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21, 22 en 23 mei 2019  
Doet u weer mee dit jaar? 

We gaan samen op pad, al wandelend door 
de wijk, genieten van de pauzes in de natuur 
of op een andere locatie, met een heerlijke 
versnapering, gesponsord door winkeliers van het 
Wagnerplein. Heerlijk buiten zijn, met familie of 
een vrijwilliger, waar al snel een band mee wordt 
opgebouwd.

Genieten van elkaars gezelschap, het samenzijn, 
drie dagen naar buiten, dat maakt de wandel-3-
daagse tot een warme ervaring, waarvan wordt 
genoten én nagenoten. Ook dit jaar gaan we er 
weer een gezellige driedaagse van maken! Bent u 
erbij? U kunt zich opgeven vanaf 1 april 2019.

Een vrolijke wandelgroet,

Medewerkers Welzijn

Wandeldriedaagse Heikant
ALLE (WIJK)BEWONERS VAN DE HEIKANT
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Van de locatiemanager
Beste bewoners en familie

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

In de afgelopen maanden zijn er binnen het 
locatieteam wat wisselingen geweest. Onze 
net gestarte teammanager op afdeling Viool, 
Marja de Meijer, is helaas voor langere tijd 
afwezig. Hiervoor hebben we Petra Hagens 
als waarnemend teammanager aangenomen. 
Zij start officieel per 1 april. Verderop in de 
Toonladder zal ze zich kort aan u voorstellen.
Ook Helma Blom heeft afscheid genomen van De 
Heikant. In februari hebben we haar bedankt voor 
de inzet die ze gehad heeft de afgelopen zeven 
jaar voor de bewoners en medewerkers van De 
Heikant, met in het bijzonder afdeling Accordeon. 
Ook voor deze afdeling hebben we inmiddels 
een nieuwe teammanager gevonden. Zij heet 
Annelies Maas. Ook zij zal zich verderop kort 
aan u voorstellen. Per 1 mei zal zij starten op De 
Heikant. Wij wensen beide dames veel succes en 
werkplezier toe op De Heikant.

Vanaf begin dit jaar hebben we met het 
locatieteam ons best gedaan om nieuwe 
medewerkers naar De Heikant te krijgen. We 
hebben immers een zak met geld van de regering 
gekregen, die we ook graag willen besteden ten 
gunste van onze bewoners. Als het goed is zijn 
er veel nieuwe gezichten voor u. In het begin is 
dit niet fijn uiteraard, maar op de lange termijn 
gaan zij eraan bijdragen dat er meer tijd en 
aandacht is voor u als bewoner. Ik hoop dat dit ok 
al daadwerkelijk te merken is voor u. We hebben 
nog niet op al de afdelingen onze doelen behaald 
voor deze gelden, maar we blijven hiervoor ons 
best doen.

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

Lieve mensen,

Wij (Guus en Sylvia Heijnekamp) willen jou ‘Astrid’ 
en je medewerkers hartelijk bedanken voor het 
mooie en heerlijke feest dat jullie ons hebben 
gegeven. Natuurlijk het personeel van De Heikant, 
jullie ook onze oprechte dank.

Wij hadden nooit gedacht dat wij het zo ver 
konden brengen. Wij zullen het niet vergeten.
Nogmaals heel veel dank. We zijn heel blij.
De gasten vonden het fantastisch.

Vriendelijke groet van Guus en Sylvia Heijnekamp

Bedankt allemaal!



Programma Heikant Tours voor  maart en april 2019
      Prijs  Vertrek
Vogelpark - Zoo Veldhoven  € 26,50 13.15 uur
Maandag 1 april
Tuincentrum Coppelmans  € 14,50 13.15 uur
Maandag 8 april
Tuin Kasteel Bouvigne Breda € 18,00 13.15 uur
Woensdag 17 april
Wandelen Bockenreyder  € 18,00 13.15 uur
Woensdag 24 april 

Programma Heikant Tours voor mei en juni 2019.    
De folder met daarin de prijzen zal begin april 2019 verschijnen 
        Vertrek
Meerseldreef      13.15 uur
Woensdag 8 mei  
Koffie Schaapskooi Schijndel   13.15 uur
Woensdag 15 mei
Asperge- & Wijnboerderij Santspuy   13.15 uur
Woensdag 29 mei
Verrassingstocht     10.30 uur
Woensdag 5 juni 
Tuinen in Demen     13.15 uur
Donderdag 13 juni 
Aardbeienkwekerij Van Beerendonk  13.15 uur
Woensdag 19 juni
Best Zoo      13.15 uur
Maandag 24 juni

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.

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.

