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Van de locatiemanager
Beste bewoners en familie

Voor u ligt de nieuwe Toonladder. Wat eerder dan 
u gewend bent. Vanaf nu zal hij weer 1 keer in de 
drie maanden komen. Ook deze keer weer allerlei 
leuke dingen op terug te kijken en vooral ook een 
vooruitblik wat we gaan doen. 

Als hoogtepunt hebben we in de maand april 
onze traditionele bewonersvakantie gehad. Ik had 
het genoegen om kort mee te mogen genieten 
van een moment tijdens het weekend. Wat ik zag 
waren vele blije gezichten van zowel bewoners 
als medewerkers. Ik heb alleen maar positieve 
geluiden gehoord. Geweldig dat onze collega’s 
dit op vrijwillige basis doen voor onze bewoners. 
Veel dank hiervoor! En de voorbereidingen voor 
2020 kunnen natuurlijk al weer starten. 

In de vorige Toonladder meldde ik dat er een 
nieuwe teammanager op afdeling Viool zou 
starten. Helaas moet ik u nu al meedelen dat zij 
inmiddels weer weg is. Voor nu hebben we een 
interim-manager aangenomen, die twee dagen 
per week op De Heikant zal zijn, op maandag en 
woensdag. Annelies Maas is inmiddels gestart 
als Teammanager met haar werkzaamheden op 
afdeling Accordeon.

Misschien was het u al opgevallen, maar Wil 
van Gool is minder aanwezig op De Heikant. De 
reden hiervan is dat hij voortaan voor 18 uur ook 
op De Hazelaar werkzaam is, naast zijn 18 uur op 
De Heikant. Bij de receptie is bekend wanneer hij 
op De Heikant is.

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

Anja Meeuwesen



Wist u dat De Fanfare van maandag tot en met vrijdag open is 
van 10.30 tot 21.30 uur. U kunt daar samen met uw familie in de 
middag of avond een kopje koffie/thee drinken met wat lekkers 
erbij. Natuurlijk ook iets sterkers dan koffie of thee. Lunchen 
en s ’avonds eten kan daar ook, we hebben een kleine kaart  
waarop u altijd wel iets kunt vinden om uw honger te stillen. 

U wordt bediend door vrijwilligers met een hart voor gastvrijheid.
Daarnaast zijn er allerlei gezelschap spellen te vinden waar u 
gebruik van kunt maken. 

Graag tot ziens in de Fanfare

De Fanfare
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Binnen De Heikant hebben we een stilteruimte, op 
de begane grond, in de gang achter de Harmonie. 
Een stilteruimte die nu nog voornamelijk een 
christelijke oriëntatie heeft, maar die we binnenkort 
graag toegankelijk maken voor alle mensen, 
bewoners én medewerkers, die een moment van 
rust, stilte en/of gebed zoeken. Om die reden zullen 
we de komende tijd enige aanpassingen realiseren.

Als meerdere mensen bij elkaar wonen in een groot 
huis en als er ook nog eens veel mensen werken, 
zoals hier gebeurt, is stilte bijna onmogelijk. Altijd wel 
zijn stemmen te horen, is er het geluid van rollende 
wielen door de gang, van drukte en bedrijvigheid. 

Toch willen we graag van een stilteruimte spreken. 
Stilte is zoveel meer dan de afwezigheid van geluid. 
Stilte kan ook van binnen uit ervaren worden, in 
jezelf. Je kunt zelf ‘stil vallen’, door wat er op je 
af kan komen, door wat je overkomen is of van 
verwondering. Stilte kan ook rust brengen, stilte 

kan dragen, stilte kan spreken. Stilte kan tot uiting 
brengen wat met woorden eigenlijk niet (meer) te 
zeggen is. 

Als het positief ervaren wordt, kan het bijdragen aan 
voelen wat er aan de hand is, kan het je dichter bij 
de vraag brengen wat er werkelijk toe doet. Het kan 
een krachtsbron zijn, van waar uit naar verbinding 
met de ander gezocht kan worden. Stilte is zoveel 
meer dan de afwezigheid van geluid. 

Onze stilteruimte mag een plek zijn waar mensen 
even op zichzelf kunnen zijn, waar we stilte mogen 
ervaren, even uit de drukte kunnen stappen, of een 
plek waar we vanuit onze eigen geloofstraditie een 
moment met gebed kunnen invullen. Kortom een 
plek voor ieder mens die binnen De Heikant woont, 
werkt of op bezoek is. 

E. van Bavel,
geestelijk verzorger

Stilteruimte



Programma Heikant Tours voor juni 2019

      Prijs  Vertrek
Verrassingstocht   € 26,50 10.30 uur
Woensdag 5 juni 2019
Tuinen in Demen   € 23,50  13.15 uur
Donderdag 13 juni 2019
Aardbeienkwekerij van   € 13,50 13.15 uur
Beerendonk      
Woensdag 19 juni 2019
Best Zoo    € 26,50 13.15 uur
Maandag 24 juni 2019  

Voorlopig programma voor JULI en AUGUSTUS 2019. 
De folder met daarin de definitieve bestemmingen  
met data en prijzen zal begin juni 2019 verschijnen.
 
        Vertrek 
Rondvaart Biesbosch    11.00 uur
Maandag 8 juli 2019  
Tinteltuin       13.15 uur
Woensdag 17 juli 2019
Kermis Tilburg      13.15 uur
Woensdag 24 juli 2019
Versteeg Manden, Wijk en Aalburg  13.15 uur
Woensdag 31 juli 2019  
Rondvaart Biesbosch    11.00 uur 
Woensdag 14 augustus 2019 
Wandelen Oisterwijk-Boshuis    13.15 uur
Venkraai   
Woensdag 21 aug 2019
Siertuin den Overkaent, Gilze   13.15 uur
Woensdag 28 aug 2019

Heikant Tours - de leukste uitstapjes voor de leukste senioren

Hebt u ideeën, wilt u graag ergens 
heen, laat het ons weten want
met het busje van Heikant 
Tours kun je alle kanten op! 

