
Voor 1900 gingen alleen de elite op vakantie, de
gewone arbeider moest gewoon keihard werken en
dat 6 of 7dagen in de week. Men kende dus geen
vrije dagen. Dat kwam omdat de elite dacht dat
burgers niet overweg konden met vrije dagen en
alleen gingen drinken en amok maken.

Doch in 1966 was de arbeidersvakantie wettelijk
gezien een feit, vanaf dat moment was het dus een
vakantierecht.
Maar hoe ging men vroeger op vakantie? In eerste
instantie was er natuurlijk nog geen auto, dus ging
men per fiets, meestal was dat familiebezoek, of
een weekendje naar zee. men fietste dus vele
kilometers soms. Daarna kwam de auto en de
brommer op. Toen de auto zijn opmars verderzette
waren ook de Caravans er al heel snel, wie kent
niet de Kip caravans of de Adria en de Eiffelland
enz.

Maar in 1919 kwam daar verandering in, toen werd
de arbeiderswet aangenomen, waarin beslist werd
dat iedere arbeider recht had op een achturige
werkdag, een vrije zaterdagmiddag en zondag. Dat
was al een goede verbetering.
Echter van vakantie was nog geen sprake, dit
kwam mede door de economische malaise waarin
België op dat moment verkeerde. Toch werden in
sommige CAO’s al afspraken gemaakt over een
vakantieperiode van 6 dagen.

Weer wat later kwam de vouwcaravan in
schwung, een combinatie van tent en caravan.
Maar natuurlijk bleef de tent ook een geliefd
campingverblijf, zeker voor kinderen erg leuk.
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Over kinderen gesproken, in vroeger tijden werden
er ook speciale kinderkampen georganiseerd. Zo
had men bv de jongerenkampen met een politiek
tintje, om de jeugd spelenderwijs bekend te laten
worden met het politieke gedachtengoed van de
vereniging.

Een ander bekende organisatie is de padvinderij,
later scouts, ook zij hadden jeugdkampen met als
doel de jeugd één te laten worden met de natuur,
een goede burger worden en een goede Christen.
Deze groep was duidelijk te herkennen aan hun
uniform, dit omdat Baden Powell, de oprichter,
eigen ervaringen van het leger hiervoor gebruikte.

Nog een ander jeugdvakantiegebeuren is de
vakantiekolonie. Deze werden in het leven
geroepen om zwakke kinderen wat aan te laten
sterken. Voor het eerst was dit begin 1900, de
aanleiding was de uitbarsting van TBC en men
dacht dat verzwakte kinderen eerder deze ziekte
konden krijgen. Deze kampen vonden hun bestaan
tot 1960.
Tegenwoordig gaat men met vliegtuig, auto, bus
of trein op vakantie en zoekt men de meest verre
bestemmingen op. Zoals gezegd was dat vroeger
anders, eigenlijk was de wereld toen vrij klein.
Nu met de televisie en radio, hoor je dagelijks
over andere landen, ja dat was er vroeger niet bij.
Men kon kranten lezen, als je daar het geld voor
had en dat was het dan. Dus bleef men eigenlijk
in zijn thuisland en dan ook nog meestal op
familiebezoek. Mocht u die nog te goed hebben.
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De zomer komt eraan
De zomer komt eraan! Dat is weer genieten van het
zonnetje. Een beetje zonneschijn is altijd welkom,
maar helaas zijn extreem hoge temperaturen niet
voor iedereen even prettig. Daarom hier wat tips om
minder last te ervaren van de hitte. Er zijn drie
belangrijke aandachtspunten: vocht, voeding en
vitamines.
Vocht
Eén warme dag van boven de 25 graden gaat nog
wel. Maar als de warme periode langer duurt
kunnen er problemen optreden. Met name ouderen
kunnen last krijgen. Het eerste probleem dat zich
vaak voordoet is dehydratie, ofwel uitdroging. Het
allerbelangrijkste advies is dan ook voor iedereen:
DRINKEN! Bij ouderen verliest het lichaam niet
alleen door de warmte vocht, het lichaam werkt ook
minder effectief. Als je ouder wordt neemt het
dorstgevoel af, je huid wordt dunner, waardoor het
vocht- en zoutverlies toeneemt. Door een
verminderde nierfunctie houdt het lichaam
moeilijker vocht vast en kun je sneller gaan
uitdrogen. Daarnaast gebruikt u misschien
medicijnen als plastabletten, deze kunnen
uitdroging bevorderen. Al met al reden om (vooral
bij warm weer) meer te drinken.

Het is beter om dan kleine beetjes te drinken in
plaats van in een keer heel veel en ervoor te zorgen
dat er samen met het eten van fruit of toetjes (waar
ook vocht in zit) minimaal 1700 ml., vocht per dag
wordt gedronken. Dat zijn zo’n 12 kopjes of
glaasjes. Het liefst water en geen alcohol. Behalve
water kun je ook vruchtensappen, koffie, thee,
bouillon en melk drinken. Vochtverlies gaat samen
met de zoutuitscheiding. Het is belangrijk om
daarom ook wat meer zout te gebruiken. Denk
hierbij aan tussendoortjes als: een kopje bouillon,
een zoute haring, een klein zakje chips. Heeft u een
vochtbeperking (bij hart- of nierfalen) of
natriumbeperking dan is het goed om te overleggen
wat het beste voor u is.
Voeding
Bij hoge temperaturen heeft u meestal minder trek
en als u al een verminderde eetlust had, kan dat
een probleem worden. Soms gaat drinken wat
makkelijker dan eten. U kiest dan het beste dranken
met calorieën en andere voedingsstoffen,
voorbeelden hiervan zijn een keer pap of
drinkontbijt in plaats van boterhammen of neem
tussendoor eens een keer volle yoghurt met vers
fruit of een milkshake met roomijs.
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Natuurlijk zijn roomijsjes en waterijsjes ook altijd
lekker verfrissend.
Vitamines
De zon is een bron voor gratis vitamine D. in de
huid kan namelijk door de zomerzon vitamine D
worden aangemaakt. In diverse producten zit ook
vitamine D, namelijk: dieetmargarine/halvarine,
vette vis en bak- en braadproducten. Vitamine D is
nodig voor sterke botten en tanden. De hoeveelheid
uit voeding en gemaakt door de zon is niet voor
iedereen voldoende. Sommige mensen hebben
meer vitamine D nodig dan anderen.