Beste allemaal,
In februari is afdeling Viool van start gegaan met 
een Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Binnen een 
ZIC werken studenten, zorgprofessionals en 
docenten nauw met elkaar samen voor de zorg 
van de bewoners. Werken, leren, onderzoeken 
en innoveren gaan hand in hand. Samen wordt 
de best mogelijke zorg en een uitdagende 
werkplek gerealiseerd door praktijk en theorie 
dicht bij elkaar te brengen. Op een ZIC is er een 
intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties 
en opleidingsinstituten. 

Een ZIC is een dynamische omgeving. Niet 
alleen studenten zijn bezig met leren, ontwikkelen 
en onderzoeken, ook de vaste medewerkers 
zijn tijdens hun dagelijkse werk actief bezig met 
hun (persoonlijke) ontwikkeling en onderzoek. 
Medewerkers en studenten dragen met 
onderzoek en innovatie bij aan de verbeteren 
van de dagelijkse zorg binnen de afdeling en de 
organisatie. Bij deze innovaties en onderzoeken 
wordt aangesloten op de ontwikkelingen in de 
zorg en/of ontwikkelingen binnen de organisatie 
of afdeling; een actueel thema dus.

Wat betekent een ZIC voor u? 
Als u op een ZIC binnenkomt valt waarschijnlijk 
meteen op dat er veel medewerkers aanwezig 
zijn. Doordat de vaste medewerkers worden 
aangevuld met relatief veel studenten zijn er 
meer medewerkers aanwezig op de afdeling; dus 
meer tijd en aandacht voor de bewoners. 
Meer studenten betekent echter niet direct 
meer gekwalificeerde medewerkers; studenten 
komen om te leren. Binnen de ZIC komen 
studenten van verschillende opleidingsniveaus 
en verschillende leerjaren. Met hun eigen bagage 
en hun (persoonlijke) leerdoelen gaan ze aan de 
slag op de afdeling. Uiteraard onder begeleiding 
van de vaste collega’s. Familie wordt hier ook 
bij betrokken, er wordt met hen geëvalueerd en 
gevraagd naar verbeterideeën. Een ZIC blijft altijd 
in ontwikkeling. 

Twee keer per jaar starten de nieuwe studenten 
(september en februari). Op dat moment zijn 
er veel nieuwe gezichten op de afdeling. In de 

beginfase werken de studenten mee met de 
vaste medewerkers uit het team. Op de afdeling 
zijn altijd vaste medewerkers aanwezig, het is 
dus niet zo dat een dienst alleen gedraaid wordt 
met studenten. Gedurende de stage zal de 
werkbegeleider wel steeds meer afstand nemen, 
zodat de student zelfstandiger kan werken. In 
welke mate de student zelfstandig kan werken 
zal altijd maatwerk zijn, de zorg voor u staat altijd 
voorop! 

Een van de leerdoelen van de nieuwe 
beroepsbeoefenaars is ook de taak van 
zorgcoördinator. De zorgcoördinator treedt op als 
eerste aanspreekpunt zal optreden naar bewoner 
en familie. In uw geval kan deze taak uitgevoerd 
worden door iemand in opleiding. Uiteraard 
gebeurt dit alleen in afstemming met bewoner en 
familie en zal de werkbegeleider altijd meekijken 
en uiteindelijk verantwoordelijk blijven. 
Als de zorgmomenten voor bewoners uitgevoerd 
zijn (en dat gaat vaak sneller dan op een 
reguliere afdeling, omdat er meer medewerkers 
aanwezig zijn) kan deze extra tijd aan de 
bewoners besteed worden. Dit kan zijn door 
bijvoorbeeld een wandelingetje, een activiteit of 
een praatje. 

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 
vragen hebben dan kunnen deze altijd gesteld 
worden van de medewerkers van de afdeling 
Viool. 

ZIC op afdeling Viool
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Mijn naam is Ineke van der Zwart, ik woon in 
Tilburg-Noord en ik ben sinds 1 maart 2019 in 
dienst gekomen bij De Heikant. Vol enthousiasme 
ga ik aan de slag als welzijnsmedewerker, als 
naaste collega van Astrid. 

Hoewel ik letterlijk en figuurlijk m’n weg nog moet 
vinden binnen De Heikant, voelt het al wel als 
een warm bad en ben ik blij dat ik deze stap heb 
gezet. Hiervóór heb ik onder meer gewerkt als 
activiteitenbegeleider bij GGz-Breburg in Tilburg en 
als persoonlijk begeleider bij ASVZ te Udenhout.

Als mensen-mens ben ik graag onder de mensen, 
maar ik kan ook enorm genieten van alles wat 
groeit en bloeit in de natuur. Ik vind het heerlijk 
om te tuinieren en ben een echte dierenvriend. 
Daarnaast ben ik heel graag creatief bezig, houd ik 
van sporten en van muziek (luisteren, erop dansen 
en ook zelf muziek maken op piano en gitaar). 