Weet u dat u bij Heikant Tours 
ook cadeaubonnen kunt kopen?
Verras eens iemand met 
een cadeaubon, te besteden 
voor een leuk uitstapje.

Prijzen, data en eventuele andere 
wijzigingen voorbehouden! In 
de folder staat het definitieve 
programma met bijbehorende data 
en prijzen. Uitgebreide informatie 
over de uitstapjes vindt u eveneens 
in de folder van Heikant Tours. 
Deze verschijnt begin april 2019.

Mensen met een minimum 
inkomen kunnen recht hebben 
op de Meedoenregeling van 
de Gemeente Tilburg. Per jaar 
kunnen zij € 100,-- besteden 
aan activiteiten. Voor meer 
informatie: ga naar www.tilburg.nl/
meedoenregeling of vraag bij onze 
administratie of bij de receptie.
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Wat doe je daar nu mee?
Digitale tijdperk, internet, smartphones, iPad, 
WhatsApp, Snapchat, Instagram.

Ruim tien jaar geleden zijn er in De Heikant 
twee activiteiten gestart om mensen met een 
welzijnspakket te helpen om te gaan met 
een computer, wegwijs te maken op internet, 
te helpen bij vragen en problemen met de 
apparatuur en eventueel wat les te geven. En 
dat willen wij graag nog eens onder de aandacht 
brengen.

Internetclub
Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend zitten 
Alice en Rudy met de internetclub in de Kiosk. 
Hier hebben ze het, met een vaste club van 
deelnemers die al jarenlang spelletjes spelen op 
de computer of tablet, heel gezellig met elkaar.
Voor deze activiteit is echter een wachtlijst. 

Internetcafé
En op donderdagochtend kunt u tussen 10:00 en 
12:00 terecht bij het internetcafé, ook in de Kiosk, 
voor hulp bij en nieuwsgierigheid naar de digitale 
wereld.

In tien jaar tijd is er veel veranderd. We werken 
nu veel vaker op een laptop, zijn er tablets 
(Apple iPad, Samsung Galaxy) en zijn er mobiele 
telefoons waarmee we veel meer kunnen doen 
dan alleen maar telefoneren.

We kunnen bijna overal -binnen of buiten- 
verbinding met internet maken, bewaren we 
onze spullen ‘in the cloud’ (in de wolk); ‘en waar 
blijft dat dan?’, vraagt dan mijn vader. We doen 
bankzaken en bestellen kleding, boodschappen 
en kaartjes met de ‘slimme telefoon’ enzovoort 
enzovoort.

Met regelmaat komen er zaken over die wereld 
in het nieuws, gebruikt men Engelse termen en 
zelfs in het Nederlands is het soms niet te volgen.
Op ‘tablets’ en ‘smartphones’ moet u tikken en 
vegen. U kunt er tegen praten, boeken of de krant 
op lezen, muziek afspelen, tv of een film kijken, 
e-mailen of foto’s bewerken. Het kan niet op.
 
Het is soms best lastig al die nieuwe apparatuur, 
maar het kan ook zeker een handig hulpmiddel 
zijn. U kunt bijvoorbeeld de letters in een boek zo 
groot maken als u wilt. Wij willen u daarbij graag 
helpen, bij grote maar zeker ook kleine vragen. 
Natuurlijk hebben wij in het internetcafé niet alle 
antwoorden, maar we kunnen er wel samen met 
u naar op zoek gaan.
 
Hebt u een vraag over uw telefoon, tablet, laptop, 
loopt u dan gerust eens binnen, koffie en thee 
staan klaar.

Internetcafé
Voor iedereen met een welzijnspakket
Elke donderdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur In de Kiosk

Internetcafé
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Op 29 maart was het weer zover. Met maar liefst 27 
bewoners en 17 medewerkers vertrokken we voor 
de 9e keer naar De Biestheuvel in Hoogeloon. Het 
vertrek is altijd al een grote onderneming maar ook 
dit jaar verliep het goed en om 15.00 uur zwaaiden 
familieleden en collega’s ons uit.

Bij aankomst in Hoogeloon werden we 
traditiegetrouw en in stijl ontvangen met 
champagne en iets lekker erbij. Even het 
vakantieverblijf verkennen is belangrijk, zeker 
met zoveel nieuwe deelnemers. Na een heerlijke 
avondmaaltijd heeft onze collega Kelly met haar 
man Rob en dochter Fay ons verwend met een 
geweldige muziekavond waarbij vele liedjes werden 
meegezongen en zelfs gedanst. Toen veel te laat 
naar bed maar dat hoort er gewoon bij.

Zaterdagochtend het ontbijt met eieren met spek, 
hard of zacht gekookt, zegt u het maar! We hadden 
wederom geluk met het weer en konden lekker 
wandelend het park bekijken. Toen vlug aan de 
soep en waarna de huifkar werd voorgereden.
Met een worstenbroodje in de hand en een drankje 
erbij een toeristische route naar de kaasboerderij 

voor een mooi verhaal en een rondleiding tussen 
de koeien. Weer terug in De Biestheuvel werd de 
tafel gedekt voor het diner. De bewoners werden 
aan tafel ontvangen door de voltallige bemanning 
van ‘The Love Boat’ en het werd dus een captains-
diner. De keuken had goed haar best gedaan en de 
eerste asperges van het jaar werden geserveerd. 
Na het diner volgde de cruise die diverse Europese 
steden aandeed waar we werden opgewacht door 
internationale artiesten. Het was een erg gezellige 
wervelende showavond. Op zondagochtend kwam 
Anja onze locatiemanager op bezoek en hebben 
we genoten van André Rieu op het grote scherm. 
Na de lunch hebben we een leuk spel gedaan met 
muziek, vragen en opdrachten en om 16.00 uur zijn 
we aan de terugreis begonnen en hebben we het 
weekend afgesloten met frites met een snack in De 
Harmonie.

