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Voor u ligt alweer de herfsteditie van D’n 
Bijerd. De zomer ligt alweer achter ons, een 
zomer waarin het ene hitte record na het 
andere verbroken werd. Diegene die moesten 
werken liepen al zwetend hun werk te doen. 
Maar alles ging zo veel mogelijk door, met een 
extra ijsje of drankje. 

Afleiding bleek ook het beste medicijn tegen een 
hittegolf. Chapeau voor diegene die de heetste 
dagen mochten werken. Want douchen, koken, 
poetsen, activiteiten doen het viel niet mee, maar 
we maakten er het beste van. Ook een 
compliment aan onze vrijwilligers die er elke keer 
toch maar gewoon waren!
 
Zouden we nu ook zijn extreme herfst krijgen? 
Een beetje regen zou niet gek zijn, want dat het 
droog is een feit. In de zomer zijn we er ook 
allemaal flink op uit geweest. Er zijn veel 
uitstapjes gemaakt dankzij de gelden van 
Waardigheid & Trots en ook in 2020 is hier weer 
budget voor. Dus u kunt uw wensen al door gaan 
geven. Inmiddels zijn de eerste contacten met 
Sinterklaas alweer gelegd. Want met het 
aanbreken van de herfst komen ook weer de 
feestdagen in zicht. Een jaar is toch niets meer. 
Nog niet zo lang geleden werd het 2000 een 
millenniumjaar en nu gaan we alweer naar 2020.

Wij hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan 
deze D’n Bijerd. Mocht u ook eens wat willen 
schrijven? We houden ons aanbevolen.

Van de redactie
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Beste bewoners, familie en andere 
belanghebbende,

De afgelopen maanden is De Wever druk doende 
geweest met de verdere implementatie van de 
besturingsfilosofie en de daarbij behorende 
wijzigingen die doorgevoerd zijn en doorgevoerd 
gaan worden. Een van de wijzigingen was het 
aanstellen van clustermanagers. Dit betekende 
dat de huidige locatiemanagers konden solliciteren 
naar de functie van clustermanager. Inmiddels is 
deze procedure afgerond en kan ik u meedelen 
dat ik per 1 september als clustermanager verder 
zal gaan. Zoals u weet, vallen de locaties De 
Bijsterstede, Den Herdgang en De Kievitshorst 
onder het voorgaande cluster. Daar zal locatie 
Mater Misericordiae, van oorsprong een 
kloosterverzorgingshuis van de Nederlandse 
Provincie van de Zusters van Liefde, aan 
toegevoegd gaan worden. Ik verheug me er zeer 
op, om kennis te mogen gaan maken met de 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers van deze 
voor mij, nieuwe locatie. Met alle medewerkers 
en vrijwilligers van al deze locaties gaan we weer 
verder met bouwen aan de verzelfstandiging van 
alle teams. 

Ook wordt er de komende maanden druk 
verbouwd binnen de locaties. Op Den Herdgang 
en De Bijsterstede zijn we van start gegaan met 
het realiseren van nieuwe huiskamers, zodat 
u straks allen kunt beschikken over sfeervolle 
huiskamers en niet meer in de nisjes op de gang 
hoeft te verblijven. Ondertussen zijn ook de 
nieuwe vloeren op De Bijsterstede gerealiseerd. 
Het is erg mooi geworden en de geluidsoverlast 
is opgelost. Ook de binnentuin heeft een 
metamorfose ondergaan, mede dankzij het project 
‘Mooi zo, goed zo’. Ga gerust eens een kijkje 
nemen!

Begin augustus werden we binnen Den Herdgang 
opgeschrikt door een externe brand bij de 
inleunwoningen. Als goede buur, hebben we de 
bewoners die hierdoor tijdelijk dakloos waren, 
opgevangen en in enkele gevallen binnen 
locaties van De Wever opgevangen om wat 
langer te logeren omdat het eigen appartement 
niet bewoonbaar was. Ondertussen is ook 
hier de rust weer wedergekeerd en zijn de 
opknapwerkzaamheden nagenoeg weer achter 
de rug. Mede dankzij een aantal medewerkers, 
collega’s van De Wever Thuis en vrijwilligers van 
Den Herdgang, hebben we een prachtige dienst 
kunnen bewijzen in het opvangen van onze buren. 
Nogmaals ook mijn hartelijke dank voor de manier 
waarop iedereen zijn steentje bijgedragen heeft. 
Op 27 augustus is de gemeente ons persoonlijk 
komen bedanken met een heerlijke taart! Beter 
een goede buur dan een verre vriend is ons motto!

Nu de vakanties weer achter de rug zijn en we 
terugblikken op de vakantieperiode, kunnen we 
vaststellen dat we een rustige vakantieperiode 
hebben gehad. Natuurlijk zijn er ook dan soms 
medewerkers die ziek worden en andere gezichten 
te zien dan u gewend bent, desalniettemin 
kunnen we spreken van een rustig verloop van 
de vakantie. Dank aan alle medewerkers en 
vrijwilligers voor alle extra inspanningen die soms, 
onder hoge temperaturen verzet moesten worden.

Margriet Ratelband
Clustermanager

Van de clustermanager
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Even voorstellen
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 directbetrokkenen 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 
antwoordenveloppe, vinden bij de receptie van elke 
locatie of in de thuiszorgmap. Ook kunt u mij per 
e-mail of telefoon bereiken via 
klachten@dewever.nl of 06 520 505 63.
 
Hartelijke groet, Marije Ruijgh



Eendjes vangen

i.v.m. de hitte, werd de kermis naar binnen gehaald

Eendjes vangen

Touwtje trekken

Waarzegster

Heerlijk ijs

Genieten van de opbouw van de kermis

Heerlijke oliebollen halen op de kermis
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Gasthuisring

Bij de overweg ter hoogte van de Noordhoek stond 
in vroeger dagen het ziekenhuis van Tilburg. De 
straat waaraan dit gasthuis lag, kreeg dus de 
naam Gasthuisstraat. Later werd dit Gasthuisring.