Ik ben een echte ‘doener’, ik steek graag mijn 
handen uit de mouwen en ben eigenlijk altijd bezig 
met van alles en nog wat. En dat varieert van 
knutselen, handwerken, tekenen en schilderen tot 

klussen in huis en kokkerellen. Ze noemen mij een 
echte fröbelaar, ik bedenk iedere keer wel weer iets 
nieuws .

Hopelijk kunnen we binnenkort persoonlijk kennis 
maken met elkaar.
Mijn belangstelling gaat vooral uit naar u, waar uw 
interesses liggen en waarin ik een bijdrage kan 
leveren om voor u van iedere dag een fijne dag te 
maken!

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

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

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

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

Marije Ruijgh – nieuwe 
klachtenfunctionaris bij De Wever 

Koningsdag

Even voorstellen 
INEKE VAN DER ZWART

Zaterdag 27 april – Van 14.30 uur – 16.30 uur – Muziek in de zaal
 
Komt u deze middag naar de 
Harmonie voor een gezellige, 
muzikale middag? Deze speciale 
middag komt zanger Gabor voor 
ons optreden. 

De toegang is gratis, iedereen 
is welkom. Ook familieleden 
en mantelzorgers ontmoeten 
we graag op deze feestelijke 
Koningsdag! 

Omdat ik op 1 mei aan de slag zal gaan in de 
functie van teammanager Zorg en Welzijn wil ik 
graag van de gelegenheid gebruikmaken om mijzelf 
even voor te stellen.

Mijn naam is Annelies Maas. Ik ben 53 jaar en al 
heel wat jaartjes getrouwd. Ik woon al mijn hele 
leven in Reusel en dat bevalt me nog steeds prima.
Ik heb de afgelopen 9 jaar gewerkt in het 
Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Eerst 7,5 jaar als 
teamleider op de polikliniek interne geneeskunde 
MDL en Reuma en het laatste 1,5 jaar ben ik bezig 
geweest met een project binnen het ziekenhuis 
voor het implementeren en ontwikkelen van een 
nieuw elektronisch patiëntendossier.

Ik heb heel veel hobby’s zoals lezen, wandelen, 
haken, puzzelen, tennis, taarten bakken en ook 
Oostenrijk bezoeken is een hele grote hobby van 

me. Zoals jullie zien hobby’s genoeg maar helaas te 
weinig tijd om overal aan toe te komen.

Vanaf 1 mei zal ik vier dagen per week aanwezig 
zijn. Ik kijk er naar uit om te starten bij De Heikant 
en samen met jullie verder te bouwen aan fijne 
woon en werk omgeving. Ik hoop jullie spoedig 
persoonlijk te kunnen begroeten.

ANNELIES MAAS
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Hallo allemaal
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben 
Petra Hagens, 56 jaar oud en woon 
in Etten-Leur. Samen met mijn man 
hebben we twee volwassen kinderen, 
1 zoon en 1 dochter. Daarnaast zijn 
we inmiddels de trotse opa en oma 
van 2 kleindochters,  Norah van 3 
jaar en Lucy van 7 maanden. 

Vanaf mijn 17 jaar werk ik in de 
zorg. Vanaf 2001 in de functie van 
leidinggevende. Mijn ervaring in 
de zorg is ruim. Verpleeghuiszorg, 
dagverzorging, thuiszorg 
(Elisabeth Breda en Mariaoord in 
Dongen) en de laatste jaren in de 

gehandicaptenzorg (Siza Tilburg).

Mijn Hart ligt bij de verpleeghuiszorg 
en ik ben dan ook blij dat ik 
mijn ervaring en kennis mag 
inzetten De Wever | De Heikant, 
afdeling Viool in de functie van 
teammanager. Ik verheug mij enorm 
op de samenwerking met bewoners, 
familie, medewerkers en collega’s. 
Vanaf 1 april (en dit is geen grap) 
start mijn arbeidscontract voor 32 uur 
in de week. Ik hoop u dan te treffen 
voor een nadere kennismaking. 

Hartelijke groet, 
Petra Hagens

Het schoonhouden van hulpmiddelen is altijd 
een hot item binnen de zorg. Als zorginstelling 
moeten wij onze eigen materialen schoon 
houden. Voor De Heikant houdt dit in dat we de 
rolstoelen en rollators van de verpleegafdelingen 
moeten poetsen. Daarnaast moeten we ook onze 
hulpmiddelen zoals tilliften, badstoelen en brancard 
zelf schoonhouden. De rolstoelen en rollators 
van de cliënten op Draaiorgel en op Accordeon 
die geen behandelindicatie hebben, zijn de 
verantwoordelijkheid van uzelf of uw familie. 

