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Kluskubus
Door Diana Vermeulen

Wat zijn we blij met mooie initiatieven,  
zo ook met het initiatief dat ontstaan is  
vanuit een cursus Welzijn en Activiteiten. 

Angelique en Gonny hebben deze gevolgd  
en meteen de daad bij het woord gevoegd.

Zij kwamen er tijdens de cursus achter dat er maar 
weinig activiteiten waren voor mannen. Ze zijn op 
zoek gegaan naar mogelijkheden en daar kwam 
een geweldig idee uit. Met behulp van een oom 
van Angelique kwam de uitvoering tot stand en is 
de ‘kluskubus’ geboren. We zijn erg blij met het 
resultaat!
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Van de redactie
Beste lezers voor u ligt alweer de laatste editie  
van dit jaar. Zitten we nog lekker te mijmeren  
over de vakantieperiode en bestemmingen, 
genieten we nog van het nazomerzonnetje  
maar is het alweer bijna tijd om het jaar af te 
sluiten. Kunnen we alweer pepernoten kopen  
in de winkels, de pietendiscussie weer aanwak-
keren, trekken we de kerstboom weer uit de kast 
en kunnen we nadenken over bij wie en hoe we 
de feestdagen gaan doorbrengen. Altijd weer een 
puzzel voor velen!

Wat gaat een jaar toch snel voorbij en een  
kwartaal dus nog te sneller!

In deze editie staan we ook even stil bij de  
bevrijding van Tilburg, alweer 75 jaar geleden. 
Komt er uitleg over daginvulling en kwaliteits- 
gelden. Vertelt de cliëntenraad waar zij de  
afgelopen periode mee bezig zijn geweest.  
En zien we weer mooie foto’s voorbij komen. 
Want dat maakt een blad toch net iets meer af!

Denkt u nu ‘hier moet toch echt even aandacht 
aan worden besteed’, laat het ons weten,  
we staan open voor uw suggesties!

Ik wens u veel leesplezier toe, alvast fijne  
feestdagen en een geweldig bruisend begin  
voor 2020!!

satijnhof@dewever.nl 

Als De Wever en als Satijnhof 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 de eerste helft van 2019 hebben 29 bewoners of familieleden een 
reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Satijnhof het cijfer 8,2.

Klanttevredenheid

8,2

Enkele zaken die volgens u goed gaan
• Een welkom gevoel
• Tevreden over zorg en eten
• Goede communicatie
• Thuisgevoel

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Optimaliseren dagbesteding
• Gemaakte afspraken nakomen

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



Huisbingo  1 – 15 – 29 oktober 
12 – 26 november 
10 december 
7 januari 2020

 
Kerkviering  10 oktober 

7 november 
2 januari 2020 (?)

 
Themaochtend, 24 oktober 
geestelijk welzijn 21 november 
 
Communie uitreiken  14 oktober 

11 november 
9 december 
13 januari 2020 

 
miMakker Cato  3 – 14 – 21 oktober 

4 – 11 november 
4 – 16 december

 
Accordeonist Peter  23 oktober 

20 november 
15 januari 2020 

 
Peuterproject  4 oktober 

1 november 
3 januari 2020  
 

Herdenkingsviering Maandag 28 oktober 
Satijnhof  Maandag 28 oktober 
 15.00 uur Patroon 
 
Modeverkoop  Woensdag 30 oktober 
vanderKlooster 14.30 uur Hal
 
Kerstviering Satijnhof Maandag 23 december 
 14.30 uur Patroon 
 
Nagelverzorging   Maandag – dinsdag 

– en woensdagochtend
 
Biljartclub  Maandagmiddag
 
Spelmiddag  Maandagmiddag
 
Schilderclub  Dinsdagochtend
 
Zingen Dinsdagavond
 
Koersbal Woensdagochtend
 
Wandelen Donderdagmiddag

Winactie Dag van de Zorg
Door Diana Vermeulen

In de maand mei heb ik naar alle medewerkers 
van Koningsvoorde, Satijnhof en De Vleugel  
een mail gestuurd met de vraag of zij een foto 
konden opsturen wat het ‘gevoel van zorg’  
vertegenwoordigde. Er was zelfs een prijsje  
mee te winnen; een ‘make-over’ door de kapster 
van Satijnhof. Misschien is dit ook wel de reden 
geweest dat de inzendingen die binnen kwamen 
voornamelijk van medewerkers van Satijnhof 
afkomstig zijn…

De drie winnaars zijn: Dimphy de Laat, Wilma  
van Gorp en Ellen Kramer.