Op de foto zien we links naast het gasthuis het 
Moederhuis van de Fraters van Tilburg. De orde 
werd door Mgr. Zwijsen gesticht in 1845. In 1832 
stichtte Mgr. Zwijsen al de orde van de Zusters van 
Liefde. De congregatie opende het hierboven 
genoemde gasthuis aan ‘De Locht’. Achter het 
monumentale pand van de fraters, dat in 1972 
werd gesloopt was in de loop der jaren een wirwar 
van gebouwen verrezen. Zo was er aan de poort 
naast het hoofdgebouw een zogenaamde 
bedrijfsgang waar de fraters hun eigen bakkerij, de 
centrale keuken, timmerwerkplaats, schoenmakerij 
en kleermakerij hadden. De eerste algemene 
overste was pater de Beer, ook wel de Superior 
genoemd. Ook kwam er in 1847 op het achter 
terrein een jongensweeshuis. De jongens werden 
daar opgeleid tot medewerkers van de drukkerij. 
De drukkerij Het Jongensweeshuis leverde een 
duidelijke bijdrage aan de verspreiding van veel 
leermiddelen voor de R.K. scholen, waarvan de 
fraters er zovele hebben gesticht.

Op deze foto zien we aan de rechterkant het 
magazijn van kerkelijke sieraden in de tijd voor de 
tweede wereldoorlog, toen Tilburg nog een echte 
stad was. Het was één van de vele bedrijven die 
allerlei benodigdheden leverden voor de aankleding 
van de kerken en de vele kloosters die ons land rijk 
was, zoals kelken, beelden en kazuifels. Later 
kwam hier de wolhandel van de beer en Beijers.

Achter de bomen (zie foto) lag een oud herenhuis, 
ook wel het kasteeltje van de fraters genoemd. Hier 
woonde de geestelijk overste van de fraters. 

Tegenover de bomen stond de villa van Janssens 
van Buren, wollenstoffenfabrikanten. Op dit zo 
romantische plaatje zien we naast de kar met 
paard ook nog de tramlijn, die van het station naar 
Dongen en Loon op zand en Waalwijk liep. Nadat 
op 1 juli 1934 de Brabantse Buurtspoorwegen en 
Autodiensten - beter bekend als de BBA - waren 
opgericht werden deze tramlijnen opgeheven en 
vervangen door busdiensten die de reiziger wel 
een meer comfortabele wijze van reizen gaven.

Hier zien we de Gasthuisstraat vanaf de Lange 
Nieuwstraat in de richting van de overweg. Aan de 
rechterkant van de straat staat Op deze foto zien we 
aan de rechterkant het magazijn van kerkelijke de 
villa die gebouwd is door de familie Janssens Eras in 
1898. Hierin werd in 1954 het Tilburgs 
Textielmuseum ondergebracht dat er heeft gezeten 
tot 1984. In 1985 werd het gevestigd in het 
Mommerscomplex aan de Goirkestraat. Naast de 
villa op de foto ziet u de in 1846 opgerichte fabriek 
van Janssens van Buren. Toen dit bedrijf in 1969 het 
pand verliet, werd het in gebruik genomen door de 
supermarkt Famila, waarna het Miro werd. Nu is het 
bekend als de ‘grote’ Albert Heijn aan de Jan 
Heijnsstraat. Aan de overzijde van de Gasthuis-straat 
was in het smalle pandje Eis Hendriks gevestigd, 
een bekende motorzaak in Tilburg. Daarnaast 
woonde van de Wegen die aan de Ringbaan Oost 
een timmerfabriek had. Voor de bomen aan de 
linkerzijde ziet u op de foto de oude boerderij van 
boer Maas, die door de bebouwing van gronden rond 
de Gasthuisstraat steeds meer landbouwgrond 
kwijtraakte.

Harrie Schoenmakers †

Schoon Tilburg – Zo als mijn vader het zich herinnerde



Eucharistievieren op De Bijsterstede

Als een van de weinige woonzorgcentra van 
Tilburg, heeft De Bijsterstede nog steeds een 
viering op zaterdag, elke oneven week van 
16.00-17.00 uur. Waren de meeste 
verzorgingshuizen van oorsprong katholiek, zie je 
nu dat dit ook minder speelt in de huidige huizen. 
Als er iets in de maatschappij verandert dan 
verandert dat op den duur ook in onze 
woonzorgcentra. We zien in Tilburg steeds meer 
kerken sluiten, kerken waar de meeste van onze 
bewoners zijn gedoopt, hun Eerste Heilige 
Communie, Vormsel hebben gedaan, zijn getrouwd 
en hebben ze wellicht tijdens een uitvaart afscheid 
van hun dierbare genomen.

Al deze belangrijke gebeurtenissen gebeurden in 
de vertrouwde kerkgebouwen. Ze stonden ook 
symbool voor deze gebeurtenissen. En als dan zo’n 
gebouw onttrokken wordt aan deze diensten dan 
doet dat pijn. Eigenlijk weten we allemaal dat we 
niet door kunnen gaan op de voet van zo’n 60 jaar 
terug, maar toch verzetten we ons er vaak tegen. 
Net als dat je niet wil toegeven aan het ouder 
worden met alle ongemakken. Maar het gebeurt 
toch. Toch zijn wij op De Bijsterstede blij dat we nog 
om de week een vertrouwde viering kunnen 
bijwonen. Deze viering wordt door de parochie 
verzorgd en door de medewerkers en vrijwilligers 
van De Bijsterstede ondersteund. Mensen uit de 
wijk zijn van harte welkom, om samen te vieren, 
samen te zingen en te bidden. 

Niet in een kerkgebouw maar wel met warmte van 
de mensen om je heen. Het gedachteniskapelletje 
in De Bijsterstede is ook zo’n plekje waar je rustig 
even kunt zitten en een kaarsje kunt aan doen. Al 
onze overleden bewoners van die maand staan 
daar in het Memoriamboek. Als ik ‘s morgens de 
bladzijde weer omdraai zie ik bewoners met naam 
en soms een foto daar in staan en denk ik terug 
aan hem of haar. Dan zie je dat de tijd vlug gaat 
een jaar is vaak niets. 