Het is geweldig om zo’n weekend mee te maken 
waarin je zoveel mensen ziet genieten. Super 
bedankt en veel respect voor die medewerkers die 
hun vrije weekend hieraan besteed hebben. Wie 
gaat er volgend jaar weer mee?

Biestheuvel 2019
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Het Heikanttournooi voor senioren wordt voor de 
43ste keer georganiseerd. Vanaf 3 juni t/m 16 
juli strijden 128 biljarters om de titel Algemeen 
Kampioen Heikanttournooi.Het zal vier dagen per 
week (woensdag en weekend vrij) druk zijn rond de 
twee biljarts tegenover de kapsalon. 15 juli vinden 
de halve finales en 16 juli de finale plaats.
Naast de 128 deelnemers verwachten wij ook vele 
supporters en belangstellenden.

Donderdagmiddag 18 juli is de feestelijke tournooi-
afsluiting, muzikaal ondersteund door Back in Time.
Van de 128 deelnemers zullen er die middag maar 
liefst 25 een prijs ontvangen waaronder een keu.
Ook is er voor iedereen een loterij met meer dan 
50 mooie prijzen. Verder verwachten we dat we die 
middag een lekkernij kunnen aanbieden aan alle 
aanwezigen.

Al bij al een 
middag die je moet 
meemaken, waar krijg 
je het nog een middag 
gratis plezier met 
leuke verrassingen.

Ik hoop vele 
van u te mogen 
begroeten tijdens 
de wedstrijden maar 
zeker ook tijdens de 
feestmiddag.

Harrie van Baardwijk
Voorzitter Biljartvereniging de Heikant 

Biljartvereniging - Heikant Biljartoernooi

Half mei tot half juni 2019
In de gang van De Heikant hangt momenteel 
werk van de heer Elbertse. Andre Elbertse is 72 
jaar oud en woont in De Heikant. Zijn hobby is 
schilderen en zijn voorkeur gaat uit naar 
landschappen. Het werk is gevarieerd en vrolijk 
van kleur. Zeker de moeite waard om even te 
gaan kijken!

Als u meer wilt weten over zijn werk of interesse 
hebt om een schilderij aan te schaffen kunt u bij 
de receptie contactgegevens opvragen.

Half juni tot eind augustus
In de zomermaanden hangt er werk van Diana 
van Manen. In onderstaand stukje stelt ze zich 
zelf in het kort even voor.

‘Mijn naam is Diana van Manen van Praag, ik ben 
geboren in Utrecht in 1963. Een creatieve bezige 
bij. Ik heb altijd graag getekend, als kind al. Enige 
tijd terug was er voldoende ruimte en tijd om weer 
te gaan tekenen. Ik liep tegen pastelkrijt en 
-potloden aan en daar was mijn grote passie 
geboren, een passie die ik graag met anderen 
deel. Het is zo geweldig om met dit materiaal te 
werken en bezig te zijn met het creëren van een 
mooi kunstwerk. Ik teken zowel opdrachten, als 
dingen die me aanspreken, vooral mensen en 
dieren. Ik hoop dat u geniet van het 
geëxposeerde werk in De Heikant!

Meer informatie over Diana kunt u vinden op 
www.dianadrawning.nl

Expositie in De Heikant
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Voor velen zal ik een nieuw gezicht 
zijn en daarom wil ik mij graag 
voorstellen aan jullie. Ik ben Marwa 
Ali El-Din, vanaf 1 mei medewerker 
Welzijn op afdeling Viool. Ik ben 
gekoppeld aan unit C. Voordat ik 
binnen De Heikant kwam werken, 
werkte ik bij zorgcentrum De 
Bijsterstede. In totaal werk ik nu 
tien jaar voor De Wever. Het was 
voor mij tijd voor een nieuwe 
uitdaging en vandaar dat ik de stap 
naar De Heikant heb gemaakt. 
Ik zal mezelf samen met mijn 
collega’s met veel plezier in zetten 
voor een fijne dagbesteding voor 
de bewoners. 

Vanaf de eerste dag voel ik me 
erg welkom, wat een warmte en 
gezelligheid in De Heikant! 

Ook wat persoonlijks. Ik ben 26 
jaar en woon samen met mijn 
partner Joop en dochtertje Yara 
van 1 jaar in Waalwijk. Ik geniet 
ontzettend van het moeder zijn en 
doe graag leuke dingen met mijn 
gezin. Vaak zijn wij met lekker 
weer in de Efteling of de bossen te 
vinden!  

Hartelijke groet, 
Marwa Ali El-Din

Dinsdag 23 juli
10.00 uur – 16.00 uur 
Voor: voor bewoners van het huis en 
overige gasten. Gratis entree.

We organiseren deze dag  allerlei spelen, zoals 
het bekende enveloppenspel, rad van fortuin en 
een spannende loterij met leuke prijzen. Veel 
prijsjes zijn gesponsord door de winkeliers van het 
Wagnerplein, waarvoor bij deze al dank.
U kunt iets lekkers kopen voor bij de koffie en 
natuurlijk zijn de  snoep- en viskraam weer 
aanwezig. 