Dit jaar hebben we geregeld dat onze 
hulpmiddelen en de rolstoelen en rollators van de 

verpleegafdelingen professioneel worden 
gereinigd. Als De Wever hebben we hiervoor een 
contract afgesloten bij het bedrijf Rolstoelreiniging 
Nederland. 
In maart en april zullen zij voor de eerste keer 
komen op De Heikant. Zij werken van 19.30 totdat 
alle middelen klaar zijn. Zij brengen hun eigen 
materialen mee. Naast het schoonmaken wordt 
er ook ontkalkt. Ze komen niet op de afdelingen. 
We gaan regelen dat er vrijwilligers zijn op het 
moment dat zij komen, om de rolstoelen en andere 
materialen naar beneden te brengen. Als deze 
klaar zijn, zullen ze weer naar de betreffende 
afdeling gebracht worden zodat de bewoner er 
verder geen hinder van ondervindt. 

Als service willen we aan verzorgingshuiscliënten 
aanbieden om ook hun rolstoel of rollator te 
reinigen. Hiervoor vragen we dan wel een 
vergoeding van €25,00 per rolstoel en €15,00 
per rollator. U krijgt daarvoor wel een blinkend 
hulpmiddel terug, waar u weer mee gezien mag 
worden. Als u hierin interesse hebt, dan kunt u dat 
doorgeven door bij de receptie een antwoordstrook 
in te vullen.

Even voorstellen 
PETRA HAGENS

Rolstoelreiniging

Volgens de berekeningen van het CBS zal het 
aantal 65-plussers de komende jaren enorm 
toenemen. In 2012 waren dit er nog 2,7 miljoen 
en over ongeveer 25 jaar zal dit aantal 4,7 miljoen 
zijn, dit betekent bijna een verdubbeling. Daarbij 
maakt het niet meer uit of je een (verstandelijke 
of lichamelijke) beperking hebt of niet: iedereen 
wordt in gelijke mate ouder. Vanaf 2025 zal ook de 
groep van 80-jarigen sterk toenemen, maar ook de 
gemiddelde leeftijd van de mensen omhoog gaan, 
we krijgen dus te maken met dubbele vergrijzing in 
een complexere doelgroep. 

De Wever, Volckaert, De Riethorst Stromenland en 
Thebe zijn samen een bijzonder opleidingstraject 
met baan- en inkomensgarantie voor zij-instromers 
in de zorg gestart: SwitchZ.  Dit zijn zij-instromers 

die een op maat gemaakt opleidingspakket krijgen. 
Binnen 1.5 tot 2 jaar kunnen ze als gediplomeerde 
in de zorg werken met een afgerond mbo- of 
Hhbo-diploma in hun zak. Zoals bijvoorbeeld 
iemand die ‘switcht’ van het bankwezen naar de 
zorg: ‘Ik ga werken bij verschillende organisaties 
voor ouderen en mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik heb het gevoel weer iets zinvols te 
doen.’

Binnen De Heikant werken ze op afdeling 
Accordeon en Draaiorgel. Op beide afdelingen 
hebben we drie leerwerkplekken gemaakt, dus in 
totaal leiden we zes zij-instromers op.  We hopen 
hiermee een goede bijdrage te leveren aan het 
grote tekort aan arbeidskrachten dat op ons af 
komt

SwitchZ een uniek opleidingstraject 
voor zij-instromers in de zorg



Sollicitatieprocedure nieuwe 
teammanager Accordeon
Op 21 februari is een vertegenwoordiger van de 
cliëntenraad aanwezig geweest bij de sollicitatie 
gesprekken. Hiervoor waren na, het beoordelen 
van twaalf sollicitatie brieven, vier kandidaten 
uitgenodigd. In principe waren drie kandidaten 
geschikt bevonden voor de functie. In de 
nabespreking heeft de sollicitatiecommissie 
unaniem een keuze gemaakt. Met deze kandidaat 
worden verdere afspraken gemaakt.

Tijdelijke vervanging teammanager Viool
Wegens ziekte van de huidige teammanager is 
besloten om tijdelijk een andere teammanager 
aan te nemen. De cliëntenraad is hiervan in 
kennis gesteld en is in verband met de voortgang 
van de afdeling akkoord gegaan.

ZorgInnovatieCentrum (ZIC)
Op 22 januari is een delegatie van de 
cliëntenraad aanwezig geweest bij de ‘kick off’ 
van het ZIC. Op deze middag bijeenkomst is 
duidelijk gemaakt door een powerpointpresentatie 
wat het doel is en hoe dat gerealiseerd gaat 
worden. Een onderdeel van ZIC is dat er mbo- en 
hbo-studenten, docenten en zorgprofessionals 
nauw samenwerken bij de zorg voor bewoners.