Foto 1 - foto kerstdiner op Angora
Dimphy zegt daarbij: Voor mij is een kerstdiner  
met de bewoner en zijn vrouw en of haar man een 
belangrijk moment om het ‘thuisgevoel’ te kunnen 
geven. Dit wordt ook ieder jaar zeer gewaardeerd.

Foto 2 - foto met bewoonster
Wilma zegt daarbij: Betrokkenheid voor en met  
de bewoners. En dan voor de tevreden glimlach, 
daar doen we het toch voor.

Foto 3 - foto met bewoonster
Ellen zegt daarbij: Zorgverlening is niet alleen  
het werken aan het bed en het aanbieden  
van medicatie, het begeleiden naar het toilet.  
Maar misschien nog wel veel meer het realiseren 
van die glimlach op een iedere gezicht, het gevoel  
van er mogen zijn. Er echt mogen zijn!

Beste dames, van harte gefeliciteerd met jullie 
prijs! Deze kunnen jullie bij mij persoonlijk komen 
ophalen.

1

2

3Nieuwjaarsevenement Medewerkers en vrijwilligers
Onlangs is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie  
van De Wever geëvalueerd. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat deze receptie in de 
traditionele vorm zijn langste tijd heeft gehad. 

Besloten is daarom voor een andere vorm  
van contact te kiezen waardoor we vooral de 
medewerkers bereiken. Een lezing of symposium  
voor medewerkers en vrijwilligers van De Wever, 
dus geen relaties en oud-gedienden meer. 

Gezien de transitie waarin De Wever zich bevindt, 
kwamen we uit bij het fenomeen ‘Omdenken’. 
Omdenken is een praktische filosofie waarmee je 
problemen in mogelijkheden kunt transformeren. 

De ‘Omdenkshow’, een interactieve theatershow, 
zet deelnemers aan tot een andere manier  
van denken en samenwerken. Van denken in 
problemen en beperkingen, naar denken in  
kansen en mogelijkheden. Bovendien ervaren  
de deelnemers een sterk wij-gevoel, dat door de 
collectieve leerervaring positief doorwerkt op de 
organisatiecultuur.

De Wever heeft deze show vastgelegd op  
donderdag 23 januari vanaf 15.00 uur.  
Er kunnen maximaal 250 personen deelnemen. 
Meer informatie volgt via intranet.
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Activiteiten



Burenbingo
24 oktober
7 november
21 november - Sinterklaasbingo
12 december - Kerstbingo

Aanvang 19.30 uur

VIJF rondes € 5,-
HOORFDRONDE  1,-
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Op 26 juni is er voor de familie van de 
bewoners van Satijnhof een sponsorbingo 
gehouden. De opbrengst ging geheel ten 
goede voor de Alzheimerstichting.

De opkomst was niet heel groot maar het 
gezelschap wat er was, heeft de avond goed 
gemaakt.

Het was een geslaagde, gezellige avond en 
iedereen had wel een mooie prijs om mee naar 
huis te nemen.

De prijzen waren gesponsord door:
•   Bloemisterij enTuincentrum Het Wandelbos
•   Primera Aabe
•   Lunchroom ’t Smulhuys
•   Woonwinkel XOOON
•   Perfetti Van Melle
•   Pedicure Savé 
•   Eetcafe De Patroon Satijnhof
•   Albert Heijn Buurmalsenplein
•   Groente en Fruit Gewoon Vers

Wij willen hen hartelijk danken voor de 
geschonken prijzen.

Kermismiddag 2019 
Door Jolanda van Rijswijk

Omdat het erg warm was in de kermisweek en niet iedereen in 
de gelegenheid was om naar de kermis te gaan, hebben we dit 
jaar de kermis naar Satijnhof gehaald.

Het was een gezellige kermismiddag op 20 juli met 
accordeonmuziek, spelletjes en een lekker vers gebakken 
wafel.

Sponsorbingo
Door Jolanda van Rijswijk



Op Koningsvoorde is een echte melding geweest 
van brand. Lizette heeft complimenten gehad 
voor het handelen. 

Klantenreizen Brasserie
Nanno komt dit toelichten in de cliëntenraad. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat steeds 
dezelfde punten naar voren kwamen. Een 
mysterie guest heeft de Brasserie bezocht en 
deze gaf een mooi compliment.  

Aan een extern bureau is gevraagd om 
ondersteuning bij het goed neer zetten van de 
Brasserie.  

Punten die naar voren kwamen:
•   Inrichting van De Brasserie niet handig voor 

ouderen (banken)
•   Geen vaste plekken maar toch ook weer wel
•   Fijn als je keuze hebt tussen in de middag of in 

de avond warm eten
•   Speciale avonden worden als ‘uit 

eten’momenten gezien 

Ook een spreiding van tijdsdrukte is wenselijk. 
Aan verbetering wordt hard gewerkt en de 
cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden van 
de vorderingen. 