Tussen 12.00 uur en 13.00 kunt een broodje kopen 
en/of een kopje soep. De warme maaltijd wordt 

verschoven naar de namiddag (17.30 uur). Er wordt 
dan een aangepast kermismenu geserveerd.
Er is feestelijke muziek in de zaal van rinie 
Marijnissen. Hij speelt virtuoos en zorgt voor een 
echte kermissfeer. En hopelijk komt u verkleed in 
het roze, want bij ons is het geen roze maandag, 
maar roze dinsdag!

Komt u ook even binnenlopen in de Harmonie voor 
een lekker kopje koffie en de gezellige muziek? 
En om een gokje te wagen bij een van onze kans-
spelen? U bent van harte welkom! Tot ziens op 
deze Heikantse kermisdag! 

Astrid Meerman
Medewerker welzijn

Even voorstellen 
MARWA ALI EL-DIN

Kermisdag
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Klanttevredenheid

Van leerlingen van Factorium Podiumkunsten
zaterdag 15 juni 2019 in Cabaret

Leerlingen van het Factorium spelen om de beurt hun 
lievelingsmuziek op de piano. Zij vinden het leuk als u 
komt luisteren naar hun talent!

Vanaf 10 uur bent u welkom in Cabaret. Het ‘concert’ 
begint om 10.30 uur en duurt tot 11.15 uur  (geen inloop 
tijdens het concert).

Koffie en thee kunt u vooraf drinken in de Harmonie.  
Gratis entree

Pianospel

Als De Wever en als De Heikant willen we graag weten hoe u, als bewoner en 
familie, onze zorg- en dienstverlening ervaart. Wij stellen u hierover enkele vragen 
bij de zorgleefplanbespreking. Wij vragen u om een cijfer te geven en om te 
vertellen wat we volgens u al goed doen en wat we anders of beter zouden kunnen 
doen. 

Deze informatie helpt ons om te kijken hoe we onze zorg nog beter kunnen  
maken. In het eerste kwartaal van 2019 hebben 6 bewoners of familieleden een 
reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Joannes Zwijsen met het cijfer 8,7

Klanttevredenheid

8,7

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u goed gaan
• Prettige sfeer, vriendelijke, open benadering door medewerkers
• Verzorgd gebouw, best ruime appartementen en goede zonwering
• Dichtbij voorzieningen
• Veel gezellige, leuke en aan de tijd van het jaar aangepaste activiteiten

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Meer kwaliteit
• Meer medewerkers
• Beter communiceren
• Sommige medewerkers zijn niet goed met aantrekken steunkousen
• Het is belangijk dat medewerkers die bij bewoners in appartement
 komen voldoende empatisch vermogen hebben.

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



Februari 2019 is Viool van start gegaan met een 
pilot om een ZIC-afdeling te worden.
ZIC staat voor Zorg Innovatie Centrum. Op ZIC 
Viool staan leren en wonen centraal.
We zijn samen met achttien studenten erg 
enthousiast van start gegaan. Studenten van 
niveau 2 t/m niveau 6 lopen stage en zullen 
variërend van acht weken tot half jaar aanwezig 
zijn. Inmiddels is de tweede lichting vanuit de 
Fontys Hogeschool gestart. Daarnaast leiden we 
ook intern binnen De Wever op en deze 
leerlingen zullen gemiddeld één jaar op een 
afdeling staan. We werken nu voornamelijk 
samen met ROC Tilburg en de Fontys 
Hogeschool maar er wordt nog gekeken of we dit 
in de toekomst uit kunnen breiden.

Iedere medewerker is werkbegeleider en we 
hebben per unit enkele werkprocesbegeleiders 
die onder meer de gesprekken en beoordelingen 
van de studenten doen. Vanuit de scholen zijn er 
ook docenten betrokken bij de afdeling voor 
vragen en verzorging van lessen. Vanuit ROC 
Tilburg is dit een tutor en vanuit de Fontys 
Hogeschool een Lecturer Practitioner, afgekort 
LP’er, deze stelt zich verderop nog even voor.

Ervaringen bewoners
• ‘Leuk al dat jong grut.’ 
• ‘Ik kan vertellen over mijn kousen hoe die 

aangetrokken worden.’
• ‘Lekker wandelen.’
• ‘Vertellen over mijn jeugd.’
• ‘Ik hoor erbij!’

  Bewoners op pad met stagiaires

Ervaringen familie
• ‘Leuk dat mijn moeder meer 

individuele begeleiding krijgt.’
• ‘Leuk om de bedrijvigheid mee te maken.’
• ‘Betrokkenheid doordat er aan ons 

gevraagd wordt hoe wij omgaan 
met de dementie van ons pap.’

    
    Samen koken

Ervaringen medewerkers
• ‘Nieuwe ontwikkelingen die je 

hoort via studenten.’
• ‘Ik was in eerste instantie huiverig 

maar het valt me reuze mee, ik 
vind het eigenlijk heel leuk.’

• ‘Meer rust op de afdeling, de werkdruk 
is anders; in het begin investeren in 
de studenten, maar het levert zoveel 
op voor student, medewerker en - het 
belangrijkste - de bewoners.’

• ‘Fijn dat we onze bewoners meer 
kunnen bieden zoals bijvoorbeeld gaan 
wandelen en éen-op één-begeleiding.’

• ‘Bewuster werken aan je eigen (leer)doelen.’
• ‘Opfrissen van kennis.’

Ervaringen leerlingen en studenten
• ‘Een grote groep studenten van verschillende 

leerjaren en opleidingen die elkaar kunnen 
helpen met feedback en opdrachten.’

• ‘Fijn dat ook medewerkers een 
leerdoel aangeven.’ 