Een delegatie van de cliëntenraad was ook 
aanwezig op 28 januari tijdens een goed 
bezochte familie avond. Toen is een presentatie 
gegeven van het ZIC waarbij ruim de gelegenheid 
was tot het stellen van vragen wat dit voor de 
bewoners betekent. 

Beknopt verslag Cliëntenraad 
21 januari 2019

ZorgInnovatieCentrum (ZIC)
Het ZIC-project is op 4 februari gestart  met 
dertien studenten en drie nieuwe BBL-leerlingen. 
Mantelzorgers en/of familieleden zijn op 28 
januari tijdens een familieavond ingelicht. 

Jaarplan (Hoshin) De Heikant 2019
Hoshin maakt deel uit van Lean en is een 
werkmethode die helpt om processen beter te 

laten lopen. Het Leangedachtegoed betekent dat 
klantwaarde centraal staat, deze is leidend voor 
alle activiteiten. Lean is geen doel op zich, het 
zelfstandig maken van de teams is het doel. Om 
dat te bereiken beginnen we binnenkort met de 
maatregel dat de teams iedere dag samenkomen 
bij het verbeterbord. Bedoeling is dat er dialoog 
plaats gaat vinden. Het jaarplan ofwel Hoshin 
genaamd, geeft ondersteuning aan het bepalen 
van maatregelen en visie. 

Evaluatie klanttevredenheid + infographic
Tijdens het zorg leef-plan gesprek worden drie 
vragen gesteld.
• Welk cijfer geeft u ons?
• Wat gaat er goed volgens u?
• Wat kunnen wij doen om dichter bij een 10 te 

komen?
Conclusie is dat de meting niet overal wordt 
uitgevoerd volgens de bedoeling. Oorzaak vaak 
tijdgebrek en onduidelijkheid bij andere 
disciplines. Als aanvullende actie wordt een 
nieuwe vraag toegevoegd. 

Telefonie en receptie
Doordat medewerkers niet altijd goed bereikbaar 
zijn omdat er geen receptie is of doordat deze 
overbelast is, wil De Wever de telefonie centraal 
regelen. Dit betekent onder meer dat:
• Een 24/7 bereikbaarheid en zo snel mogelijk de 

juiste persoon aan de telefoon
• Eén centrale telefonie, op de locaties komt 

geen centrale telefonie meer binnen. 
• We bieden geen telefoniediensten aan voor 

cliënten (wel aansluitpunt).
• Op elke locatie is informatie, verwijzing en 

ontvangst geregeld.
Het plan ligt als voorgenomen besluit ter 
advisering bij de CCR en OR.

Waardigheid &Trots
Alle afdelingen hebben de gelden goed besteed, 
alleen Accordeon liep wat achter. Op Viool wordt 
veel gebruikgemaakt van de snoezel-badkamer. 
Punt van aandacht is het dakterras, toegang 
wordt geblokkeerd doordat de hal vol staat met 
karren, de toegangsdeur is moeilijk te openen en 
de planken op het terras zijn krom. Deze punten 

worden besproken met welzijn.

Voor familie, vrienden en of mantelzorgers die 
een bewoner in de huiskamer willen bezoeken 
geldt als richtlijn: per bewoner slechts één 
persoon. Dit is om te voorkomen dat het te druk 
wordt waardoor bewoners onrustig worden.

Waar is/wordt de cliëntenraad bij betrokken? April, mei en juni
Als man van de kerk komen dan onmiddellijk 
Pasen – Pinsteren en Hemelvaart naar boven. 
Dat zijn de onderwerpen die mij raken, ook in 
2019. Nog steeds zijn het deze kerkelijke dagen 
die zaken oproepen.
Pasen: na de kruisdood de verrijzenis van de 
Heer. Pinksteren: de nederdaling van de heilige 
Geest, vurige Tongen en dan Hemelvaart. De 
opstijging van Jezus, De ten hemelopneming. 
Drie zondagen waar er een verbinding is tussen 
hemel en aarde. De aarde lijkt te klein te zijn voor 
deze gebeurtenissen, we hebben meer ruimte 
nodig. En ondertussen bloeien alle bloemen, 
leggen alle vogels een ei en is iedereen al 
minstens éénmaal op vakantie geweest.
En dat is niet waar! de Kwartel en de Griet die 
doen het zeker niet en iedereen op vakantie is 
ook niet waar. Bent u geweest?