In deze kapel hangen ook vele kruisjes, deze heb ik 
van bewoners of familieleden gekregen. Het 
spreekwoord elk huisje heeft zijn eigen kruisje, is 
hier echt van toepassing, want daar waar dat kruisje 
heeft gehangen is vaak veel gebeurd. Mocht u nog 
een kruisje hebben waar u niets meer mee doet, of 
ooit heeft gehad en het nu geen plaats meer voor 
heeft in uw huis of appartement, dan neem ik het 
graag in ontvangst zodat alles wat met dat kruis is 
verbonden bewaard blijft. 

Vorige keer vroeg ik u waar kun je Hem vandaag de 
dag nog vinden. Nu ik vind Hem vaak in deze kapel. 
Even rust en alleen met je gedachten bij aan het 
kruis en al die mensen die van ons zijn heen 
gegaan.

Alex Hendrickx,
Welzijn medewerker
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Renovatie De Bijsterstede
Zoals bij u bekend, gaat De Bijsterstede een 
metamorfose krijgen op de afdelingen.
De afgelopen weken is de projectgroep druk in de 
weer geweest de planning rondom de verbouwing 
en herinrichting huiskamers binnen De Bijsterstede 
in orde te maken. Nabij de receptie van De 
Bijsterstede vindt u enkele sfeerimpressies van de 
vernieuwde huiskamers, waardoor u een beeld kunt 
vormen van het geheel. Bij het opstellen van de 
planning hebben we geprobeerd de overlast voor 
onze bewoners zoveel mogelijk te beperken en hen 
ook tijdens deze periode de juiste zorg en aandacht 
te blijven bieden.

Zoals aangegeven in de nieuwsbrief die u hebt 
ontvangen, zullen de huiskamers op de afdelingen 
Rosmolen en Nijver volledig worden gerenoveerd 
én heringericht. We laten deze renovaties vrijwel 
parallel lopen aan elkaar waardoor we de periode 
van overlast enigszins kunnen beperken. Voor de 
overige huiskamers geldt dat zij enkel worden 
heringericht, dat wil zeggen nieuwe vloeren, 
raambekleding en meubilair, waardoor de overlast 
op die afdelingen minder lang en minder intensief 
zal zijn. 

Voor alle huiskamers geldt dat ze voor een 
bepaalde periode gesloten zullen zijn in verband 
met werkzaamheden. Wij zullen het Bruin café en 
de welzijnsruimte ertegenover, inrichten als een 
tijdelijke huiskamer. 

De bewoners kunnen tijdens de renovatie/
herinrichting van hun huiskamer de gehele dag 
terecht in de tijdelijke huiskamer. De dienstverlening 
en zorg zal tijdens deze periode hetzelfde zijn als u 
van ons gewend bent, alleen de ruimte waarin u 
verblijft is anders. Voor bewoners die boven in het 
appartement blijven geldt dat zij ook gewoon de 
zorg blijven ontvangen die zij gewend zijn. 
Het gehele project start in week 35 op maandag 26 
augustus. Vanaf week 41 hopen we iedere 
donderdag een huiskamer op te leveren waarna 
deze op vrijdag op feestelijke wijze wordt geopend.
Zoals u wellicht weet is niets zo verraderlijk als de 
planning rondom een verbouwing. Mede hierdoor 
willen we u erop attenderen dat, indien de bouw 
uitloopt, dit gevolgen kan hebben voor de huidige 
planning. Indien dit het geval zal zijn zullen wij u 
hierover tijdig informeren.  

Zoals u kunt begrijpen is het niet mogelijk om 
tijdens de projectduur gebruik te maken van het 
Bruin café ten behoeve van feestjes of partijen, 
aangezien deze ruimte gedurende de periode niet 
beschikbaar is. 

Samen maken wij De Bijsterstede en samen zijn wij 
hier thuis. We hebben er als projectgroep dan ook 
de volste vertrouwen in dat we dit samen tot een 
goed einde zullen brengen en we eind dit jaar een 
hartstikke mooie Bijsterstede hebben waar we met 
veel plezier en trots kunnen wonen en werken. 

Oproep Welzijn
Muziek maken voor onze bewoners. Speelt u een klassiek muziek instrument dan zijn wij op zoek naar u. 
Diana Marinus: d.marinus@dewever.nl.
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06-18049212    pedicure@yolandanass.nl
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Fysio BS
Heeft u wel eens moeite met opstaan als u een 
tijdje heeft gezeten? Of pijn tijdens het lopen van 
langere afstanden? Misschien bent u wel bang 
om te vallen? Dan kunnen wij, Fysiotherapeuten 
van De Wever, u helpen. Mocht u ons advies 
of begeleiding nodig hebben, kunt u contact 
opnemen met een van ons.

Elvera Bruijnzeels
Tel: 06-30914856
Email: e.bruijnzeels@dewever.nl 
Aanwezig op dinsdagochtend en 
Vrijdagmiddag 
Aangesloten bij Parkinsonnet

Anske van Densen
Tel: 06-20458031
Email: a.v.densen@dewever.nl 
Aanwezig op maandagochtend 
en woensdagmiddag

Schoonheidssalon 
Bijster Mooi
De Schoonheidssalon is geopend op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op 
nummer 06-21431800. 

Buiten de openingstijden kunt u voor het maken 
van een afspraak een afspraakformulier halen 
bij de receptie en ingevuld in de brievenbus bij 
de ingang van Bijster Mooi deponeren. Imke 
neemt contact met u op om de afspraak te 
bevestigen.
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Vrienden van de Bijsterstede
Beste lezers van D’n Bijerd,

De lege flessenactie van supermarkt Plus 
IJsselstein op de Besterdring, heeft ons 
€ 64,45 opgeleverd. Dank aan alle mensen 
die ons daarbij hebben geholpen.

De vogelkooi in de achtertuin
Het dierenstation is aan vervanging toe. 
Daarom gaan we het een stuk afbreken en 
wordt het in het voorjaar weer opgebouwd. 
Het binnenverblijf zal opgeknapt worden 
en het buitenverblijf vervangen. 