9

Of ze maken minder (snel) vitamine D aan of ze
krijgen niet genoeg zonlicht op hun huid. Dan
krijgen zij het advies om extra vitamine D in te
nemen via een supplement. Dat zijn druppels,
(kauw)tabletten of capsules met vitamine D. Op het
etiket staat hoeveel u van het preparaat moet
gebruiken. Woont u op een verpleegafdeling van
Joannes Zwijsen, dan is de noodzakelijke aanvulling
vitamine D al voor u geregeld. Zomerfruit, zoals
bijvoorbeeld aardbeien, zwarte bessen en
frambozen, bevat volop vitamine C. Vitamine C
beschermt het lichaam tegen ongewenste stoffen
die een rol spelen bij het verouderingsproces.
Daarnaast bevat fruit veel vocht en gezonde vezels,
het zijn lekkere tussendoortjes! Kortom, houdt de
drie V’s in acht en geniet lekker van de zomer!

10

‘T SCHRIJVERKE

Zo gingen we vroeger op vakantie
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Dagje Efteling
Heerlijk een dagje naar de Efteling met 22 bewoners en 20 begeleiders. Het was een geweldige dag,
een beetje koud maar verder hartverwarmend! We hebben genoten!
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Met de Reminiscentiegroep naar
de herberg
Maandagmorgen 3 juni 2019 vertrok de
reminiscentiegroep vanuit Joannes Zwijsen met
de rolstoelbus met een aardige chauffeur en
onder begeleiding van de twee dames Marian en
Marianne van Welzijn naar de herberg “In den
Bockenryder” in Esbeek, Landgoed de Utrecht.
Wij mogen vandaag mee, Sjan en Wil van Gorp-de
Beer en Ans en Henry Huijbregts-de Beer en rijden
er met de auto achteraan. Het is mooi weer en wij
hebben het gevoel dat we op schoolreisje gaan.
We gaan niet alleen over de snelweg maar nemen
ook een touristische route. Onderweg hebben we
genoten van de mooie natuur en de herkenbare
woningen en boerderijen. Toen we in Lage Mierde
aan kwamen ben ik even in de bus gaan zitten
om te vertellen over Lage Mierde. Het stadhuis,
de kerk met het kerkhof en de schoenmakerij
met woning, waar mijn vader gewoond heeft.
Heel herkenbaar voor de mensen en ze genoten
er van. Het huis met schoenmakerij is verkocht
en op deze grond staan nu twee huizen. In de
schoolvakantie moest Jan de Beer van zijn vader
een paar schoenen maken, zodat hij het vak
leerde. Hij heeft ook nog in de sigarenindustrie
gewerkt en daarna bij Van Doren & Dams in
Tilburg in de textiel.

Daarna zijn we doorgereden naar de herberg
‘In den Bockenreyder’. We werden hartelijk
ontvangen door de eigenaar Ad de Bruijn en
keken onze ogen uit naar al die herkenbare oude
gebruiksvoorwerpen die overal stonden en hingen.
Wij zaten binnen samen aan een lange tafel en
genoten van het gezelschap, de leuke verhalen én
niet te vergeten de heerlijke uitsmijter.
Het was heel gezellig en met een voldaan gevoel
gingen we weer huiswaarts.
In de wei zagen we een ezel staan. Vroeger liep
er op het terras van ‘In den Bockenreyder’ een
ezel los rond, gezellig tussen de tafels en de
mensen door. Na 36 jaar is deze ezel, die ze Nono
noemden overleden. En nu staat er weer een
‘nieuwe ezel’ in de wei. Wie weet zien we deze
ezel nog wel eens terug, tussen de mensen en
tafels, buiten op het terras.

Het dorp Lage Mierde waar mijn vader Jan de
Beer, afdeling Braambos, geboren is op 15 oktober
1921, is na al die jaren nog steeds herkenbaar.
Zijn geboortehuis staat er nog. Het is nu een
prachtige gerestaureerde boerderij en mijn vader
weet nog precies waar hij geboren is. Aan de
zijkant bij het raam.

Dankjewel lieve mensen wij hebben er met z’n
allen van genoten.
Sjan van Gorp-de Beer
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Vaste activiteiten
Bloemschikken
Vrijdag (om de week) van 14.30 tot 16.00 uur,
Brasserie De Refter

Donderdag van 15.00 tot 16.30 uur, Brasserie
De Refter
Reminiscentiegroep
Maandag van 10.30 tot 11.30 uur, in het kantoor
van welzijn

Gym
Dinsdag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur,
Plein 5
Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur, Plein 5
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur, Plein 5
Klankschaalontspanning
Eerste maandag van de maand (op afspraak) van
15.00 tot 16.30 uur

Rolstoeldansen
Donderdag (om de week) van 18.30 tot 19.30 uur,
Brasserie De Refter met rolstoelvereniging “The
Swinging Wheels”
Snoezelbad
Maandagochtend in de badkamer op de 1e etage
(op afspraak)
Stoelyoga
Dinsdag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur,
Plein 5

Klassieke muziek
Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur, audioruimte
op de 5e etage
Koor met pianobegeleiding op Plein 5 of zingen
in de Kapel
Maandag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur
Krant voorlezen
Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur, Brasserie
De Refter