Maar Pasen en Pinksteren vallen nog steeds niet 
op één dag en ook zijn weer ieder jaar Eerste 
Communicanten in de wereld, Hemelvaart heeft 
het druk. Bijzonder dat er nog ouders zijn, 
bijvoorbeeld uw kleinkinderen, die er voor kiezen 
om hun kinderen deelgenoot te laten zijn van de 
kerk en samen met hun kinderen die stap te 
maken. Lid worden, er helemaal bij horen, niet 
voor eventjes maar voor het leven. Zeggen: “ja ik 
wil”. Bijzonder als dat nog gebeurd. In onze tijd 
hadden wij gesteven communiebanklakens waar 
wij onze gevouwen handen konden laten rusten 
zodat wij vrij van zonde Onze Lieve Heer konden 
ontvangen. Nu zijn het kinderen die vragen en die 
hardop kunnen zeggen voor wie ze willen bidden. 
Kinderen die samen met hun ouders staan voor 
deze keuze, er is geen moeten meer.

Contact tussen Hemel en Aarde kunnen we 
gelukkig ook meemaken in de kleine alledaagse 
dingen. Zo’n ontmoeting met een buur, een 
medewerker van de zorg, die mevrouw die de 
koffie brengt en een mooi woord spreekt, een bos 
bloemen van je vriendin. Alles waarbij wij geraakt 
worden en zeggen “O God wat mooi”. Dan is er 
een Hemel op Aarde. 

Jan Claassen
Pastor Norbertijnen parochie Heikant Quirijnstok 
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Pubquiz
2019
Komt u ook naar de pubquiz in de Fanfare? 
Zet de datums vast in uw agenda:

23 april, 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!
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De winter loopt teneinde, en de lente komt eraan, 
met zijn kleurrijke natuur met een overvloed aan 
bloemen. De meeste mensen vinden de lente de 
mooiste tijd van het jaar. De Lente is een tijd van 
vernieuwing. De natuur ontwaakt uit haar 
winterslaap en alles wat leeft wordt vernieuwd.

Laten we iets doen met onze lente kriebels want 
elke dag komen dingen tot bloei, want een nieuwe 
dag is namelijk een nieuw begin, en daar moet je 
gebruik van maken. Als we bijvoorbeeld een nieuwe 
(werk)dag anders benaderen, zien we dat het ons 
volop nieuwe kansen brengt en dat daardoor elke 
dag anders wordt. Wellicht zijn er mooie momenten 
die de moeite waard zijn om verteld te worden.?

Alleen hoe zorgen we ervoor dat deze alledaagse 
momenten bijzonder worden? Misschien is het 
creëren van piekmomenten een begin om ons 
werk en leven interessanter te maken? Kunnen 
deze piekmomenten ons leven dan 
betekenisvoller en rijker maken? We creëren dan 
bewust ruimte voor herinneringen en proberen uit 
het leven te halen wat erin zit.

Kleine momenten van geluk zitten voor mij vaak 
in ‘het moment’. Dit geluksgevoel kunnen we niet 

altijd zelf vormgeven maar wordt meestal bepaald 
door wat ons overkomt. Dit is voor mij de essentie 
van zingeving en soms zit zingeving in de kleine 
geluksmomenten. Door deze kleine maar 
kostbare momenten te koesteren en te 
waarderen, vernieuwen wij ons zelf ook en 
daardoor groeien wij als persoon.

Gewoonweg aandacht geven aan alle mooie en 
onzichtbare momenten die bewoners, 
verzorgenden en familie dagelijks samen 
meemaken. Het zijn zij die ons telkens weer laten 
inzien waar het in het leven werkelijk om draait; 
de kleine geluksmomenten en oprechte aandacht. 
De essentie van zingeving ligt voor mij in 
alledaagse momenten betekenisvol maken.

Kijk je reikhalzend uit naar de lente en vooral 
naar dat sprankelende lentegevoel? Kom dan 
naar de paasviering op zaterdag 21 april. Om 
14.30 uur (alleen voor bewoners van afdeling 
Viool en huiskamerbewoners Draaiorgel, zaal 
open om 14.00 uur ).  Voor reguliere- en wijk 
bewoners om 17:30 uur met Cantabile

Daisy The
Geestelijk verzorger

Ieder jaar besteden we in De Heikant op 7 
december aandacht aan de Dag van de 
Vrijwilliger. Wat past er beter bij zo’n dag dan 
vrijwilligers met een jubileum  in het zonnetje te 
zetten! Dit jaar waren er maar liefst 32 vrijwilligers 
die hun jubileum van 5, 10, 15, 20 of zelfs 25 jaar 
vierden!