Alle vogels zullen dus tijdelijk verdwijnen 
en in het voorjaar komen we er weer 
nieuwe om u met hun vrolijk gefluit en 
gekwetter het voorjaar in te zingen.
Ook Stichting Vrienden van De Bijsterstede 
zal hier een financiële bijdrage aan geven. 
De onkosten van voer en ander onderhoud ligt 
al bij Stichting Vrienden van De Bijsterstede. 

Als u graag wilt zien wat we allemaal voor 
onze bewoners doen, dan kunt u ook op het 
bord naast de lift bij de receptie kijken. 

Als er nog speciale wensen voor onze bewoners 
van De Bijsterstede zijn, kunt u dit altijd bij 
het bestuur indienen, graag per mail naar 
a.hendrickx@dewever.nl of per brief in het postvak 
van Stichting Vrienden van De Bijsterstede. 

Er zijn verschillende mensen die de afgelopen 
periode een donatie hebben gegeven:
08-06-2019 € 20,00
24-06-2019 €   5,00
25-06-2019 € 25,00
24-07-2019 €   5,00

Graag willen we onze folder van Vrienden van 
De Bijsterstede nogmaals onder de aandacht 
brengen. Deze kunt u vinden tegenover de 
receptie van De Bijsterstede in de folderwand 
naast de lift. Wij hopen dat er veel donateurs 
zullen komen om zo ons werk voor de ouderen 
in De Bijsterstede voort te kunnen zetten.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van 
De Bijsterstede hartelijk dank voor alle donaties.
Maaike Dejonckheere, Yvonne Leemans, Ria 
Smolders, José de Volder en Alex Hendrickx.
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Dagbesteding De Bijsterstede
Onze dagbesteding van De Wever is gevestigd in 
De Bijsterstede, gelegen in de wijk Oud-Noord aan 
het Energieplein. Als u thuis woont wilt u natuurlijk 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Soms kan uw 
sociale wereldje klein zijn. U kunt  hierbij een steuntje 
in de rug gebruiken en dan kan een dagbesteding 
uitkomst bieden. Denk hierbij aan ontmoeten van 
nieuwe mensen (sociale contacten).

Algemeen
Wanneer kunt u gebruikenmaken van dagbesteding 
De Bijsterstede?
•  Als u een Wmo-beschikking hebt van uw 

gemeente met de functie begeleiding van groep.
• U een Wlz-indicatie hebt maar er nog geen  
 plaats is in een woonzorgcentrum (ter   
 overbrugging). 
•  Ook met een PGB (PersoonsGebonden Budget) 

kunt u gebruikmaken van de dagbesteding.

Als de indicatie/beschikking bij De Wever bekend 
is, plannen we een kennismakingsgesprek in. 
Afhankelijk van de indicatie en aantal dagdelen, 
betaalt u een eigen bijdrage die berekend wordt door 
het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Invulling van de dag
Onze dagbesteding is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 10.00 - 16.00 uur, met uitzondering 
van de feestdagen. We overleggen met u op welke 
dag(en) u wilt deelnemen aan onze dagbesteding. 
We beginnen de dag met een kopje koffie/thee, 
waarna u kunt deelnemen aan onze activiteiten, die 
niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn. We gaan bij 
de activiteiten zoveel mogelijk uit van uw wensen/
interesse en mogelijkheden. 

Gevarieerd dagprogramma
Bewegen   bewegingsgroep,   
    wandelen, sport&spel
Sociale activiteiten  vraag-antwoordspel,   
    sjoelen, gezelschapsspelen
Creatieve activiteiten  muziek-, kook- en   
    bakactiviteiten,   
    knutselactiviteiten 
Educatieve activiteiten  krant lezen,
    geheugentraining,   
     braintrainer of een   
    uitstapje

In de zomer zitten we lekker buiten op ons eigen 
terras. Om 12.30 uur kunt u gebruikmaken van een 
warme maaltijd in Brasserie Ons Genoegen. We 
vragen hier een vergoeding voor, u mag uiteraard 
ook uw eigen lunch meenemen.

Vervoer
Het vervoer stemmen we af in overleg met u.

Contactpersonen
Onze welzijnmedewerkers zijn het eerste 
aanspreekpunt voor u en uw familie. Zij werken 
samen met een groep gemotiveerde en enthousiaste 
vrijwilligers om u steeds weer een fijne en gezellige 
dag te bezorgen.

Hebt u interesse om eens te komen kijken op 
dagbesteding De Bijsterstede of hebt u vragen,
neem dan gerust contact met ons op 
We zijn aanwezig van 8.30 - 17.00 uur.

Dagbesteding De Bijsterstede
Energieplein 54, 5041 NH Tilburg
T 013 549 62 74
E dagbesteding.bijsterstede@dewever.nl
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Bewonersberichten
Cadeautjes en taart, 
een stralende lach,
alle jarigen van harte 
gefeliciteerd met jullie 
verjaardag!

Alle jarigen van harte 
gefeliciteerd!

Jarig
OKTOBER
Mevrouw W. Peijs
Mevrouw M. Morsink
Mevrouw M. Sebregts
Mevrouw M. van Reusel
Mevrouw H. Melis
Mevrouw J. Ligtenberg
Mevrouw M. van de Ven

NOVEMBER
De heer F. Jansen
Mevrouw T. Evertz
Mevrouw C. Zagers
De heer P. van Amelsvoort
De heer L. de Jong
Mevrouw J. Kolen

DECEMBER
Mevrouw J. Kollau
Mevrouw J.v.d. Wassenberg
De heer H. Dijks
Mevrouw H.v. Lissum
De heer A. Swinkels

Nieuwe bewoners
Mevrouw Wulms-de Kort
Mevrouw van Loon-Dijkland

Verhuisd
De heer J. Jansen
Mevrouw Jacobs-Paulissen

Intern verhuisd
Mevrouw Bosmans
De heer Souwen

Overleden
De heer W. van Lier
Mevrouw van Schilt-de Laat
Mevrouw Hofland-van Helden

Vacatures vrijwilligers De Bijsterstede
Afdelingsvrijwilliger voor afdeling Herboth, Stedeke, 
Oude Lange, Nijver, Rosmolen en Molenbocht
in de ochtend, middag en avond

Vrijwilligers voor de wandelclub op dinsdag  
met bewoners in een rolstoel 10.00 - 12.00 uur of 
14.15 - 17.00 uur 

Vrijwilliger voor het winkeltje en assisteren  
bij het restaurant op dinsdag, donderdag of zaterdag  
9.00 - 12.15 uur

Bezoekvrijwilliger voor het individueel begeleiden 
van een bewoner, wekelijks in overleg met de bewoner 

Vrijwilliger voor halen en wegbrengen van 
bewoners die naar de Eucharistieviering gaan op 
zaterdag 2 x per maand 15.15 - 17.15 uur.