Activiteitengids
Tweemaandelijks wordt er een activiteitengids uitgereikt, wanneer u hiervan een digitale versie
aangeleverd wilt krijgen kunt u contact opnemen met afdeling welzijn via 013 549 26 29 of
013
549 27 09
Ontspanningsmiddag
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Van de cliëntenraadstafel
Pittige brief aan de Raad van Bestuur
Op 28 maart hebben de Cliëntenraden van
De Wever twee notities ontvangen van de Raad
van Bestuur (RvB) om hierover advies te geven:
-	het Strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2022
-	de notitie besturingsfilosofie met het
voorgenomen besluit tot herijking van de
bestuursstructuur van De Wever.
Op 10 april heeft de RvB deze stukken toegelicht
aan de Cliëntenraden. Deze hebben toen besloten
zich te beraden omdat het ingrijpende wijzigingen
betreft op managementniveau, met grote gevolgen
voor de locaties van de Wever, dus ook voor
Joannes Zwijsen.
De CR van Joannes Zwijsen heeft de stukken
besproken en als volgt gereageerd naar de
Centrale Cliëntenraad (CCR):
a.	we hebben onze verbazing uitgesproken dat
zowel de CR als de CCR gepasseerd zijn bij de
aanpassing van de bestuursstructuur, die een
“gevoelige reorganisatie voor bewoners,
medewerkers en vrijwilligers” ten gevolge heeft.
b.	we hebben de enorme onrust verwoord, die
deze notities Weverbreed teweeg brengen bij
alle geledingen.

c.	wij hebben, gezien de krapte op de
arbeidsmarkt, deze reorganisatie onbegrijpelijk
genoemd.
Op 1 mei heeft de CCR wederom vergaderd en
onze reactie, samen met reacties van de andere 14
cliëntenraden, meegenomen in een pittige brief d.d.
6 mei aan de RvB. De kern van de brief is dat de
CCR (de gezamenlijke Cliëntenraden) grote zorgen
heeft over de reorganisatie, omdat door deze
aanpassing/reorganisatie, de RvB een groot
bedrijfsrisico neemt (o.a. groot risico op uitstroom
van medewerkers door de ontstane onrust van
(wéér) een reorganisatie. De CCR adviseert de
Raad van Bestuur om de plannen direct stop te
zetten en te kiezen voor een andere benadering,
die aansluit bij de zogenaamde Rijnlandse
gedachte en de visie van de Wever.
De nu gehanteerde top-downbenadering staat
volgens de CCR haaks op de visie van De Wever.
Verder beroept de CCR zich op het verzwaard
adviesrecht waar het benoemingen betreft van
leidinggevenden. Op de vergadering van de CR
van WZC Joannes Zwijsen d.d. 15 mei was nog
geen reactie van de RvB ontvangen.
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En verder...
-	De CR vindt de ontwikkelingen in de Spoorzone
erg belangrijk. Nu bijna de helft is volgebouwd,
heeft de gemeente een koersdokument
opgesteld. Het betreft het oostelijke deel van de
Spoorzone. Het busstation is verhuisd naar de
zuidzijde en het vrijkomende gedeelte wordt
ingevuld met een hotel en kantoren. Het
parkeren is een probleem. Er komt een grote
parkeergarage, maar dat duurt nog jaren. De CR
vindt de oversteekplaats bij de Gasthuisring,
bushaltes bij Joannes Zwijsen en het parkeren in
de buurt punten die aandacht verdienen en heeft
dit de Gemeente laten weten.
-	De samenwerking met de religieuze
woonzorgcentra zou meer vorm moeten krijgen.
Geprobeerd wordt om een overleg te realiseren.
-	De notitie ‘Zorgpad stervensbegeleiding’ is door
locatiemanager Inge Kemmeren nader toegelicht.
-	Verder is uitgebreid gesproken over de komende
verkiezingen van de CR in het najaar. Belangrijk
is om een goede vertegenwoordiging te
verkrijgen van alle groepen bewoners. Er zal een
notitie voor de verkiezingen worden opgesteld.
De geplande jaarlijkse bewonersbijeenkomst zal
pas in 2020 plaatsvinden.
-	De communiteit van de fraters CMM krijgt een
nieuw bestuur. Frater Harrie van Geene treedt
op 1 juni terug als overste en dan is er een
nieuw bestuur te weten: frater Caspar
Geertman (overste), frater Edward Gresnigt en
frater John Grever.
Tot slot
Wij proberen er aan mee te werken dat de kwaliteit
van de zorg en het welzijn voor de bewoners
optimaal is. Wij proberen daarom goed te luisteren
naar uw ideeën, suggesties, en vragen op het terrein
van zorg, welzijn, wonen en leefsfeer. Een ideeënbus
vindt u in de hal bij de receptie. U kunt e-mailen naar
het secretariaat en ons persoonlijk aanspreken: frater
Harrie van Geene (voorzitter), mevrouw Lia Vermee,
mevrouw Trudy Mutsaers, mevrouw Ans van Gorp,
mevrouw An Pijnenburg, zuster Krista Verhoeven, de
heer Henk van de Wal, de heer Peter Vermijs
(secretaris/ondersteuner) mail@petervermijs.nl)
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De cliëntenraad
is er voor u!
De cliëntenraad behartigt de belangen van
alle bewoners van Joannes Zwijsen. Hebt u
wensen, ideeën, op- of aanmerkingen, maak
deze dan kenbaar bij de cliëntenraad.
De cliëntenraad beschikt over een postvak
achter de receptie (t.a.v. de heer P. Vermijs,
ambtelijk secretaris). U kunt ook via de
receptie een afspraak maken met een van de
leden van de cliëntenraad. Samenstelling:

Fr. Harrie van Geene
Voorzitter

An Pijnenburg-Mencke
Lid

Lia Vermee
Lid

Ans van Gorp
Lid

Zr. Chr. Verhoeven
Lid

Henk van de Wal
Lid

Trudy Mutsaers
Lid

Peter Vermijs
Ambtelijk secretaris /
ondersteuner
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Wist u dat?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De oudste familie van de wereld op Sardinië woont? Het huishouden telt 9 personen en samen zijn
ze in totaal 818 jaar en 205 dagen oud.
Krakau vroeger de hoofdstad van Polen was?
Athene, net als Londen, ook een Changing of the Guard heeft? Dit gebeurt bij het Graf van de
Onbekende Soldaat. Het graf van de Onbekende Soldaat wordt 24 uur per dag bewaakt. De wisseling
van de bewaking is dan ook een waar spektakel om te zien. Geen wonder dat dit tegenwoordige een
populaire toeristische hotspot is!
Tsjechië op nummer 1 staat qua bierconsumptie? Ze drinken hier 156,9 liter per persoon per jaar!
Ze in Ierland meer thee per persoon drinken dan in Engeland?
De Vilnia rivier in Litouwen elk jaar tijdens St. Patrick’s day groen gekleurd wordt?
De roltrappen in Londen elke week 2x de omtrek van de aarde rondgaan?
De langste brug van Europa in Lissabon staat? De Vasco Da Gama Brug is 17,2 kilometer lang!
De naam van Sloveense hoofdstad, Ljubljana, ‘geliefde’ betekent? Verliefd word je zeker op deze
stad!
De gemiddelde Spanjaard 16 uur per dag besteedt aan eten, drinken, plezier en slapen?
Schotland ongeveer 300 kastelen heeft? Dat is één kasteel per 256 km².
De Straat van Gibraltar (de zee-engte tussen Spanje en Marokko) maar 14 kilometer lang is?
Bij helderweer zie je vanuit hier Marokko.
In Estland voor iedere 100 vrouwen maar 84 mannen zijn?
Het Empire State Building in New York zijn eigen postcode heeft?
Denemarken de oudste vlag van de wereld heeft die nog steeds gebruikt wordt?
Mayonaise uitgevonden is op Menorca?
Dubai zo snel groeit dat 1 op de 4 hijskranen van de wereld hier staat?
’s Werelds grootste nachtclub op Ibiza te vinden is? Er is ruimte voor 11.000 mensen!
Berlijn het grootste treinstation van Europa heeft?
Wenen tot “meest leefbare stad” uitgeroepen is?
Op elk moment van de dag zo’n 61.000 mensen in het vliegtuig boven the United States zitten?
Italianen gemiddeld zo’n 42 vakantiedagen per jaar van hun werkgever krijgen? Amerikanen staan
onderaan de lijst en krijgen gemiddeld zo’n 13 vakantiedagen per jaar?
Door de strikte Islaamse regels er geen bijbels toegestaan zijn op de Malediven, ook niet voor
toeristen?
Het grootste hotel ter wereld het Genting Highlands Resort Pahang Darul Makmur is, het hotel meer
dan 6000 kamers en 10 restaurants heeft?
Frankrijk het meest bezochte land ter wereld is?
De kortst boekbare vlucht 2 minuten duurt en dat deze gaat van het Schotse eiland Westray naar
Papa Westray?
Het in San Francisco illegaal is om duiven te voeren op straat?
Het toevoegen van peper en zout aan je gerecht, door chef-koks als onbeschoft gezien wordt in
Zwitserland?
Een derde van alle vliegvelden in de wereld zijn gevestigd in de USA?
Indonesië het land is met de meeste vulkanen?
In 1930 de stewardessen niet meer dan 52 kilo mochten wegen?
Al het geld (rond de 3000 euro per dag) dat in de Trevi fontein in Rome wordt gegooid, elke nacht
verzameld wordt en gedoneerd aan goede doelen?
Het in Australië normaal is om in de passagiersstoel naast de taxi chauffeur in de auto te zitten.
Saudi Arabië is het enige land ter wereld is waar geen rivieren zijn?
De stad met de meeste hotels ter wereld Las Vegas?
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In de kapel
Dagelijks
Elke morgen om 08:00 uur bidden we het kerkelijk
morgengebed. ’s Avonds om 17:30 uur bidden we
de vespers en de dagsluiting. Iedereen mag zich
daarbij aansluiten! Elke dag is er om 10:00 uur een
Eucharistieviering. Op zondag is dit een gezongen
Heilige Mis met orgelbegeleiding. Ook hier is
iedereen welkom. Alle diensten zijn ook te volgen op
uw kamer via de kabeltelevisie van het huis.

De komende tijd
Bij het verschijnen van dit ‘Schrijverke’ zitten we
weer in de zogenaamde gewone ‘tijd door het jaar’:
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben we achter
de rug en het duurt nog even voordat we ons met de
Advent gaan voorbereiden op Kerstmis.

Van welke plek wordt u gelukkig?
Kent u de 13 geluksplekken van Tilburg?
Dat zijn de plekken die bijdragen aan het geluk van
de stad en het persoonlijk geluk van de Tilburgers.
Hiervoor zijn honderden Tilburgers bevraagd door
studenten van de Fontys Hogelscholen & Marketing.
Tijdens de Dutch Happiness Week werden de
geluksplekken onthuld in het Factorium.
De 13 geluksplekken zijn:
De Lochal, Huize Moerenburg, Peerke Donderspark,
De Hasseltse Kapel, Grotto in de Oude Waranda,
Textielmuseum, De Beuk van Udenhout, De
Dongevallei, het Leijpark, Het Dwaalgebied,
De Piushaven, de Tongerlose Hoeve en het
vrijheidspark Factorium.
Kent u zelf ook nog een plek waar u gelukkiger
van wordt, waar u ooit gelukkig was of wat u een
gelukkig gevoel geeft? Als dat zo is, stuurt u ons
dan een foto en/of een verhaal over deze plek.