Spiegelgesprekken 
Walter Ceelen is gevraagd de stand van zaken 
omtrent de eerder gedane spiegelgesprekken 
met de bewoners/familie van Lamee, Cashmere 
en de Vleugel toe te lichten. Er waren veel 
positieve zaken genoemd. Maar de cliëntenraad 
was vooral nieuwsgierig naar wat er met 
aangegeven verbeterpunten was gedaan of hoe 
eventueel het vorderde.  

Cashmere 
Wat betreft de actieve aanwezigheid zijn er extra 
gastvrouwen gekomen waardoor vaak twee 
mensen op de huiskamer aanwezig zijn. Dan het 
overdrachtmoment; het rapporteren gebeurt in 
eigen tijd, op kantoor. Hierdoor lijkt het dat 
personeel veel op kantoor zitten in plaats van met 
de bewoners bezig te zijn.  

Dan de actieve begeleiding van stagiaires; een 
personeelslid zorgt voor een goede verdeling 
onder de afdelingen.  

Een proces dat nog niet loopt zoals het hoort; 
zorgen dat iedereen op de hoogte is. Het 
zorgplan wordt niet altijd goed gelezen. Maar 
men is hier volop mee bezig, dit is overigens een 
Weverbreed probleem. 

Lamee 
Net als bij Cashmere wordt het zorgplan niet altijd 
goed gelezen, het proces loopt nog. 
Activiteiten bedenken en variatie aanbieden is 
ook zo’n verbeterpunt, er is iemand aangenomen 
om de gastvrouwen te coachen en te sturen. Het 
heeft de aandacht. De combinatie van gastvrouw/
welzijn functie is lastig. Weverbreed zijn ze hier 
mee bezig.

De Vleugel
Ook hier is geïnformeerd zijn een punt, maar 
zoals gezegd dit speelt bij heel De Wever.
Verder zouden activiteiten meer zichtbaar moeten 
zijn. Via Facebook worden momenteel 
familieleden op de hoogte gehouden van leuke 
momenten met de bewoners. Facebook is een 
open source en zou eigenlijk besloten moeten 
zijn, hier wordt momenteel naar gekeken. 
Misschien via het Cliëntportaal? Wel is aan de 
familie gevraagd of bewoners wel op Facebook 
geplaatst mogen worden. Dit is geborgd via 
formulieren die bij aanname van de bewoner zijn 
getekend.  

Tenslotte: bij De Vleugel geeft men aan enorm te 
genieten van het verjaardagmoment. Dit kan 
apart gevierd worden maar meestal gebeurt dit 
met de bewoners samen en dan twee 
familieleden erbij. De Vleugel heeft zelf geen 
voorzieningen zoals de Patroon op Satijnhof of de 
Brasserie op Koningsvoorde, dit wordt 
gecompenseerd op deze manier. Dit geeft veel 
klantwaarde, vandaar als verbeterpunt om dit 
verder uit te bouwen.
 
Eindconclusie: Het zijn goede spiegelgesprekken 
geweest. Enkele punten zijn in behandeling 
andere punten wordt nog aan gewerkt omdat dit 
een Weverbreed vraagstuk is.

Een verslagje van wat de laatste paar maanden 
aan de orde is geweest in de cliëntenraad. 

LIV (Leven in Vrijheid).
Iemand kreeg de opmerking dat het op de rem 
zetten van een rolstoel vrijheidsbeperking is. Het 
vastzetten van een rolstoel mag alleen als er een 
afspraak over is gemaakt met de cliënt/familie. 
Het is altijd een vrijheidbeperkende maatregel 
geweest voor bewoners die zelf niet de rolstoel 
van de rem kunnen halen. In de opleidingen voor 
de vrijwilligers of themabesprekingen zijn 
mogelijkheden voor vrijwilligers om hierover 
kennis op te doen.  

Bennie Smits heeft de cliëntenraad uitleg 
gegeven hoe de domotica op Satijnhof 
momenteel werkt en wat de veranderingen zijn bij 
het gewenste opwaarderen van dit systeem, in 
oktober. De medewerker die momenteel achter 
de beeldschermen zit om de boel in de gaten te 
houden, kan met het nieuwe systeem actief 
meewerken. En dit is een heel groot winstpunt 
voor de cliënten. 

Inspectie rapport IGZ
Het bezoek van IGZ was eind vorig jaar en het 
rapport heeft lang op zich laten wachten. 
Er waren slechts een paar aandachtspunten 
verder was het een goed rapport. 