• ‘Samen leren.’
• ‘Leren staat meer centraal dan 

op een regulieren afdeling.’
• “Meer tijd en aandacht voor 

ons als studenten.”
• Stagiaires bezig met een zorg/

leefplan en opdrachten voor school

Lecturer Practitioner
 Frank Sillekens, Lecturer Practitioner

Viool asl ZIC-afdeling

10 DE TOONLADDER



Ik ben als lecturer practitioner of LP’er sinds één 
maart verbonden aan ZIC Viool. Ik ben zelf 
verpleegkundige en in die functie ben ik lang 
werkzaam geweest binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. 

In mijn werk als verpleegkundige ben ik me meer 
en meer bezig gaan houden met het opleiden van 
collega’s. In de geestelijke gezondheidszorg heb 
ik de laatste jaren daarom ook gewerkt als 
praktijkopleider. Ik vind het leuk om anderen 
enthousiast te maken voor het vak verpleegkunde 
en om mijn kennis en ervaringen te delen. 

Het opzetten van een ZIC is hierin een mooie 
volgende uitdaging.

Voor mij is het mooie van een ZIC de nauwe 
samenwerking tussen de praktijk en school, dus 
tussen De Wever en de Fontys Hogeschool. 
Hierdoor sluit het onderwijs beter aan bij deze 
praktijk en krijgt de praktijk nieuwe input vanuit de 
opleiding. Op een ZIC werk je daardoor niet 
alleen samen maar leer je ook samen.

De wever is voor mij een hernieuwde 
kennismaking met de zorg voor ouderen. Ik heb 
bewondering voor de manier waarop er binnen de 
Wever gewerkt wordt met deze zorgvragers en 
zie het als een uitdaging om samen met 
stagiaires en het team een bijdrage te leveren 
aan het bieden en verbeteren van deze zorg.
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Ergocoach en verzorgende op Viool
Als ergocoach heb ik de taak om de fysieke 
belasting van mijn collega’s, en mezelf natuurlijk, 
te voorkomen. Zo voorkomen we met z’n allen 
dat er personeel uitvalt door klachten aan het 
bewegingsapparaat.

Ik ben er natuurlijk zeker niet alleen voor de 
medewerker, want als verzorgende en ergocoach 
is de insteek dat we bewoners zo veel mogelijk 
comfort bieden enop  de juiste wijze 
ondersteunen. 

U kunt daarbij denken aan:
• Zorg dragen voor de juiste hulpmiddelen 

(tilliften, juiste verblijfsmatten, glijzeilen, 
draaischijven.) 

• Observeren en adviseren van collega’s en 
aangeven hoe ze de juiste technieken kunnen 
gebruiken zonder hun lichaam te belasten.

• Soms komt de vraag naar familie om zorg te 
dragen voor aangepaste kleding, omdat het 
niet ergonomisch voor medewerkers niet 
mogelijk de ‘gewone’ kleding nog aan te 
kunnen/mogen geven.

Mocht u vragen hebben, mail mij gerust of spreek 
me aan op de afdeling. 

Thera Keukens 
t.keukens@dewever.nl
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Ergocoach

Wat is koersbal?
Het spel en de spelregels komen in grote lijnen 
overeen met het zogenaamde jeu de boules dat 
buiten wordt gespeeld. Koersbal wordt binnen 
gespeeld op een vilten mat van acht bij twee 
meter met een set kunststof koersballen. 
Individueel of in teamverband, iedereen kan het 
leren! Naast het sportieve element staan vermaak 
en gezelligheid voorop. Tussen het spelen door 
wordt er gezellig iets gedronken in De Fanfare.

Koersbal-club zoekt leden
We zijn op zoek naar nieuwe leden die het leuk 
vinden om met ons mee te spelen.
Voor nadere informatie of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Toos Willemsen van de 
Koersbal-club (telefoonnummer: 013-5422704).

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
In de hal naast de Fanfare
Met welzijnspakket geen kosten
Zonder pakket € 6,00 per maand (inclusief 
koffie en thee)

Oproep van de Koersbalclub
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Doe je ook mee?

De vrijdagmiddag handwerkclub breien kleine wollen mutsjes voor op 
smoothies. We doen dat om de aandacht te vragen en geld in te zamelen 
voor eenzame ouderen in Nederland. Doe je ook mee? 

Kom gerust eens kijken op vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in Cabaret

Handwerkclub

Koningsdag

Onder het genot van een oranje gebakje en 
een kop koffie, beleven hoe het Koninklijk gezin 
Amersfoort bezocht. 

‘s-middag een klein feestje in de Harmonie.
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Zanger Gabor en DJ Johan wisten er de sfeer 
goed in te brengen. Er werd volop meegezongen 
en meegelopen in de polonaise.

We draaien (muziek)films op de volgende dagen: 
- donderdag 20 juni, 
- maandag 15 juli, 
- donderdag 8 augustus, 
- maandag 19 augustus. 

Toegang is gratis, aanvang 14.30 uur – 16.15 uur.
U bent van harte welkom! 

Op de volgende datums speelt Peter Weijters met 
zijn maten in De Fanfare. Op de accordeon , 
drums en de gitaar worden er prachtige 
meezingers gespeeld.

Zingt u mee?
U ben van harte welkom op:
Dinsdag 4 juni en dinsdag 9 juli vanaf 14.30 uur

Filmmiddagen  
in De Heikant
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Accordeonmuziek
in Café De Fanfare
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We gaan weer barbecueën in de binnentuin!
Dit is inmiddels een goede traditie geworden. 
Heerlijk genieten in de binnentuin van een lekkere 
barbecue, een drankje en zomerse muziek.  
Muziek en zang komt dit jaar voor rekening van 
Hugo Moeskops. Met zijn accordeon en gezellige 
liedjes kunnen we er vanuit gaan dat het een 
vrolijke middag wordt!