Het eerstvolgende ’t Schrijverke heeft als thema
“Geluk” en wij zien uw inzending graag tegemoet
om deze hierin te plaatsen.
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Vekaansie
Onze vekaansie is teegesworreg wèl wèdaanders
as vruuger. De kènder zèn de deur èùt, ge hoeft
niemer te wèèreke èn meer van dè sort dinger.
Dus ge gaoter vort hil aanders meej om as irst.
Om te begiene, gaode al niemer wèg as al die
aander meense gòn. Tis dan ooveral vus te druk.
Èn die klèèn jong van aander meense, die ooveral
rondstrèùne, klôoje tòch veul meer as die van
oewèège. Teminste dè dènkte dan tòch niewaor?
Tis dan ok ooveral verèkkes duur, veul duurder as
wènneer iederêen moet wèèreke òf nòr school toe
moet. Dus agget zôo op en rijke zèt, dan gaode
tòch as ‘ene niemer te hoeven wèèreke meens’
(dès en aander beschrèèving van gepènsjeneerd
zèèn) nie wèg as al die aander gòn.
Dan kunde lèkker tèùs blèève èn hoefde nie op te
springe agge gebèld wordt meej de vraog van ´paa,
kunde èfkes koome, want ik krèèg dieje spèèker nie
in dè stuk hout gejast´, of ´heej moeder, löstert es,
agge sewèèle nòr den bèkker gaot, kunde dan vur
mèn ok en paor van die plèkbroojkes meejbrènge
èn hier èfkes aafgeeve?´
Nèè, onze vekaansie is vort himmel aanders. We
gòn niemer nòr al die plèkke waor hôope meense
koome. We gòn op ons gemakske wè fietse,
gewoon op en aaverwètse fiets. Want zon illektriek
ding dès niks vur ons, omdègge nie zo wèèt kunt
fietse agge wilt, want dan is oew batterij leeg. Èn ge
gaot dan ok vus te hard. Dörum ziede niks om oe
heene, want ge moet den hille tèèd verèkkes goed
ötkèèke dègge, dur et hard rijje, nèèreges teegenòn
gaot. Dus wij gòn meej ons gewoone fietske lèkker
en ènd rêepe. En trommeltje meej brôod aachter op
den pakkendraoger èn venèèges ok en
tèèrmesflèske meej kòffie.
Ast goej weer is, dus gin rèège, nie te veul wènd èn
nie te hêet, dan stòn we vruug op, omdè we dan
rond en uur òf hallef aacht òn kunne rijje. Èn dan ist
mar nèt waor we nòr toe wille fietse. Soms gòn we
vieja Wòllek nòr Görrekum èn dan wirres gòn we
den aandere kaant op, Bèls in.

We koome dan den dag wèl deur. Èn mistentèèds
zèmme dan saoves rond aachte wir tèùs.
Wè we ok wèlles doen is meej de trèèn op pad. Mar
dan gòn we wèl wè vèdder. Bevobbeld nòr de zeej
bè Zaandvort. Et stesjon is daor bekaant ònt
waoter. En klèèn èndje lôope èn ge zèèter al. Ik doe
dan wèl tèùs men zwèmbroek al aon èn ons vraaw
derren biekienie want daor, tussen al die meense
èn in dè zaand, kleeje wij ons èège nie èùt. Ge
hoeft dan daor allêeneg mar op oe gemak oe broek
öt te trèkke èn ge zèèt klaor om te gòn zitte. Tis wèl
dègge op zonnen dag öt moet kèèke dègge nie
verbraand. Dus ge mòt dan wèl op zene tèèd meej
ollie smèère want aanders zèède saoves zo rôod
assene temaat. Agge dan immel op oe stuultje of
oewen haandoek zit, hèdde zat te kèèke. Dan ziede
venalles waor wij ons èège vur zon schaome.
Manne meej aftrèkplòtjes oover hil der lèèf, vrouwe
die de hèlleft van dere biekienie vergeete hèbbe òn
te trèkke èn kènder die nie nòr et höske gaon, mar
daor gewoon int zaand gòn zitte.
Mar goed, agget goed bekèkt ist vur ons et hille jaor
deur vekaansie. We doen de dinger die we saome
fèèn vèène èn wòrdèmme ons plezierke van hèbbe.
Èn as gullie op vekaansie gaot, genieter ok van.
Houdoe war,
Teejooke.
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Vrijwilligersdag 2019
Dinsdag 14 mei j.l. was het de dag van het
jaarlijkse vrijwilligers uitstapje. Een dag om
een keer nadrukkelijk waardering uit te
spreken voor al het mooie werk wat deze
mensen voor onze bewoners doen.

Bij de ontvangst in de Refter stond de koffie en
thee klaar met een lekkere koek. Om 11.30 uur
vertrokken we met de bus naar Dongen, naar
Natuurlijk Henriëtte, voor velen een onbekende
locatie met vraagtekens wat we daar zouden gaan
doen. Daar aangekomen werd het al snel duidelijk.
Een grote kwekerij van biologische groenten, met
name tomaten, paprika en komkommer en een
grote winkel met verse biologische producten.
We werden verwelkomt door Henriëtte, die ons
onder het genot van een drankje een beeld gaf
van het ontstaan van het bedrijf en het programma
van de dag uitlegt. Na deze info was het tijd voor
een heerlijke kop, door haar gemaakte, verse
tomatensoep met een broodje.
Toen was het tijd voor het volgende onderdeel
van deze dag, een workshop ketchup maken.
De ingrediënten daarvoor moesten gesneden
worden, dus iedereen werd aan het werk gezet
en alles werd in 4 grote pannen gedaan. Ook
werden er kleine hapjes gemaakt en opgegeten
natuurlijk. In de tijd dat de ingrediënten in de
pan aan de kook werden gebracht en een tijdje
moesten pruttelen, was het tijd voor het volgende
deel van het programma. Een rondleiding door de
kassen waar de biologische groenten gekweekt
worden. Heel indrukwekkend, 3 grote kassen.
Allereerst de komkommers. Een vernuftig systeem
van regelmatig verhangen van de top van de
plant, waarbij de stengel steeds om twee punten
gedraaid wordt.
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Daardoor hoeft de kas niet hoog te zijn, de plant
kan gewoon doorgroeien. In de volgende kas
stonden de paprikaplanten.
Aan een zijde de rode paprika’s en aan de andere
zijde de gele exemplaren. En daarna nog een kas
voor de tomaten. Het temperatuurverschil tussen
deze en de vorige kas was groot.
Ook hier weer verbazing alom, om te zien hoe de
diverse soorten gekweekt worden. Vleestomaten
en trostomaten groot en klein. Grappig waren
ook de komkommertjes die men in een vorm liet
groeien, waardoor in gesneden toestand een hartje
ontstaat. Dan natuurlijk nog een gang naar de
winkel met een keur aan biologische producten.
Intussen hadden de ingrediënten lang genoeg
staan pruttelen om gepureerd en gezeefd te
worden. Daarmee was de ketchup klaar om in
flesjes gedaan te worden. Iedereen kreeg een
flesje mee, om er thuis lekker van te genieten.
Na nogmaals een bezoek aan de winkel om wat
inkopen te doen, was het inmiddels tijd om weer
naar Tilburg te gaan.
Terug in de Refter was er voor iedereen nog een
heerlijk bakje friet met een kroketjes en een leuk
cadeautje. Alle vrijwilligers konden terugkijken
op een verrassend fijne dag, waarbij we geleerd
hebben dat biologische groente niet zomaar
groente is.
Theo van Iersel.
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Met Pensioen
Dagelijks
Na 43 jaar bij Joannes Zwijsen gewerkt te hebben is
Marja Rombouts onlangs met pensioen gegaan.
Op haar receptie werd ze uitgezwaaid door haar
collega’s!
Marja, namens alle bewoners, vrijwilligers en
medewerkers van Joannes Zwijsen wensen wij jou
alle goeds voor de toekomst toe
Geniet in alle gezondheid van je vrije tijd en
nogmaals bedankt voor al jouw inzet in de
afgelopen jaren!