Besturingsfilosofie van De Wever
Deze filosofie is bekeken vanuit de cliënt: eigen 
regie en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van zijn leven. Medewerkers moeten maximale 
ruimte hebben om (vanuit het kennen van de 
cliënt en naasten) de cliënt hierin te 
ondersteunen. Zelfstandige teams. 

Vraag over het waken bij bewoner
Men kan op de afdeling eten en drinken krijgen 
(broodjes/soep), hetgeen op de afdeling 

voorradig is. Als familie in de Brasserie iets wil 
eten of drinken dan is dit niet gratis en diënt men 
gewoon net als de overige gasten te betalen.

Ziggo op Satijnhof en De Vleugel
Het analoog signaal van Ziggo gaat verdwijnen. 
Elke woon/slaapkamer krijgt zijn eigen 
aansluiting. Men moet dan zelf een aansluiting 
afsluiten met Ziggo, net als op Koningsvoorde. 
Het zal wel iets duurder zijn. 

Kwaliteitsgelden
Deze zijn beschikbaar voor de jaren 2019-2020 
en 2021. Voor Satijnhof en de Vleugel zijn deze 
gelden al voor 1½ jaar besteed. Voor het 
resterende geld wordt gedacht aan maatregelen 
voor overlap in tijd voor overdracht, extra uren 
voor welzijn en een bewegingsagoog aannemen. 
Teams hebben kaders gekregen, mogen zelf 
invullen hoe dit vorm te geven. In oktober moet er 
een plan op tafel liggen. 

Bij Koningsvoorde ligt dit anders, in verband met 
een eerder besproken tekort. Er is toegezegd dat 
de kwaliteitsgelden in het dagtarief komen, dit is 
gunstig voor Koningsvoorde. Ook is de ontwikkeling 
dat het tarief van ZZP4 en misschien ZZP6 naar 
beneden worden bijgesteld negatief. We houden 
die ontwikkeling in de gaten, Koningvoorde heeft 
best veel cliënten met een ZZP4. 

Afbouw Koningsvoorde
De cliëntenraad wordt goed op de hoogte 
gehouden van de vorderingen van de afbouw, 
deze geschied voorspoedig. 

Brandoefening Satijnhof
Enkele leden van de cliëntenraad zijn op Satijnhof 
getuigen geweest van een onaangekondigde 
brandoefening. Er zijn lessen uitgekomen om van 
te leren. Het personeel handelt toch anders indien 
het een oefening is of het echte werk.  

Vanuit de cliëntenraad
Door Bert Claessen
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Wandelclub Satijnhof
Door Jolanda van Rijswijk

In augustus zijn we gestart met een 
Wandelclubje. 

Elke donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur gaan 
we aan de wandel in de buurt van ons zorgcentrum. 
Lekker wandelen in het Leijpark of langs de haven. 

Er is altijd begeleiding aanwezig vanuit team 
Welzijn en vanuit de woongroepen. Daarnaast 
worden we bijgestaan door vrijwilligers die ons 
ondersteunen. Vindt u het leuk om als wijkbewoner 
mee te wandelen, sluit gerust aan. 

We starten bij de ingang van Satijnhof.

Leven in vrijheid
Ruimte om te bewegen, kunnen zijn wie je 
bent, regie behouden, verantwoordelijk zijn 
voor eigen keuzes. Dat is wat wij willen voor 
onze bewoners. Op Satijnhof hebben we dit  
al ver doorgevoerd, en gaan we door nieuwe 
techniek in te gaan zetten, nog een stapje 
verder.

Veel bewegingsruimte
Het is in basis simpel: iedereen moet binnen het 
huis kunnen gaan en staan waar hij of zij wil. Wij 
zijn een open huis voor gasten en tegelijkertijd een 
veilig thuis voor onze bewoners. Een huis zonder 
gesloten deuren, met slimme techniek die zorgt 
voor veiligheid. Bewoners hebben maximale 
ruimte en kunnen in het hele huis terecht en ook 
zo de tuin inlopen.

Hoe werkt de techniek nu?
De meeste bewoners hebben een tag: een horloge 
of halshanger. Als een bewoner met tag in een 
dwaalzone komt sluit de voordeur of krijgt de 
begeleiding een waarschuwing. De dwaalzones 
zijn gemarkeerd met een zogenaamde ‘lus’, deze 
is aangebracht op de vloer of onder de tegels en 
detecteert wanneer er iemand loopt.