Vrijwilliger voor de afdelingsactiviteit van 
14.00-17.00 uur elke dag van de week.

KOM GERUST EVEN INFORMEREN OF ER OOK 
IETS VOOR U BIJ IS.

U kunt contact opnemen met Alex Hendrickx, 
coördinator vrijwilligers. Bereikbaar op maandag 
08.30 - 12.00 uur en donderdag 08.30 - 17.00 uur
013-5496170
a.hendrickx@dewever.nl 

8 oktober komt huistheater Ja zuster, nee zuster naar 
De Bijsterstede. ‘Niet met de deuren slaan! Ja zuster, 
nee zuster. Niet op de stoelen staan! Ja zuster, nee 
zuster!’ De oorspronkelijke serie werd door de VARA 
uitgezonden tussen 1966 en 1968. De teksten zijn 
geschreven door Annie M.G. Schmidt, die voor de 
liedjes samenwerkte met Harry Bannink. 

De regie was van Henk Barnard, Berend Boudewijn en 
Frits Butzelaar. Op 3 september 1966 was de eerste 
uitzending. De laatste van twintig afleveringen werd op 
7 september 1968 uitgezonden.

Het belooft een leuke middag te worden met theater en 
zang.

Huistheater Ja zuster, nee zuster
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Nieuw activiteitenprogramma Welzijn
Maandag
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Kegelen
SchildersClub 

14.00 - 16.30 uur
D’n Inloop / Gezelspel
Uurtje Klassiek

19.00 - 20.30 uur 
D’n Inloop / MuziekVaria

Dinsdag 

10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop
WandelClub
Creatief Café 

14.00 - 16.30 uur 
D’n Inloop / Creatief
Bakkerij of Matinee

19.00 - 20.30 uur 
D’n Inloop / KaartClubs

Woensdag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Actief & Spel
MBVO 10.00 uur
MBVO 11.15 uur

14.00 - 16.30 uur
Bingo

19.00 - 20.30 uur
Bingo

Donderdag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Oud Hollands
Atelier
Creatief Café

14.00 - 16.30 uur
D’n Inloop
WandelClub
Creatief Café

19.00 - 20.30 uur 
Soos / Begonia’s

Vrijdag
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Spel
MBVO 10.00 uur
MBVO 11.15 uur

14.00 - 16.30 uur
MannenCafé / D’n Inloop
Jeu / Indoor Boules

19.00 - 20.30 uur
BorrelTijd  

Zaterdag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Spel 

14.00 - 16.30 uur
D’n Inloop / Creatief

19.00 - 20.30 uur
Eucharistieviering (om de week)

Zondag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / GezelSpel

14.00 - 16.30 uur
D’n Inloop of Matinee

19.00 - 20.30 uur
Frietavond (om de week na het 
Matinee)  

Per 1 oktober 2019 komt er een 
nieuw, uitgebreider 
activiteitenprogramma voor alle 
bewoners van De Bijsterstede en 
onze wijkbewoners. Hierdoor 
kunnen meer bewoners meedoen 
aan activiteiten, is er meer keuze, 
ook in de avonden en 
weekenden. 

Dit programma is voor de 
maanden oktober, november en 
december 2019. Tijdens de 
verbouwing moeten we rekening 
moeten houden met beschikbare 
ruimtes. Het programma gaat per 
2020 nog meer uitbreiden.

Wij komen graag met u in contact 
Wij komen graag in contact met 
bewoners, familie of 
mantelzorgers en staan open om 
in gesprek te gaan over het 
nieuwe programma. Alle huidige 
bewoners krijgen per 1 oktober 
de mogelijkheid om te kiezen uit 
alle nieuwe activiteiten. Wij 
streven ernaar om voor alle 
bewoners een eigen 
weekprogramma op te stellen, 
dat per 1 oktober ingaat.

Volg onze Facebookpagina De 
Bijsterstede Dagbesteding en 
meld u via Whatsapp aan voor 
onze Socie App 06 85361213. Zo 
blijft u op de hoogte van 
activiteiten, uitstapjes en andere 
leuke dingen omtrent het 
welbevinden van uw naaste. Ook 
bent u van harte welkom om 
langs te komen op ons kantoor, 
vraag bij de receptie van De 
Bijsterstede naar Florine Bakker 
of Wendy Ratelband.



Lief en Leed vrijwilligers De Bijsterstede
Vrijwilligers die jarig zijn in oktober, 
november, december 
Cees Louer
Jan van Beckhoven
Hans de Kuyper
Ben van Waes
Gina v.d. Eijnden
Tonny v.d. Berg
Piërre Cruijssen
Jan Jansen
Leo Maas
Harrie Buster
Koen v.d. Aa
Ricky v. Laarhoven
Wil van Lanen
Ans Louer
Janneke v.d. Aart
Marian Hofland
Marc v. Beurden
Ine de Beer
Henri Hendrickx
Jan Bakels
Maria van Zeeland
Gerrie v. Dun
Jozephien v.d Veen
Toon Mauritsz
Ton Lapien
Wendy Verbree
Anja Ghazi

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag

Jubilerende vrijwilligers
5 jaar vrijwilliger
Marielle Denissen. Bezoek vrijwilliger

10 jaar vrijwilliger
Ineke Jansen vrijwilliger voor de koffie en thee 
ronde.

12 ½ jaar
Jopie en Toon Mauritsz Kerkbegeleiding, hand en 
Spandiensten.