In Memoriam
Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden op 10 juni jongstleden van onze vrijwilliger
Riek van Onzenoord
Riek heeft zich sinds 2008 als vrijwilliger, met name
voor de bewoners van Braambos, ingezet.
Vorig jaar heeft ze zelfs haar 10 jarig jubileum nog
gevierd.
Naast haar hulp aan bewoners had ze ook een goed
hart naar collega’s, vrijwilligers en medewerkers.
We gaan Riek dan ook zéér zeker missen op onze
locatie.
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Brasserie De Refter

De Refter is dagelijks geopend van 8.00 tot
19.00 uur. De keuken is geopend tot
18.30 uur.
De Refter is een gezellige ruimte waar u
terecht kunt voor een maaltijd, een kopje
koffie, een drankje, gebakje, een lekker
broodje of een snack. Ook worden er vele
activiteiten georganiseerd in De Refter en is
er een boekenkast aanwezig waar u gratis
boeken kan lenen. U kunt er echter ook
boeken bij zetten die u zelf over heeft, zodat
we altijd een wisselend assortiment hebben.
Vanaf 11.30 tot 18.30 uur is een uitgebreid
assortiment lunchgerechten en snacks
verkrijgbaar. Het assortiment vindt u op
de menuplankjes op tafel. Wekelijks zijn
er twee soorten broodjes van de week.
Alle aanbiedingen vindt u ook op de
presentatieborden, kabelkrant en op facebook.

Bereikbaarheid
Dienst Geestelijke
Verzorging De Wever
Naast aanwezigheid op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur heeft de Dienst Geestelijke
Verzorging bereikbaarheidsuren.
Voor wie
De Dienst Geestelijke Verzorging biedt
een gezamenlijke bereikbaarheid voor de
verpleeg- en verzorgingshuisafdelingen, de
revalidatieafdelingen en het hospice.
Bereikbaarheidsuren
De Dienst Geestelijke Verzorging heeft
bereikbaarheid:
op werkdagen		
van 17.00 tot 20.00 uur
op weekenddagen
van 9.00 tot 17.00 uur
en op feestdagen

Elke dag worden er drie maaltijden
geserveerd in De Refter.
• 	Van 8.00 tot 9.30 uur serveren we een
ontbijtbuffet
• Van 12:00 tot 13:30 uur serveren we de 		
warme maaltijd
• Van 17.45 tot 18.45 uur serveren we een 		
broodbuffet

Hoe te bereiken
Tijdens werkdagen is een geestelijk
verzorger tussen 9 en 17 uur op de locatie
of telefonisch te bereiken. Indien de eigen
geestelijk verzorger niet te bereiken is, kan
via de receptie van De Hazelaar contact
opgenomen worden met een collega.

Heeft u speciale cateringwensen?
Het horecateam van Brasserie De Refter staat
voor u klaar! Wij verzorgen uw verjaardagfeest
of jubileum, van koffie met gebak tot compleet
koud of warm buffet of diner. Wij informeren u
graag over de mogelijkheden.

Tijdens de bereikbaarheidsuren, 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.

Het horecateam Joannes Zwijsen verwelkomt
u graag!

De receptie van De Hazelaar:
013 4644100
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Diensten en faciliteiten

Bibliotheek
Zowel in De Refter als bij de receptie staat een
kast met boeken. U mag deze boeken te allen tijde
lenen, maar u mag ook zelf boeken afstaan door
ze in deze kasten te plaatsen.
Brasserie De Refter
Dagelijks geopend van 08.00 tot 19.00 uur
(de keuken sluit om 18.30 uur).
Cliëntenraad
Vragen, opmerkingen en suggesties aan de
cliëntenraad zijn van harte welkom in het postvak
van de heer Vermijs, ambtelijk secretaris van de
cliëntenraad (via de receptie).
Diëtist
In overleg met uw arts kunnen we de hulp van
een diëtist inroepen bij voedingsproblemen. Deze
kunnen variëren van diabetes mellitus, slik- en
kauwproblemen tot ongewenst gewichtsverlies
of –toename. Als u twijfelt of vragen heeft kunt u
deze altijd bespreken met uw arts en/of diëtist. Via
de receptie kan een afspraak worden gemaakt met
de diëtist.
Fietspomp/compressor
Bij de receptie, naast de kapsalon, hangt
een compressor waar u (rolstoel)banden kunt
oppompen.