In de nachtdienst werken twee medewerkers. Zij 
werken vanuit een ruimte waar zij zicht hebben op 
camerabeelden. Overal hangen camera’s die we 
alleen ’s nachts gebruiken. Als iemand in de nacht 
aan het dwalen gaat, dan krijgt de medewerker via 
een Optiscan (een laserstraaltje) een bericht en 
deze kan dan de camerabeelden gaan bekijken en 
vervolgens beslissen wat er moet gebeuren.

Wat wordt de nieuwe techniek?
De techniek gaat ondersteunen in een zo optimaal 
mogelijk leven in vrijheid en veiligheid. Meer dan 
nu kan dit ingesteld worden per individuele bewo-
ner. Een goede balans tussen ruimte (vrijheid) en 
veiligheid is immers voor iedereen anders. De 
techniek is sterk verbeterd ten opzichte van de 
techniek die we nu gebruiken. 

Het moet medewerkers betere (efficiëntere)  
signalen geven over wanneer een bewoner  
begeleiding nodig heeft. Medewerkers ontvangen 
beelden binnen via hun smartphone. Het is  
daardoor niet meer nodig dat één nachtdienst- 
medewerker achter de monitor blijft zitten en  
dus is er meer ruimte voor de medewerker om  
de nodige begeleiding te geven.

Wanneer gaan we dit doen?
In oktober gaat het werkelijk zo ver zijn. De nieuwe 
techniek met sensoren gaat aangebracht worden, 
de telefoons van de medewerkers gaan vervangen 
worden door smartphones. Dit gaat een aantal 
weken in beslag nemen. Ondertussen gaan  
medewerkers in een workshop geïnformeerd 
worden en gaan ze oefenen met de nieuwe  
techniek. We gaan in overleg met de contactper-
soon uitdenken welke techniek bij de bewoner 
ingezet gaat worden voor de meest optimale 
balans tussen ruimte/vrijheid en veiligheid.  
En achter de schermen gaan we de techniek 
instellen (per bewoner) 

En dan gaan we om! Het zal zeker wennen zijn. 
En hoewel we alles goed voorbereiden gaat er 
misschien iets toch niet helemaal zoals we voor 
ogen hadden. Er is een zorgtechnoloog Kim en 
twee stagiaires Bas Dirks en Stan van Limpt van 
de opleiding Mens en techniek aanwezig om ons 
hierbij te helpen.

Met de ervaringen die we hierin als Satijnhof 
opdoen zullen de komende jaren ook andere 
locaties van De Wever gebruik gaan maken van 
deze zorgtechnologie en de vrijheid van bewoners 
kunnen verruimen!
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Vele collega’s zijn mij al voorgegaan met de 
pollepel, maar net voor de zomerperiode heb 
ook ik De Pollepel gekregen! De keuze met 
wie ik mee wilde lopen was al snel gemaakt, 
namelijk met José van de Langenberg, 
teammanager Zorg en Welzijn van 
Koningsvoorde. De laatste dag voor mijn 
zomervakantie was het dan zover. 

De reden dat ik voor haar heb gekozen is  
dat ik vanaf augustus zelf gestart ben met  
de opleiding Management in de Zorg. Als  
senior-verpleegkundige heb ik veel contact  
met de teammanagers van Satijnhof, maar  
hoe leuk is het om in de keuken te kijken op een 
andere locatie.

José heeft mij in deze korte tijd laten proeven aan 
haar manier van leidinggeven, hierdoor is mijn wil 
om hierin te ontwikkelen extra groot geworden. 

Ik wil haar hiervoor nogmaals bedanken,  
dus José: Bedankt!

De Pollepel Door Kimberley Erkemeij, seniorverpleegkundige Satijnhof
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Alle 50 vrijwilligers van Satijnhof (enkele hierbij gefotografeerd J ) 
hartelijk bedankt voor al jullie goede zorgen aan onze bewoners in 
2019! Ik wens jullie een mooi Kerstmis en de beste wensen voor 2020.

Els van Dooren
Coördinator vrijwilligers Satijnhof.

Alle 50 vrijwilligers van Satijnhof 
hartelijk bedankt

Satijnhof krijgt, net als andere zorgcentra,  
extra geld om invulling te geven aan een goede 
kwaliteit van zorg en welzijn. Landelijk zijn  
er normen gesteld: bijvoorbeeld toezicht en 
aandacht in de huiskamer, verpleegkundige 
aanwezigheid voor complexe zorg. Het gaat  
om de bewoner echt goed kennen en 
persoonsgerichte aandacht.
 