De jubilarissen op de foto zijn:  Arefa Osman, 
Kees van Geloven, Tony Stroot, Dinie de Beer, 
Tinie Beerens, Ad Beerens, Paul Blreugelmans, 

Monique de Jong, Richard Bolte, Sjan Kruijzen, 
Ria Joore, Letty de Vroomen, Sandra Toorians, 
Leon Elands, Suad Mohamed, Ria Hermans, 
Joke Jonkergouw, Jasper Schatorjé, Margreet 
Kleis, Berry van Engeland en John Hensen.
Op de foto missen Trees van de Hout, Rydy 
Roghair, Paul HIjman, Miep Desar, Corry de Bruin 
en Luula Shego. Zij hebben hun cadeautje 
achteraf gekregen.

Alle vrijwilligers van harte gefeliciteerd!

Ik groei om te bloeien

Geslaagde Dag van de Vrijwilliger  

Als Wever, en als locatie 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 al goed doen volgens u, en wat 
we anders of beter zouden kunnen doen. Deze informatie helpt ons om te kijken waar we zaken 
kunnen verbeteren voor u. In 2018 hebben 28 bewoners of familieleden een reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Heikant met het cijfer: 8,1

Klanttevredenheid
8,1

Voorbeelden van zaken die 
volgens u goed gaan:
• Goede verzorging
• Vriendelijke medewerkers
• Eten smaakt lekker
• Aandacht voor familie is goed

Voorbeelden van zaken die volgens 
anders of beter kunnen:
• Meer persoonlijke aandacht voor 

bewoner op eigen kamer
• Meer medewerkers op de werkvloer
• Minder verschillende 

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



Hoorzorgdag elke 
eerste woensdag
van de maand

De audicien staat voor u klaar  
van 10.30 tot 11.30 uur in De Heikant, 
wachtruimte prikdienst.

• 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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In korte tijd hebben wij helaas van twee 
vrijwilligers afscheid moeten nemen.
Met warme gevoelens en dankbaar voor het 
hetgeen ze voor ons betekend hebben denken 
we terug aan Ad Beerens en Margreet Kleis.

Ad stierf op 9 januari na een kort maar pittig 
ziekbed. Hij was een fijne, bescheiden man, niet 
op de voorgrond, maar altijd bereid te helpen 
waar nodig.

Margreet stierf op 16 februari, ook na een kort, en 
pittig ziekbed. Sinds een aantal maanden woonde 
Margreet in De Heikant, de plek waar ze zich zo 
thuis voelde en waar ze zoveel jaren al 
vrijwilligerswerk deed. 

Ad en Margreet waren erg betrokken bij De 
Heikant en zijn bewoners. Beiden hielpen met 
hand-en-spandiensten en als gangmaker bij de 
ontspanningsactiviteiten in de zaal, ieder op de 
eigen manier. Ook de horeca is vaak door hen 
vooruit geholpen.

Alle twee werden ze in december in het zonnetje 
gezet vanwege de 15 jaar die ze al vrijwilliger 
waren. Ze laten een leegte achter.

We wensen hun nabestaanden sterkte toe om dit 
grote verdriet te kunnen verwerken.

In Memoriam

2019 is het jaar van de vrijwilliger wat ons betreft!  
Het jaar, met het accent in maart, zal in het teken 
staan van een wervende campagne rondom 
vrijwilligerswerk. Want hoewel we al een zeer 
grote groep trouwe vrijwilligers hebben, zijn we 
altijd op zoek naar nog meer mensen die onze 
bewoners en cliënten net dat beetje extra zorg en 
aandacht kunnen bieden. 

Onder het motto van onze wervingscampagne 
‘Maak van je vrije tijd, blije tijd’ willen we laten 
zien dat cliënten blij worden van dat stukje extra 
aandacht. 
Om dat uit te dragen vinden er vanaf maart 
2019 een aantal activiteiten plaats. Zoals een 
fototentoonstelling, een open-huizenroute, 
presentaties van promo-film, advertenties en 
posters, beloning voor wie een vrijwilliger vindt en 
bindt.

Afwachten tot deze campagne is niet nodig 
als je zelf of iemand kent die interesse heeft in 
vrijwilligerswerk!  We maken graag nader kennis!
Neem hiervoor óf voor meer informatie contact op 
met Elly Robben. Dat kan per telefoon 
013 464 43 36 of per e-mail: e.robben@dewever.nl

Grootse wervingscampagne 
vrijwilligerswerk De Wever
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APRIL 
Dinsdag 2 april 
Toneelvoorstelling  
Toneelgroep ‘Nooitgedacht’
Van/tot: 19.30 – 21.30 uur
Voor: Bewoners van het huis  
en overige gasten

Woensdag 10 april
Wandelvierdaagse Noord door
de gangen van De Heikant
Van/tot: 18.45 – 19.15 uur