Fysiotherapie
Als u van de arts een verwijzing voor fysiotherapie
hebt gekregen, kunt u die afgeven bij de receptie.
De fysiotherapeuten van De Wever zullen dan
contact met u opnemen. U kunt ook bij de receptie
een bericht voor de fysiotherapie achterlaten,
waarna zij contact met u zullen opnemen.
Geestelijk verzorger
De geestelijk verzorger van Joannes Zwijsen is
te bereiken via de medewerkers van de zorg en
de receptie of telefonisch op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
op 06 309 127 03
Daarnaast zijn collegae geestelijk verzorgers te
bereiken op werkdagen van 17.00 tot 20.00 uur en
zon- en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur via de
receptie van de Hazelaar 013-4644100.
Huismeester
Voor allerlei technische aangelegenheden in
en om uw appartement kunt u de huismeester
raadplegen. Hij is van maandag tot en met vrijdag
aanwezig. Via de receptie kunt u de huismeester
bereiken en/of een afspraak met hem maken.
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Kapel
08.00 uur
10.00 uur
17.30 uur

Kerkelijk morgengebed
Eucharistieviering
Avondgebed

Kapsalon
Schuin tegenover de receptie is de kapsalon. U
kunt er binnenlopen om een afspraak te maken
voor haarverzorging, manicure en/of visagie. U
kunt ook bellen voor een afspraak 013 549 26
05. De kapsalon is iedere donderdag en vrijdag
geopend van 08.30 tot 17.00 uur.
Pedicure
U bent van harte welkom bij de pedicuresalon.
Op de derde verdieping in kamer C3.04 kunt u
terecht voor diverse voetbehandelingen. Voor een
afspraak in de salon kunt u bellen met 06 57 05 75
19. Voor een afspraak aan huis kunt u bellen met
06 28 34 17 95 (ook voor voorverzorging bij een
diabetische of reumatische indicatie).
Prikdienst
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur.
Op de begane grond, links van de receptie.
Receptie
Van maandag ton en met vrijdag van 08.00 tot
18.00 uur.

WiFi
Joannes Zwijsen heeft free Wifi:

Gasten@DeWever
Voor wie
Bezoeker in het algemeen
Voor wat
Privé-telefoon, tablet, pc en laptop

Zaterdag en zondag van 09.00 tot 18.00 uur.
Thuiszorg
Voor mensen in de opleunwoningen en de wijk die
in het bezit zijn van een indicatie, wordt aan huis
verzorging, verpleging en begeleiding geboden.
De Wever Thuis is te bereiken via 06 53 44 60 09.

Toegang
Geen wachtwoord nodig, wel een disclaimer
accepteren

Medewerkers@DeWever
Voor wie
Medewerkers van De Wever

Voor wat
Privé-telefoon, tablet, pc en laptop
Toegang
Je e-mailadres van De Wever en je wachtwoord
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Gelukkig hebben we de foto’s nog...

Ans, Winnares van raad de eitjes in de pot

Bezoek Hasseltse kapel

Moederdag

Fancy fair

29

‘T SCHRIJVERKE

Carnaval

Pannekoeken eten in Heusden

Pannenkoeken eten met onze buurkinderen
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Potje Memory spelen

Naar de Lochal

Creatief op Kompas

Creatief op Kompas
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Naar de Lochal

De bloemetjes buiten zetten met de buurkinderen
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Kraamfeestje voor Anouk en Puck

Pasen

Rummikub in de eerste zonnestralen
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Voorstelling van de Gouden Mix

Workshop

Vastentijd

Ze waren er weer…
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Klaar voor de
zomer
Bij warm weer van 28 graden of hoger,
gemeten door de KNMI, doen wij er alles aan
om uw hoofd koel te houden. Zo verstrekken
wij extra dranken vanaf de eerste dag tot en
met twee dagen na de laatste dag van 28
graden.
Tijdens deze warme dagen handelen we
volgens het hitteprotocol van Joannes Zwijsen
en geven extra aandacht aan bewoners en
medewerker.
Wat adviseren wij de bewoners:
Om niet naar buiten te gaan tussen 11.00 en
16.00 uur. Gaat u wel naar buiten draag dan
een hoofddeksel, gebruik zonnebrandcrème
en zoek een schaduwrijke omgeving op.
Zorg ervoor dat u op meerder momenten extra
drinkt, bouillon, fris, ranja of water. Ook een
lekker ijsje of koel fruit geeft verfrissing.
Houd de gordijnen en zonwering overdag
dicht. Draag katoenen kleding. Gebruik een
verkoelend washandje bij extreme verhitting.
Eventueel dekens of dekbedden van de
bedden halen. Zet elektrische apparaten
zoals de televisie uit wanneer u deze gebruik
en zo mogelijk ook de lampen, beiden geven
namelijk veel warmte af.
Wat adviseren wij de medewerkers:
Pas het werktempo aan.
Drink voldoende.

‘T SCHRIJVERKE
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(Huidige expositie op Joannes Zwijsen van Jan Habraken)

Portretten
Het maken van portretten heeft me altijd al
gefascineerd. Eerst was het vooral het vervaardigen
van een goed gelijkend portret, later wilde ik meer
en werden mijn beleving en persoonlijke inbreng
belangrijker dan de gelijkenis. Zo ook bij deze
werken. De combinatie van figuratief en abstract
geeft me in dit werk een erg goed gevoel. De
kleurrijke omgeving versterkt vaak de uitstraling
van de vrouwen. Ook in m’n landschappen is
m’n persoonlijke inbreng en beleving belangrijker
geworden. Een herkenbare toets en kleurgebruik
spelen ook in m’n landschappen een belangrijke rol.
Schilderen geeft me niet alleen rust en plezier
maar is ook een persoonlijke ervaring. Zo geeft het
vaak langdurige gevecht met de verf en het doek
uiteindelijk toch een prettig resultaat.
Mijn werk is ook zichtbaar op janhabrakenkunst.nl
Han Habraken
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Puzzelt u mee?
Streept u onderstaande woorden weg, horizontaal, verticaal maar ook diagonaal. Deze keer gaat
het om vervoersmiddelen en alles wat daarmee te
maken heeft. Levert u de oplossing in (voorzien
van uw naam) bij het redactiesecretariaat uiterlijk
15 juli 2019.