20 jaar
Harrie Buster

Proficiat met jullie jubileum

Nieuwe vrijwilligers
Jacqueline Volleberg  schilderclub
Peter Pijnenburg  ondersteuning 
technische dienst
Henri Hendrickx  ondersteuning 
technische dienst
Wendy Verbree  spelbegeleiding
Maja Biemans   chauffeur
Maricel Alcala Terburg  bingo begeleide. 

Wij heten hen van harte welkom bij de Bijsterstede

Vrijwilligers die zijn gestopt
Nanique van Belkom 
Hans Mols
Frans Snels 
José van Caulil
Riet Peijs
Albert Verstegen 

Wij willen hen bedanken voor hun inzet.
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DORRIS COIFFURE & BEAUTY 
Donderdag: van 8.30 tot 17.00 uur  |  Zaterdag: van 8.00 tot 13.00 uur
Wij werken op afspraak: Kapsalon: t 013-5831812  |  Schoonheidssalon: t 06-20545582

Cliëntenraad Den Herdgang
Beste lezer van deze brief: bewoner, familielid van 
bewoner, vrijwilliger in Den Herdgang, bij deze 
willen wij als huidige leden van de cliëntenraad 
vragen er serieus over na te denken om ook lid te 
worden van onze raad voor Den Herdgang. 
Wij vragen u ook deze oproep door te spelen aan 
naaste uw familieleden. Het is voor 100% in het 
belang van de bewoners. Als we er gezamenlijk 
voor kunnen zorgen dat onze bewoners, zoals uw 
vader of moeder het nog beter naar hun zin hebben 
hier bij ons en wij daar als cliëntenraad aan mee 
mogen werken is dat in ieders belang: dat van de 
bewoners, de familie, verzorgers en vrijwilligers. 
Het is een win win situatie! Omdat onze 
Cliëntenraad op dit moment onderbezet is zouden 

wij het fijn vinden als er belanghebbenden, 
zoals hierboven genoemd, zich aanmelden. U kunt 
altijd aangeven een paar vergaderingen bij te 
wonen en daarna pas uw beslissing te nemen. Het 
is vooral belangrijk dat u, als u zich aansluit bij onze 
raad, zich thuis voelt en er voor gaat om de positie 
van onze bewoners optimaal te vertegenwoordigen. 
Wij zien graag uw e-mail of geschreven brief in 
onze brievenbus in de hal tegemoet en we zijn altijd 
bereid u uitleg te geven als u er vragen over hebt.

Met vriendelijke groet namens de Cliënten Raad,

Annemie van Riel
E-mail adres: zazeso@hotmail.com
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Cees Teurlings
Ik ben Cees Teurlings, 65 jaar en ben al sinds februari 
2013 vrijwilliger bij den Herdgang. Ik ondersteun de 
vrijwilligerscoördinator, Leoni Hoogendoorn met 
administratieve werkzaamheden. Van 1969 t/m 2006 heb 
ik gewerkt als financieel-administratief medewerker bij de 
NV Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij. In het jaar 
2008 heb ik een carrièreswitch gemaakt naar de 
logistiek. Daar werkte ik als orderpicker, allround 
magazijnmedewerker en truck driver bij diverse logistieke 
bedrijven. Vanwege de crisis ben ik een tijdje 
werkzoekende geweest, waardoor ik meer tijd had voor 
Den Herdgang. Sinds einde van het jaar 2015 heb ik ca. 
3 volle jaren gewerkt, de crisis was voorbij! In deze 
laatste periode werkte ik bij Den Herdgang enkel op 
zaterdagochtend op kantoor en in de middag in de tuin 
bij afdeling Korvel. Per 1 oktober 2018 ben ik gestopt 
met betaald werk en ben officieel werkloos en geniet dus 
een WW-uitkering. 

Ik ga pas vanaf 1 maart 2020 officieel met pensioen 
vanwege langer moeten werken. Naar verloop van tijd 
zijn er op Den Herdgang andere activiteiten zoals 
gastheer restaurant en jeu de boules bijgekomen. 
Daarnaast, zoals ik eerder vernoemde, het onderhoud 
van de tuin bij afdeling Korvel. Met de laatste activiteit 
ben ik de laatste tijd veel bezig geweest om alle 
tuinbankjes en de Mariakapel op te knappen. Ik heb bij 
deze grote klus assistentie gehad van de heer De Winter 
(bewoner van Korvel) die ervoor heeft gezorgd dat al het 
onkruid uit de wandelpaden werd gehaald en van de 
zoon van de heer Zeegers (Korvel). Verder zo veel als 
mogelijk alleen gedaan, omdat het nou niet bepaald een 
‘leuke’ vrijwilligersactiviteit is, was het lastig om meer 
assistentie te vinden! Op bijgaande foto’s zie je de 
laatste lik verf bij het laatste tuinbankje bij de jeu de 
boulesbaan en de Mariakapel.
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Verwenweek
Verwenweek/feestweek
De verwenweek is een traditie op Den Herdgang. Ieder 
jaar start deze op de Dag van de Ouderen op 1 oktober. 
Al lijkt het soms of iedere week een verwenweek is, we 
pakken gewoon nog wat extra uit. Dit jaar hebben we als 
thema Hartelijk.

Maandag 30 september
De week lijkt te kort en ook onze eigen Gangmaokers 
willen deel uit maken van deze week. Natuurlijk zijn ze 
van harte welkom. Want het zijn onze Gangmaokers. 
Daarom komen ze gewoon op maandagmiddag om u al 
in een hartelijke stemming brengen. Aanvang 14.30 uur. 
Het spreekt voor zich dat de repetitieavond vervalt. 

Dinsdag 1 oktober
De Dag van de Ouderen starten we met een High Tea. 
Wilt u deelnemen aan deze high tea dan betaalt u € 8,10. 
We starten om 12.00 uur. Om 14.30 uur zal er 
aansluitend een optreden van Mieke & Petra 
plaatsvinden, zodat u nog verder kunt met genieten. 
• Wilt u een gewone warme maaltijd? Dan kan dat om 
12.00 uur in het Bruin Café en om 17.00 uur gewoon in 
het restaurant. 