Donderdag 11 april
Ontspanningsmiddag
Da Capo Seniorenorkest
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Entree: Met welzijnspakket 
gratis
Bewoners zonder 
welzijnspakket € 3,00
Overige gasten € 4,04

Maandag 15 april
Muziekfilm in De Harmonie
Van/tot: 14.30 - 16.15 uur
Entree: Gratis

Dinsdag 23 april
Modeshow en verkoop 
Van de Kloostermode
Van/tot: 10.00 – 15.00 uur

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

Zaterdag 27 april
Koningsdag 
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis
en overige gasten
Entree: Gratis entree

MEI  
Donderdag 9 mei
Carmen schoenenverkoop
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur

Muziekfilm in de Harmonie
Van/tot 14.30 – 16.30 uur

Donderdag 16 mei
Ontspanningsmiddag met
zangeres Marie Christien
Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur
Entree: Met welzijnspakket
gratis
Bewoners zonder
welzijnspakket € 3,00
Overige gasten € 4,00

Donderdag 16 mei
Boutique Fitts 
Van/tot: 10.30 uur – 14.00 uur

Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei
Donderdag 23 mei
Wandeldriedaagse De Heikant
Van/tot: 14.00 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

JUNI  
Dinsdag 4 juni 
Restaurant Heikant
Van/tot:17.30 – 20.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis 
en overige gasten

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

Ontspanningsprogramma 
april, mei en juni  BEWONERS

April
05  Mevrouw de Bruijn
05  Mevrouw Eppenhof
07  De heer van Dijk
07  Mevrouw Donders
10  De heer Kooloos
18  De heer van Dun
19  De heer v.d. Luijtgaarden
20  De heer van Amelsfort
21  De heer van Unnik 
28  Mevrouw Decaster 

Mei
02  Mevrouw Kruyzen
05  De heer van Bragt
05  De heer Wijnans 
07  Mevrouw van Grinsven
08  De heer Hamers 
08  Mevrouw v.d. Luijtgaarden
09  De heer van Hest 
10  Mevrouw v.d. Pas
12  Mevrouw Kwantes
13  De heer Donders 
16  Mevrouw Mastbroek
17  De heer Derksen
17  De heer van Poppel
18  De heer v.d. Loo
19  Mevrouw de Laat
23  Mevrouw Brink
23  Mevrouw Dieltjes
24  Mevrouw Wijnans

26  De heer Bus
28  De heer Eppenhof
29  Mevrouw Unnik

MEDEWERKERS
April
06 Petra Schuurkes
09 Els van Beurden
11 Lizanne van Berkel
13 Herwin Jonkers
13 Wilma Vromans
14 Corine van Esch
16 Ans van Hal
18 Wilma Smulders
23 Chaima Mallouki
29 Ad van de Wiel
Mei 
04 José Kuijpers
10 Anne van Gorp
10 Lidia Maas
11 Anke Kommeren
12 Mella Kandic
15 Annet de Cock
17 Marie-José Wijnans
20 Karin Maas
21 Anja Luijten
21 Ingrid van Rooij
23 Karin Maas
24 Debbie van de Wouw
25 Danielle van Achterberg
25 Willeke Scheenstra
26 Kim Versluis

27 Anita Peffer 

VRIJWILLIGERS
April 
01  Angelique de Herder
02   Sjan Korenromp
03   Rob van den Brand
04   Lia Molenschot
05   Miep Désar v.Ginderen
07   Ligeia Rumay
12   Bep Spijkers
20   José Santegoets
26   Ad Remeijsen
26   Carla Loogman
28   Joke Jonkergouw

Mei
01  Ans v.d. Dries
08 Martin Spapens
08  Jeanne Nahimana
09  Jeanne Rijkers
09 Hans Hofland
10  Richard Bolte
10  Marly Barry
12  Tini de Jong
15  Bep Looijkens
16  Magda Mendes
17  Tiny Mutsaers
29  Ria Joore
30  Jopie Linders

Verjaardagen

Bewonersberichten
Nieuwe bewoners
Mevrouw Heiligers
Mevrouw de Laat
Mevrouw de Brouwer
Echtpaar Van de Meer
De heer Robben
De heer Rombouts
De heer Devriesere
Echtpaar Mastbroek
De heer Hornikx
De heer Kneepens

Overleden
Mevrouw van Helderen
Mevrouw de Vries
De heer Smiet
Mevrouw Willemen
Mevrouw Kleis
Mevrouw Gaillard
De heer Laros
De heer Van de Poel
Mevrouw Molenschot
De heer Boor

Verhuisd
Mevrouw Leijsen
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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

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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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



GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...