Oplossing
Naam
Afdeling
Appartement
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D
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D
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T
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R
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O

O
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I

C
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E
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L

A

D
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U
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T

U

T
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T

H

H

L

A

E
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T

T
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C

O
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T
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R
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O
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R

L

E
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I
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A
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T

P

E

K

L

E

U

R

L

A

K

E

G

U

U

J

J

N

T

U

B

E

R

M

O

A

N

E

A

R

E

E

N

D

D

T

E

M

P

O

N

I

E

L

A

T

A

X

I

O

C

T

A

A

N

D

S

L

P

M

S

P

E

O

D

G

O

N

D

E

L

S

I

I

M

K

K

C

G

G

T

R

K

R

G

S

A

E

N

E

I

S

S

M

E

I

E

E

U

R

L

N

R

E

L

A

V

O

L

V

O

N

R

K

I

O

A

A

A

N

H

A

N

G

W

A

G

E

N

P

T
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AANHANGWAGEN
ABS
ACCU
ACHTERAS
ALPINE
ANKER
APK
AUDI
BAND
BERM
BOBINE
BMW
BOOT
BORG
CABRIO
CLAXON
CRANK
DACIA
DEUR
DODGE
DOPJE
DRUK
EEND
FIETS
FORD
GARAGE
GAS
GEEL
GERONK
GM
GOLF
GONDEL
GPS
GRIP
GTI
HELM
IBIZA
JETSKI
KA
KETTING
KIA
KLEUR
LADA
LAGER
LAK
LEDIG

LIER
LPG
LUCHTBALLON
MAGNEET
MOTOR
NAT
NISSAN
NSU
OCTAAN
OPEL
PEUGOT
PLAATS
RACE
RAMMEL
REIS
REM
RITJE
RUIT
SCHAKELEN
SCOOTER
SEAT
SENSOR
SLOT
SMART
SNAAR
SPAAK
STOEL
STUUR
SUBARU
SUPER
SUZUKI
TAXI
TELLER
TEMPO
TOREN
TOYOTA
TT
TUBE
UITLAAT
VELG
VENTIELDOP
VITO
VLIEGTUIG
VOLKSWAGEN
VOLVO
WIEL
ZADEL
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Wij zijn de mooisten
We gaan weer op stap met ’n tweetjes, mevrouw
Ans en ik. Gezellig keuvelend loopt ze aan mijn arm
mee. Wanneer er ineens meerdere mensen in de
lift stappen, kijkt ze mij met bezorgde blijk aan. Ik
pak haar hand vast er geruststelling, het helpt. We
stappen als eerste weer uit de volle lift. Gelijk klaart
haar gezicht weer helemaal op wanneer we samen
verder wandelen. “Wat is het leuk zo!”
Even later zoeken we een rustig plaatsje op in het
restaurant. We kunnen naar buiten kijken en de
overige gasten zitten verder weg. Vandaag heb
ik een tasje met kleurige sjaaltjes meegenomen,
geleend uit de koffer van MiMakker Loeloe. Ik heb
het op tafel gezet, we zien wel wat er mee gebeurt.
Eerst is er koffie, die wordt met smaak genuttigd.
Ans is knuffelig vandaag, ze legt regelmatig even
haar hoofd tegen de mijne en houdt mijn hand vast.
Af en toe wrijft ze over mijn wang of hand.
Ze vertelt van alles, ik luister en bevestig haar
verhaal. Ineens ziet ze het tasje liggen. “Wat zou er
in zitten?”, vraagt ze nieuwsgierig.

Ik ben ook benieuwd en trek het dichterbij. Samen
maken we het open en kijken er in. “Oh, wat mooi!”,
zegt ze. Er zitten allemaal gekleurde lapjes in. “Mag
ik die?”, vraagt ze aan mij. “Ja natuurlijk mag dat”. Ik
haal ze langzaam een voor een uit het tasje,. Roze,
groen, blauw, paars, geel. De verwondering is groot!
Voorzichtig pakt ze de sjaaltjes vast en legt ze voor
zich op tafel. Dan begint ze te vouwen, stuk voor
stuk. Ik mag meehelpen en ze doet voor hoe het
moet. Ik volg haar bewegingen en we vouwen ze
samen op. Stapelen ze op elkaar, pakken ze weer
op en voelen er aan. Het is een heerlijk samenzijn in
een spel van opvouwen en bewonderen. Wanneer
we elkaar aankijken, straalt ze mij tegemoet. “Jij
bent zo lief en goed”, zucht ze. “U ook!”, zeg ik. “Ja,
wij zijn de mooisten!”, is haar antwoord. En zo is
het maar net.
Nel Hoogervorst

Like Joannes Zwijsen
via facebook
www.facebook.com/Joannes Zwijsen
De medewerkers van
Brasserie De Refter
vragen u vriendelijk om
indien mogelijk te pinnen.
Honden zijn welkom
bij Brasserie De Refter,
mits aangelijnd.
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Colofon
’t Schrijverke is een informatieblad voor de intramurale bewoners van Joannes Zwijsen en hun
relaties. Het blad verschijnt in 2019 rond.
15 maart
15 juni
15 september en
15 december.
Redactie:
Marcella Adriaansen, Marianne Bertens,
Ben van den Brandt, Margreet de Jong, Inge
Kemmeren
Vaste rubrieken:
Gabriël Roes
Peter Vermijs
Henk van de Wal

Opmaak:
De Wever Communicatie
Redactiesecretariaat
Marcella Adriaansen
Tel:
013 549 26 00
Email:
m.adriaansen@dewever.nl
Kopij dient bij voorkeur digitaal (per e-mail)
te worden aangeleverd bij het secretariaat.
De redactie behoudt zich het recht voor
om stukken te weigeren, in te korten of te
wijzigen.
Uiterste inleverdatum voor de oplage van
september is 15 augustus 2019

Toestemming
Om ons blad te illustreren, maken wij her en der gebruik van foto’s die bij diverse gelegenheden zijn
gemaakt. Het kan voorkomen dat ook u op een foto staat. Als u liever niet wilt dat een foto waar u op staat
gebruikt wordt, dan houden wij hier rekening mee.
Vult u hiervoor onderstaande strook in en geef deze af bij de receptie ter attentie van. de redactie.

Naam: ...................................................................................................................................................
Afdeling/appartement: .................................................................................................................
Wil niet dat foto’s waar hij/zij op staat gebruikt worden voor publicatie in ‘t Schrijverke

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...