De barbecue is voor de bewoners van het 
woonzorgcentrum.  Dinsdag 2 juli zijn de bewoners 
van Accordeon en Draaiorgel welkom (van 16.30 
uur – 19.30 uur). Woensdag 3 juli organiseren we 
een barbecue voor Viool.

Een zomerse groet,
Astrid Meerman
Medewerker Welzijn 013 4581129

Barbecue

Komt u ook naar de pubquiz 
in de Fanfare? Zet de 
datums vast in uw agenda:

28 mei, 25 juni, 27 augustus, 
1 oktober, 19 november 
en 17 december
Van 19.00 tot 21.15 uur

U bent van harte welkom 
voor een gezellige avondje 
quizzen. En wie weet gaat 
u wel een keer als winnaar 
met de eer naar huis!

Hoorzorgdag elke 
eerste woensdag
van de maand

De audicien staat voor u klaar  
van 10.30 tot 11.30 uur 
in de Kiosk van De Heikant.
• Gratis hoortest
• Informatie over hoortoestellen en  hoorhulpmiddelen
• Gratis controle en reiniging
• Aanpassen en bijstellen van uw hoortoestellen
• Batterijen en onderhoudsartikelen

Bent u verhinderd? Bel dan naar
0313 - 485 555 voor een afspraak bij
u thuis of in een Beter Horen winkel.
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JUNI 
Dinsdag 4 juni
Restaurant Heikant, 
aspergediner
Van/tot: 17.30 - 20.30 uur 
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

Donderdag 6 juni
Bingo
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

Donderdag 13 juni
Optreden van John Desmares et 
ses Amis
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Zaal open: 14.00 uur
Entree: Met welzijnspakket: gratis. 
Bewoner zonder welzijnspakket:  
€ 3,00. Overige gasten: € 4,00

Zaterdag 15 juni
Piano concert leerlingen
Factorium
Van/tot: 10.15 – 11.00 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten, gratis.
Waar: in Cabaret

Dinsdag 25 juni
Boutique Esther Scholten
Van/tot: 13.00 – 15.30 uur

Donderdag 27 juni
Bingo
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur 
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

JULI  
Dinsdag 2 juli 
Barbecue in de binnentuin
Met muziek van Hugo Moeskops
Van/tot: 16.30 – 19.30 uur
Voor: Voor de bewoners van 
afdeling Accordeon en Draaiorgel

Woensdag 3 juli
Barbecue afdeling Viool 
Van/tot: 16.30 – 19.30 uur

Donderdag 11 juli
Smartlappenkoor De 
Kruikenzangers 
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Zaal open: 14.00 uur
Entree: Met welzijnspakket: gratis. 
Bewoner zonder welzijnspakket: € 
3,00. Overige gasten: € 4,00

Dinsdag 23 juli
Gezellige Kermisdag
Van/tot: 10.00 – 16.00 uur
Met muziek van Riny
Marijnissen en diverse
kermisspelen in de Harmonie

Donderdag 25 juli
Bingo
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur 
Voor: Bewoners van het huis en 
overige gasten

AUGUSTUS

Donderdag 15 augustus 
Zangduo Blue Orange 
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Zaal open: 14.00 uur
Entree: Met welzijnspakket:
gratis. Bewoner zonder
welzijnspakket: € 3,00. Overige
gasten: € 4,00
  
Dinsdag 27 augustus 
Pubquiz in De Fanfare
Van/tot: 19.00 – 21.15 uur

Woensdag 28 augustus
H & A modeverkoop
Van/tot: 10.00 – 12.00 uur
  
Dinsdag 29 augustus 
Bingo 
Van/tot: 14.30 - 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis en 
overige gasten

Ontspanningsprogramma 
juni, juli, augustus 2019

Bewonersberichten
Nieuwe bewoners
Mevrouw Oprins-van de Meer
Mevrouw Vermeiren-Cools
Mevrouw Ansems-van Geldrop
Mevrouw Marinus-van Eijndhoven
Mevrouw Cornelissen-Horsten
De heer van Hest
Mevrouw Fontijn-Wester
Mevrouw Tuerlings-Bastiaens
Mevrouw Quirijnen-van Dongen
Mevrouw Schwagten - van Asten

Overleden bewoners
De heer Rugebregt
Mevrouw Konings-van Gorp
Mevrouw Haans-van de Broek
Mevrouw Donders-van Berkel
Mevrouw van Vugt-van Weert
De heer van Dijk
De heer Leijten
Mevrouw. Marinus -  
van Eijndhoven

Verhuisd
Mevrouw Mutsaers-Melis
Mevrouw Kolen-de Nijs
Mevrouw van de Wouw
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BEWONERS
Juni
  6  De heer Robben 
17  De heer Tijssens
18  Mevrouw Vermeer – Ooms
22  Mevrouw Tieleman 
23  De heer van Beele 
23  Mevrouw van Doorn-Oerlemans 
28  Mevrouw Cools – van Loon 
30  De heer Willemen 

Juli
  2  Mevrouw Jansen – van Limpt
  5  De heer van der Voort 
  7  Mevrouw de Nijs – van Amelsvoort
  8  De heer Labee 
  9  De heer Boonman 
12  Mevrouw van de Gevel
17  De heer van de Ven 
20  Mevrouw van Hest – Staps 
25  Mevrouw van Beele – Scherpenzeel 
27  De heer van Opstal 
27  Mevrouw Roijers – Lommers 

Augustus
  1  Mevrouw Beerens – Stabel 
  2  Mevrouw Nooijens – van Hassel 
  3  Mevrouw Bijvank – Hullegie 
  4  Mevrouw Marinus – Hommel 
  4  De heer Peijen 
  8  Mevrouw van Dongen – Bertens 
  8  Mevrouw Marinus – van 
      Eijndhoven 
11  Mevrouw Coppelmans 
11  Mevrouw Spanings 
18  De heer Heeren 
25  Mevrouw Horvers – van Dooren 
27  Mevrouw van Berkel – Coolen
28  De heer van den Heuvel 
30  Mevrouw Severijns 