Woensdag 2 oktober
Muzikale Bingo met Jolanda. Een beetje bingo, veel 
muziek en er is zeker ook wat te winnen. Maar het is 
anders dan anders, maar met liefde. Aanvang 14.30 uur.

’s Avonds hebben we iets heel speciaals. Misschien hebt 
u ze al gezien en/of gehoord, koor Ontroerend Goed 
heeft wekelijks repetitie in Den Herdgang. Vanavond 
willen ze hun eerste optreden verzorgen natuurlijk voor u 
bewoners van Den Herdgang. Aanvang 19.00 uur tot 
20.30 uur. 

Donderdag 3 oktober
Een wens van een aantal bewoners. Indisch eten. Dus 
hebben we Miranda aan het werk gezet, dan weet u het 
al Selamat Makan! De Indonesische maaltijd start om 
17.00 uur, om 15.00 uur hebben we al live Indische 
muziek. U betaalt € 14,95 per persoon inclusief één 
consumptie. 

Vrijdag 4 oktober
Vanmiddag gaan we zorgen dat u geniet! Geniet van een 
handmassage, voetmassage, make-up, nagelverzorging, 
we gaan het beleven. Beleven door allemaal lieve 
vrijwilligers die voor een dag hun liefdevolle handen voor 
u aan het werk zetten. Genieten, een praatje maken en 
als u wil nog even op de foto. We starten om 14.30 uur 
en om 16.30 uur nemen we afscheid van al die mooie 
mensen. 

De mannen zijn welkom in het Bruin Café samen met 
Roel gaan ze genieten van een mannenmiddag. 

Zondag 6 oktober;
Sluiten we deze hartelijke week af met Peter van Berkel. 
Ook Peter blijft in het thema. Hij biedt u dit optreden 
gratis aan. 
  
Alle activiteiten zijn gratis voor bewoners met een 
welzijnspas. Hebt u geen welzijnspas, dan betaald u 
€ 5,00 entree (inclusief koffie/thee). Bij de eetactiviteiten 
betaalt u de prijs die bij desbetreffende eetgelegenheid 
hoort. 
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Jarig vrijwilligers Vrijwilligersinfo

Verloren of gevonden
voorwerpen!
Wanneer u gevonden voorwerpen hebt dan kunt u zich 
wenden tot de medewerkers van de horeca. Zij nemen 
deze in bewaring. Ook als u iets verloren bent, kunt u 
bij hen terecht.

September
Cees Zeegers
Nicole Heeren
Truus de Beer
Ad van Nuenen
Jodika 
Sandhirakumaran
Jo van Wanrooij
Patricia Gough
Coen Essenstam
Ria de Kock

Oktober
Linette Mercelina
Angelique Brouwers
Maria Otten
Irene van Nuenen
Henk de Jong
Ad van Lissum
Cees Teurlings
Rianne van Assouw

November
Lacey van der Terp
Ad Marcelis
Ricardo de Gier
Ben van Amelsfort
Jeanny Karel
Kees Pistorius
Twan Desmares
Joop van Rijswijk
Kees Vissers
Michael Zebregts

December
Annie Sparidans
Jan Bakels
Harrie van Riel
Kitty Kieboom
Shurayla Filé  
Annemie van Riel
 

Vertrokken
In de afgelopen periode zijn er een aantal 
vrijwilligers gestopt met hun vrijwilligerswerk. Wij 
bedanken hun hartelijk voor hetgeen zij voor onze 
bewoners hebben gedaan.

Nieuwe vrijwilligers
In de afgelopen periode zijn er ook weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers begonnen bij Den Herdgang. 
We heten ze van harte welkom en wensen ze veel 
plezier met hun vrijwilligerswerk

Jubilarissen 2019
We hebben dit jaar weer een aantal vrijwilligers 
mogen feliciteren met hun jubileum:
Ad Marcelis – vrijwilliger Gangmoakers en 
ontspanning - 25 jaar 
Leo wels – vrijwilliger sjoelen - 25 jaar 
Annie Sijbrands – vrijwilliger bar - 12½ jaar
Joop van Rijswijk – vrijwilliger ontspanning - 
12½ jaar
Cees en Bep Pistorius - vrijwilligers 
Gangmoakers - 12½ jaar
Cees Smulders – evenementenvrijwilliger - 
12½ jaar
We willen deze vrijwilligers heel hartelijk danken 
voor hun inzet voor onze bewoners!

Extra handen, op te geven bij Leoni Hoogendoorn
Zondag 29 september - Optreden
Aanwezig 14.00 uur
Zaal en bewoners

Feestweek - De Hartelijke Week
Zondag 6 oktober - Optreden Peter van Berkel
Aanwezig 14.00 uur
Zaal en bewoners
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Herdenking nieuwe stijl op Den Herdgang
Tot vorig jaar verzorgde de parochie een kleine 
Allerzielenviering waarin de overleden bewoners van 
het afgelopen jaar herdacht werden. Vanaf dit jaar 
kiezen we voor een andere aanpak. We nodigen de 
families van de bewoners die in het afgelopen jaar 
overleden zijn uit voor een herdenkingsbijeenkomst 
met een algemeen karakter. Het gaat dus niet om een 
kerkelijke viering. 

We zullen de namen van de overleden bewoners noe-
men, er klinkt muziek en er worden gedichten voorge-
lezen. Medebewoners, medewerkers, vrijwilligers en 
andere betrokkenen zijn ook van harte welkom.
De herdenking wordt voorbereid door een werkgroep 
die bestaat uit medewerkers van den Herdgang.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 
24 oktober 2019. Inloop vanaf 19 uur, start om 19.30 
uur. Het is in het restaurant van Den Herdgang.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en na 
te praten.

Namens de werkgroep, Marjolein van Roekel-
Lambregts, geestelijk verzorger.

Als u vragen of suggesties hebt kunt u bellen of mailen:
m.v.roekel@dewever.nl
013 464 4100
Op woensdag ben ik afwezig.