Van de extra gelden zijn voornamelijk veel 
gastvrouwen aangenomen waarmee we grote 
delen van de dag altijd iemand in de huiskamer 
hebben die de bewoners goed kent, aandacht 
hebben voor lekker eten en drinken, voor 
gezelligheid en een activiteit. Jolanda van Rijswijk 
is als welzijnsmedewerker algemeen in dienst 
gekomen om de gastvrouwen te ondersteunen  
in hun nieuwe rol in de daginvulling en voor het 
organiseren van activiteiten buiten de woongroep. 
Op elke woongroep is een medewerker welzijn 
die activiteiten helpt organiseren. Op de 
woongroep, met een uitstapje of een evenement 
in De Patroon of de tuin. We kozen er ook  
voor om elke dag een zorgmedewerker in een 
gastvrouwdienst te plannen. Zij schuift in als er 
een zorgcollega onverwacht ziek is geworden. 

Zeer waardevol is dit alles. Dat blijkt ook uit de 
reacties van bewoners, familie en van de mede-
werkers. We merken allemaal een belangrijk verschil.

Deze gelden zijn voor de komende jaren 
gegarandeerd én er gaat nog meer extra geld 
beschikbaar komen. Echter nu zijn de ‘spelregels’ 
veranderd. Landelijk is in 2018 onderzoek gedaan 
naar wat een indicatie gemiddeld gezien nodig 
heeft aan zorg en begeleiding, ofwel wat een 
indicatie kost. Er zijn verschillende indicaties. Op 
basis van dit onderzoek is landelijk per indicatie 
het tarief aangepast. Bijvoorbeeld de lage ZZP 4 
krijgt vanaf volgend jaar per dag een aanzienlijk 
lager tarief terwijl een andere indicatie juist een 
hoger tarief krijgt. 

Afhankelijk van de mix aan indicaties gaat een huis 
dus inderdaad dat beloofde ‘meer kwaliteitsgeld’ 
krijgen, of krijgt een huis juist minder. Satijnhof gaat 
nog steeds meer geld ontvangen, maar wellicht  
niet meer genoeg om al onze behoeften en plannen 
te vervullen. Graag willen we de gastvrouwen op 
elke woongroep aanwezig kunnen plannen van 
8.00 tot 20.30 uur, zouden we graag de welzijns-
medewerkers meer ruimte willen geven en de 
diensten van de medewerkers laten overlappen 
zodat ze met elkaar kunnen overleggen. Gelukkig 
hebben we met het eerste geld al betekenisvolle 
dingen kunnen doen! We zullen samen goed 
moeten kijken en bespreken hoe we met het iets 
minder ‘meer-geld’ zo goed mogelijk en 
betekenisvol kunnen vervolgen.

Het motto van De Wever is: maak van je oude 
dag een nieuwe dag!
Het straalt de intentie uit dat medewerkers van  
De Wever hun uiterste best zullen doen bewoners 
te ondersteunen om van hun oude dag een fijne 
nieuwe dag te maken. Elke dag opnieuw.
We hebben dan ook veel aandacht voor wat een 
dag fijn maakt. Maar hoe doen we dat, doen we  
er genoeg aan? Kan het misschien nog beter?
Satijnhof maakt onderdeel uit van het Project 
Daginvulling/woonondersteuing. We doen dat met 
twee andere locaties van De Wever: De 

Bijsterstede en De Hazelaar. Gekeken wordt  
hoe er nu invulling aan de dag (in de huiskamers) 
gegeven wordt, wat hier goed in gaat, wat men 
hierin van elkaar kan leren. Nieuwe dingen 
uitproberen. Samen tot het beste komen. En 
daarna overbrengen naar alle locaties van De 
Wever. Heel Satijnhof maakt hier deel van uit. 
Jolanda van Rijswijk is namens Satijnhof 
projectteamlid. Met nieuwsgierigheid, 
betrokkenheid, trots en plezier gaan we onderdeel 
uitmaken van dit project woonondersteuning!

Kwaliteitsgelden goed besteed
Door Lizette de Laat

Een fijne dag!
Door Lizette de Laat



Voor de verkoop voor de Alzheimerdag hebben een paar dames op 
Brodee samen met Anja mooie kussens gemaakt. 
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Een verdiende en positieve 
ode aan onze stad Tilburg.

Zomaar…samen genieten !!

Al ben ik beslist niet aangesteld voor 
boekbespreking, heb er ook absoluut de kennis 
niet voor, toch wil ik dit samen met u delen !

Ik ben geen geboren Tilburgse, maar woon al wel 
sinds mijn jeugd ‘in de schoonste stad van het 
laand’.

Nou, de schoonste heb ik ernstig twijfels over, 
maar wel een heerlijke bourgondische, leuke, 
sociale, creatieve stad! Alles op onderwijs, uitgaan, 
muziek, sport, noem maar op, is er. En wist 
natuurlijk al wel, dat we Willem II-stad zijn op 
allerlei gebied.