MEDEWERKERS
Juni
  1 Marieke van Anrooij
  1 Janine van de Ven
  1 Claudia Stakenburg
  5 Bianca Verhoof
  7 Karima Douiri
11 Jolanda Hijman
16 Sakina Verhoof
17 Ineke van der Zwart
18 Hélène de Vos
22 Joy Leenaars
23 Annelies Maas
24 Mirela Halekor
25 Hannie van der Staak
27 Nicole de Laat
29 Melissa Sania

Juli 
  1 Sharona Molenschot
  3 Melisa Postma
  7 Carolien Hensen
  7 Kelly Thomassen
10 Monique Kools
11 Inga Denissen
12 Sehaan Abdule
16 Patty van Es
16 Romy Groenland
17 Dicky Schollen
17 Sonja Vriens
17 Marie-José Leyten
18 Hetwig Geerts
18 Natascha Waltemathe
18 Patricia Brok
19 Kim van Berkel
20 Ruby Pulles
21 Lia Postelmans
21 Wilma Schilders
23 Jeanne Smits
24 Toos de Kok
26 Wouter Oerlemans
28 Jolanda de Jong
29 Ramona van Gool

Augustus 
  1 Astrid Meerman
  1 Anita Erkeland
  1 Natascha van Lieshout
  2 Lindy Smulders
  4 Naida Vrutaal
  5 Kissy Leonard
  7 Marion Heier
  9 Toos de Bie
11 Esther van Gool
13 Ronald Overdiek
16 Amber van Putten
18 Wanda Trommelen
18 Resie van Loon
23 Monique van Gestel
24 Henriette van den Broek
25 Lindy Overdiek
26 Ingrid Vingerhoets
26 Khadija Elgane
27 Havva Soyupak
31 Rebecca Verheijden

VRIJWILLIGERS
Juni 
  2  Sedina Pereira
  3  Ineke Veerman
  4  Suzan Leytens
  6  Ans Bergmans
  7  Chadia Aslimani
  8  Frank de Jong
10  Corry van Huijgevoort
12  Paulien Claassens

14  Tiny Beerens
14  Jolanda Hodenius
15  Dennis Buster
16  Letty de Vroomen
16  Richard Smulders
17  Leon Elands
17  Nel Hoogervorst
19  Marijke Snelders
22  Ria Hermans
22  Yuliana Mamuk
23  Jaap Konijn
29  Jan Schipper
29  Ton Joore

Juli
  1 Ans van Loon
  1 Barry Fathumatta
  2 Wilma Kuijpers
  3 Sahra Jamac
  4 Anita van Beek
  7 Theo Kuijpers
  7 Kenda Toure
11  Anja van Seters
12  Ria de Regter
15  Henk Smolders
16  Henri Hodenius
18  Shadira van Putten
20  Paul Breugelmans
21  Bram van Amelsfort
24  Rob Koggel
25  Paul Kuijper
25  Wanda v.d.Luijtgaarden
26  Brigitte van der Elzen

Augustus
  7  Sandra Toorians
  8  José Perry
  9  Ans Boelhouwers
14  Jeanne van Engeland
14  Cees Seebregts
15  Ger de Volder
18  Toos Willemsen
18  Ingrid Wentzel
19  Frank Dinslage
24  Michiel van Dijk
25  Agnes Bartok
28  Carin Magilsen
30  Halima Zamour

Verjaardagen juni, juli, augustus 2019
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KUNSTGEBIT AAN HUIS
Heeft u een volledig kunstgebit nodig, een gedeeltelijke 
gebitsprothese of een implantaatprothese (klikgebit)? 
En bent u niet goed ter been of heeft u geen vervoer 
om ons te bezoeken? Kunstgebit aan huis maakt het 
u makkelijk. De tandprotheticus komt met een klein 
mobiel tandtechnisch laboratorium naar u toe en 
meet in alle rust de gebitsprothese op, in uw eigen 
vertrouwde omgeving. 
 
Géén extra kosten 
In de basisverzekering wordt het grootste deel, al dan 
niet alles, van de kosten van een kunstgebit vergoed. 
Via een aanvullende verzekering wordt bij de meeste 
verzekeringen het overige deel vergoed. Dit kunt u het 
beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.Aan de 
service Kunstgebit aan huis zitten geen extra kosten 
verbonden: u betaalt geen voorrijkosten.
 

 

Wél extra service  
Ook voor het schoonmaken van uw gebit, voor 
reparaties of aanpassingen naar aanleiding van 
pijnklachten komen we bij u thuis.

Neem contact op met ons 
Heeft u interesse in de dienst Kunstgebit aan huis 
van Wieggers Kunstgebitten? Bel 013 - 20 33 599 
en wij informeren u verder over deze nieuwe dienst. 
Wij werken volgens landelijke richtlijnen, zijn HKZ 
gecertificeerd en lid van de Organisatie Nederlandse 
Tandprothetici.

HEBT U TIPS OF LEUKE IDEEËN 
VOOR

DE TOONLADDER?

Geef ze door aan Lisette Bergmans
of Astrid Meerman
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De Wever Thuis
Mensen in de aanleunwoningen en 
uit de wijk die in het bezit zijn van 
een indicatie kunnen bij ons terecht 
voor thuiszorg en voor het aanvra-
gen van een personenalarm. Het 
team van WeverThuis is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 
11.00 -16.00 uur in woonzorgcen-
trum De Heikant of telefonisch via 
het gratis nummer 0800 3 393 38 37

Wasserette
U vindt de wasserette achter het 
restaurant bij de leveranciersin-
gang. U kunt bij ons gebruik maken 
van muntautomaten en daarnaast 
kunnen wij u nog allerlei andere  
services aanbieden. De wasserette 
is bereikbaar op T 013 458 11 73.