Ik heb kort geleden een boekje cadeau  
gekregen, ‘Tilburg militaire stad’ geschreven  
door Herman Roozenbeek. Nu houd ik van  
lezen en geschiedenis...

Nou, lieve mensen, ik heb er beslist geen 
aandelen in, hoor, maar lees dit!

Wat een prachtig, zo zuiver gedetailleerd 
geschreven boek.

Als ooit iemand een tikkeltje geringschattend  
over Tilburg spreekt, geef ze dan dit in hun 
handen. Je hoort toch nogal eens, Tilburg blijft  
een dorp?!

Nu, met alles wat ik hierboven opnoem, ben ik  
’t daar beslist niet mee eens en terecht! Als je dit 
boek leest en geschiedkundig ziet, wat Willem I  
en II in onze stad zagen en investeerden.

Wat een kolossaal vertrouwen de legerleiding  
met Willem aan ’t hoofd in ons zag.

Wat we toch in de Franse tijd allemaal konden 
voorkomen (ook wel eens faalde natuurlijk),  
soms samenspande met Engeland.

Jaren onze eigen grenzen beschermden, steeds 
stadsgenoten hadden, die het roer mee in handen 
namen, soms om er zelf beter van te worden, 
maar velen toch echt uit vaderlandsliefde !

Zeker, er was een periode dat fabrikant en pastoor 
erg veel lakens uitdeelden, maar je moet ook alles 
in het tijdsbestek bekijken, waarin je zit.

De bevolking had toen niet de ontwikkeling van nu, 
daar walsen we maar al te makkelijk overheen.

Daarbij, om Brabant te handhaven ten opzichte van 
Noordelijk Nederland was een prestatie op zich! We 
zijn nu met trots de 6de stad van Nederland.

We hebben overal relaties, zakelijk, sport en 
cultureel.

Zeker, dat heb je overal kunnen lezen en 
beluisteren, maar zo helder en duidelijk is me 
eigenlijk nog nooit de spiegel voorgehouden.

Het is zo jammer, dat na zoveel en lang verblijf in 
Tilburg. Willem II het niet haalde, om zijn mooi 
nieuw paleis te betrekken.

Fijn, dat we weer een Willem (Alexander) hebben 
die veel belangstelling voor onze stad heeft.

Dank, aan de schrijver van dit mooie interessante 
boek. En laten wij trots zijn en blijven bouwen aan 
de grootste stad van Brabant, met zijn blijmoedige, 
actieve mensen.

UTOPIA.



Bevrijding 
Door Diana Vermeulen 

Kijkend naar de foto’s die ik voorbij zie komen op 
internet over de bevrijding van Tilburg, bevrijding 
van Nederland, komen de volgende gevoelens bij 
mij boven: respect, opluchting, moed.

Want hoe jong waren sommige soldaten niet? Die 
uit het veilige gezinsleven werden getrokken om in 
een ander land te moeten gaan vechten. Wat een 
angst hebben deze ‘mannen’ gekend om zich in 
deze oorlog te storten, in deze ellende. Hopende 
dat ze het zouden overleven en weer veilig naar 
eigen land konden terugkeren.

Ik weet nog goed op zondagen dat mijn opa bij 
ons aan de eetkamertafel zat. Dan kwamen vaak 
de mooie verhalen naar boven over het verleden, 
over vroeger…

Een verhaal deed mij altijd een rilling bezorgen. 
Mijn opa voer op de binnenvaart in Noord-Holland 
en het was in die tijd streng verboden om een 
radio aan boord te hebben. Op een dag kreeg hij 
controle van de Duitsers. Het hele schip werd 
doorzocht. Een jonge Duitse soldaat kwam bij 
deze controle de radio van mijn opa tegen. Hij 
keek mijn opa strak aan, enigszins geschrokken 
van zijn vondst. Heel even kreeg mijn opa een 
ingeving en bood de Duitse soldaat een reep 
chocolade aan. Deze soldaat pakte het aan en 
klom van boord zonder ook maar enig woord over 
de radio te zeggen tegen zijn meerdere…

Dit noem ik met recht ‘door het oog van de naald 
kruipen’. Want hoeveel mensen hebben dit geluk 
niet mogen kennen en hebben het uiteindelijk met 
hun leven moeten bekopen? Genoeg, zo te lezen 
op internet. Daar had mijn opa ook tussen kun-
nen zitten en dan had ik dit verhaal niet aan jullie 
kunnen vertellen. Ik weet zeker dat menig oudere 
een identiek verhaal kent. Deze verhalen moeten 
verteld blijven worden, zodat we eens te meer 
beseffen wat een geluk we destijds hebben 
gehad. En hoe we onze vrijheid moeten blijven 
koesteren. Kijk om je heen in de wereld, niet 
iedereen kan hetzelfde zeggen.

Om even bij stil te staan en op terug te denken , 27 oktober 2019 is Tilburg 75 jaar bevrijd !! 
Blijft voor ieder die het beleefd heeft een Gouden dag. En onze geallieerden , vooral voor Amerikanen , Engelsen , 
chotten , Canadezen en Polen , onze levenslange dankbaarheid !

UTOPIA
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Start waakmanden
Door Marjolein van Roekel-Lambregts, 
geestelijk verzorger

De laatste dagen voor het overlijden van een 
bewoner, zijn er regelmatig familieleden die 
een (deel van de) dag of nacht waken bij hem 
of haar. Als je een aantal uren bij een stervende 
bent kun je allerlei emoties ervaren. Je normale 
bezigheden worden doorkruist en je weet niet 
precies hoe lang het zal gaan duren. De uren 
kunnen soms lang duren. Het kan de 
gelegenheid bieden om terug te blikken met 
familieleden en verzorgenden. Als je behoefte 
hebt aan een luisterend oor mag je een beroep 
doen op de geestelijk verzorger.

Op Satijnhof willen wij deze familieleden wat 
meer comfort en steun gaan bieden in deze 
bijzondere periode. We starten in oktober 2019 
met één waakmand en gaan dat geleidelijk uit-
breiden. In deze mand zitten spulletjes die geb-
ruikt mogen worden. We bieden comfort door 
bijvoorbeeld kussentjes, een deken en lampjes. 
Soms is het prettig om je gedachten even te 
verzetten met een tijdschrift, puzzel of het kleuren 
van een mandala. In de mand zit ook olie die 
gebruikt kan worden om de bewoner een hand-
massage te geven. 

De waakmand is samengesteld door een werk-
groep van medewerkers van welzijn, zorg en 
geestelijke verzorging. Wij hopen dat de mand 
gaat helpen om de periode van waken goed door 
te komen. Neem gerust contact op als u vragen 
heeft of ervaringen wilt delen.

m.v.roekel@dewever.nl 
013 464 4100
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Programma De Patroon Puzzelt u mee?

Streept u de woorden weg, horizontaal,
verticaal maar ook diagonaal. 

V R I E N D E L IJ K S IJ I

B F T E T I E S A T B L R

O O B N R B E A T R E A W

X B A U E E Z T O A A A A

E I R I E S G O T P D R S

R E R O T C V E R E E S T

S K I H T H B E R Z M E U

H T C E R O D R E E E I N

O E A W I N N A A R N IJ N

R P D K I K M D C D M E E

T N E K E E E N E R E A L

C A I R O N O L E N E N N

H O P P A C H T E R B A K

ACHTERBAK
BARRICADE
BEADEMEN
BESCHONKEN
BOXERSHORT
BRADEN
CAIRO
CONCREET
EBBEN
EIKEL
FOBIE
HOPPEA
KINDERPAAR
KRIEBEL
LAARS
LENEN

NIETTEMIN
OPERA
POEMA
RECHTSZAAK
REGEREN
RIANT
ROTONDE
STADS
STAKEN
TERMIJN
TRAPEZE
VEERMAN
VOORBIJ
VRIENDELIJK
WASTUNNEL
WINNAAR

Oplossing 
Naam  
Afdeling          Appartement  

Vrijdag 25 oktober
Huifkartocht voor bewoners Satijnhof
Aanvang 13.30 uur

Vrijdag 25 oktober 
Themadiner Mosselen met livemuziek DJ Ron
Aanvang 17.00 uur - € 16.50 

Zaterdag 9 november 
Hollandse Middag met livemuziek DJ Ron
14.00 - 16.00 uur - Toegang gratis

Vrijdag 29 november
Themadiner Duitsland met livemuziek DJ Ron
Aanvang 17.00 uur - € 16.50   

Zaterdag 14 december
Kerstmarkt
11.00 – 16.00 uur

Zaterdag 14 december
Muziekmiddag met zangeres Corrie
14.00 - 16.00 uur - Toegang gratis   

Dinsdag 24 december
Kerstbrunch voor bewoners Satijnhof
12.00 – 15.30 uur
De Patroon open van 15.30 – 18.30 uur

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag
Kerstdiner
Aanvang 17.30 uur

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag
Kerstdiner
Aanvang 17.30 uur

Zondag 5 januari  
Toosten we op het nieuwe jaar
14.00 – 16.00 uur

Zaterdag 11 januari
Muziekmiddag met Zand Zeep en Soda
14.00 – 16.00 uur
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...
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