De wasserette is zeven dagen per 
week geopend. De muntautomaten 
zijn altijd beschikbaar. Op de  
volgende dagen is er iemand  
aanwezig: Maan-, woens- en  
donderdag 09.00 - 11.30 uur
Dins- en vrijdag 08.00 - 13.00 uur

Bureau Zorgadvies
Het vertrouwde adres voor al uw 
zorgvragen T 0800 3 39 38 37

Alarmopvolging in de wijk
Voor woningen, aangesloten op  
het alarmsysteem van De Heikant  
is alleen noodzorg beschikbaar.  
Voor informatie over de mogelijk- 
heden voor aansluiting op het 
alarmsysteem kunt u terecht bij  
de receptie van De Heikant.

Zorgadviseur
Marly Rijnders, de zorgadviseur 
voor De Heikant houdt telefonisch 
spreekuur op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 - 
10.00 uur T 013 464 41 64

Dagbesteding
Voor een groep van tien tot twaalf 
ouderen (die nog thuis wonen) en 
in het bezit zijn van een indicatie, 
wordt een dagprogramma aangebo-
den met (brood)maaltijd en activitei-
ten. Voor vervoer wordt gezorgd. 

Pedicure Monique
Maandag en dinsdag (op afspraak)  
van 09.30 - 15.00 uur.
Telefoon: 013 535 98 83 (thuis)
Telefoon: 013 458 11 80 (Heikant)

Bloedprikdienst
Maandag t/m vrijdag 08.00u - 
10.00u. Denk aan uw ponsplaatje, 
ID bewijs en verwijzing arts.

De diëtist helpt u op weg 
U kunt, als bewoners van De  
Heikant, als wijkbewoner of als  
u bent doorverwezen door uw arts 
(huisarts of medisch specialist), 
terecht bij de diëtist van De Wever.
Ze komt op afspraak bij u langs. 
Judith Goertz, diëtist, is bereikbaar 
op kantoordagen tot 14.00 uur. 
T 06 13 10 74 48

Bibliotheek 
Uitleen boeken is op maandag tussen 
13.00 en 14.30 uur in Cabaret.

Openingstijden
Harmonie en Fanfare

Harmonie
Maandag, woensdag, vrijdag,  
zaterdag en zondag van 8.00 - 
18.00 uur. Dinsdag en donderdag 
van 8.00 - 16.30 uur.

Fanfare
Op maandag en vrijdag van  
11.30 - 22.30 uur. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag van  
11.30 - 21.30 uur

Fysiotherapie
Maandag t/m vrijdag op afspraak 
Anske van Densen T 06 20 45 80 
31 of via het afsprakenbureau via  
T 013 464 45 18

Reiki Mikao Usui
Reiki behandeling door Mikao Usui. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jac Oerlemans 
usuitilburg.nl of bel 06 20 23 80 16

Woord- en gebedsdiensten
Vrijdag om 11.00 uur op Viool.
Dinsdag en 1e vrijdag van de maand 
om 09.45 uur in de stilteruimte.

Eucharistie
Zaterdag 17.30 uur in activiteiten-
ruimte Accordeon.

Cliëntenraad
Is bereikbaar via de receptie of via 
het locatiesecretariaat
T 013 458 11 00

Algemene informatie
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14e WANDEL-3-DAAGSE
Wandel-3-daagse 2019 ging van start op 
dinsdag 21 mei. Alle wandelaars en begeleiders 
waren om 14.00 uur verzameld en na het 
openingswoord gingen we aan de wandel. 

De eerste dag was het wat fris maar in ieder 
geval droog. Via een mooie rustige route 
waar bewoners van een flat ons toezwaaide, 
wandelen we door de wijk Stokhasselt 
om met een omweg weer terug te komen 
bij winkelcentrum Wagnerplein. Door het 
winkelcentrum heen in een lange rij luid zingend 
over een potje met vet. Buiten bij de bibliotheek 
met z’n allen genieten van de cake, geschonken 
door Albert Heijn, en een drankje. Nadat we 
uitgerust waren gingen we weer verder en stond 
Toos in vrolijke kleuren ons op te wachten om 
iets lekkers uit te delen. 
 
Dag 2
Het weer is warmer dus de jassen kunnen thuis 
blijven. Via de Bachflat en langs het kanaal 
richting RTV (tennisvereniging Stokhasselt), 
waar we ieder jaar weer gastvrij worden 
ontvangen, werden we verwelkomt met 
accordeonmuziek. De verfrissing smaakte goed 
net als de chips en koek. Op de terug weg door 
de bossen kwamen we een (bekende) pastoor 
en een non tegen die ons alle zegende een 
veilige wandelroute wenste.

Dag 3
 het was weer een warme en zonnige dag. 
Samen met  leerlingen van de Nieuwe School 
wandelde we via de Offenbachstraat en de 
Schans richting de Symphonie. Tijdens het 
rustpunt in het park werd nog gevoetbald door 
medewerkers Welzijn tegen de scholieren. 
Een spannende wedstrijd waarvan de uitslag 
onbekend is. Onderweg naar De Heikant delen 
Toos en Ruby bloemen uit aan alle wandelaars 
en ieder krijgt nog een vaantje als herinnering  
aan de 14e Wandel-3-daagse. Tijdens de 
samenkomst in de Harmonie, met als afsluiting 
friet en een kroket, daagt  Anja team Welzijn 
uit om van de 15e editie een zeer speciale te 
maken.