Bewonersberichten
Jarig
OKTOBER
Mevrouw H. IJpelaar
Mevrouw C. Ceron
Mevrouw A. de Rooij
Mevrouw C. Verhoeven
De heer H. van Korven
Mevrouw J. van Dijk
Mevrouw J. Smulders
De heer W. Aarts

NOVEMBER
Mevrouw M. Vlieger
Mevrouw E. Gunsing
Mevrouw H. van Dalen
De heer C. Leijten
Mevrouw C. Mutsaars
Mevrouw J. Struijcken
Mevrouw M. van Amersfort
Mevrouw E. van Wel
Mevrouw H. Hendrickx
Mevrouw A. Hemmelder
De heer A.van Kuik

DECEMBER
Mevrouw J. Wijma
Mevrouw A. Rooijakkers
Mevrouw M. Smits
Mevrouw M. Verweijmeren
Mevrouw P. Heefer
Mevrouw M. Geboers
Mevrouw W. van den Boomen
Mevrouw M. Ooms
Mevrouw W. Marcelis
Mevrouw M. van Loo
Mevrouw M. de Beer
Mevrouw A. van Beers

Nieuwe bewoners
Mevrouw Hendriks-van 
Summeren
De heer Struijcken
De heer de Rooij
Mevrouw Maas-Jeuken
Mevrouw Wijma- Roos
Mevrouw Verhoeven-Beekman
Mevrouw Hendrickx-van Helvert
Mevrouw Corven-Elands
Mevrouw Rijnen
Mevrouw Pigmans-Horvers
Mevrouw Peters- Verhoeven

Verhuisd
Mevrouw de Bruijn-van Vugt

Intern verhuisd
Mevrouw van Huijkelom-van 
Vugt

Overleden
Mevrouw Louer- Houtepen
Mevrouw Weeterings-Tilemans 
Mevrouw Hendriks- van 
Summeren
Mevrouw v.d. Oetelaar-Judd
Mevrouw Maes
De heer Struijcken
Mevrouw Huising



Nationale Sportweek 2019
We moeten in beweging blijven, want rust roest 
en stilstaan is achteruitgaan. Op Den Herdgang 
bewegen we heel wat af, maar in de nationale 
sportweek nog net een beetje meer. 

De Nationale Sportweek sluit naadloos aan op onze 
verwenweek met het thema Hartelijk. Er is dus 
genoeg te bewegen de komende weken. Welzijn en 
Horeca hebben de handen ineen geslagen om er 
weer fantastische dagen van te maken. Wij maken 
samen van uw oude dag een nieuwe dag. 

Bent u in het bezit van een welzijnspas? Dan zijn 
alle activiteiten gratis toegankelijk. Heeft u geen 
welzijnspas dan betaald u € 5,00 entree per 
activiteit.

Activiteiten in de sportweek
Maandag 23 september
Uiteraard starten we de beweegweek met Meer 
Bewegen voor Ouderen om 10.45 uur in het Bruin 
Café. ’s Middags om 14.30 uur kunt u gewoon 
sjoelen in De Heuvel.

Dinsdag 24 september
Max Welzijnswinkel is om 14.30 uur onze gast. 
Ze gaan samen met u kijken of uw rollator wel goed 
afgesteld staat. Buiten rollen we de tuinslang uit 
zodat we uw rollator ook weer kunnen laten 
glimmen. Om 19.00 uur is er natuurlijk de 
vertrouwde bingo! 

Woensdag 25 september
Komen de Swinging Wheels een demonstratie 
rolstoeldansen geven. Natuurlijk worden wij 
uitgedaagd om ook een dansje te wagen. Aanvang 
14.30 uur.

Donderdag 26 september 
Gaan we de Silverfit demonstreren. ’s Morgens om 
10.30 uur en ’s middags om 14.00 uur. Om 16.00 
uur moet de zaal een uurtje leeg om alles klaar te 
zetten voor de Mosselmaaltijd.  Om 17.00 uur start 
de Mosselmaaltijd met een optreden van 
Zeemanskoor de Leyezangers. 

Vrijdag 27 september
Dansen is ook bewegen, dus dat gaan we doen met 
dj Jan Hoesen. Jan brengt een danspaar mee en 
ook de KBO uit Berkel-Enschot komt met ons 
dansen. Aanvang 14.30 uur.

Zondag 29 september
Zondagmiddagmatinee met zangeres 
MarieChristien. Ze komt met haar programma 
Grenzeloos MarieChristien2.0. Aanvang 14.30 uur. 
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Klein verslagje over mezelf
Hoi, ik ben Sabine 17 jaar en zit op het ROC Sport 
en Bewegen in Tilburg. Vanaf 1 september loop ik 
stage op Den Herdgang op dinsdag en donderdag.
Ik heb voor de sector bewegingsagogie gekozen 
omdat ik het leuk vind om met verschillende 
leeftijdsgroepen te werken. Vandaar dat ik nu 
stage loop bij Den Herdgang. Ik ben benieuwd of 
ik u allemaal in beweging kan krijgen. 

In mijn vrije tijd maak ik ook muziek. Zo speel ik al 
een lange tijd gitaar en zit hiervoor ook op les. Als 
ik tijd over heb leer ik mezelf ook keyboard spelen 
of ik teken graag. Naast de sportopleiding houd ik 
me vooral bezig met sporten. Ik doe verschillende 
soorten sporten voor mijzelf. Bijvoorbeeld basketbal 
en voetbal. Mijn sport is atletiek, hierbij doe ik 
vooral aan hardlopen en momenteel voornamelijk 
de middellange sprintafstanden (400 tot 800 
meter sprint). Voorheen heb ik altijd voor de lange 
afstanden getraind (10 km tot halve marathon).

Ik verheug me op mijn stage bij Den Herdgang. U 
komt me vast wel ergens tegen. U bent zeker welkom 
bij het Meer Bewegen voor Ouderen om maandag. 

Vacatures vrijwilligers Den Herdgang
Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Maandag tot en met zondag van 16.45 tot 20.00 
uur. Je ondersteunt de afdeling met het dekken 
van de tafels, het ontvangen van bewoners en het 
helpen met eten, daar waar nodig is.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel
Zaterdagochtend van 9.00 tot 14.00 uur. Je 
ondersteunt de afdeling met het dekken van de 
tafels, het ontvangen van de bewoners en het 
helpen met eten daar waar nodig is.

Vrijwilliger Bingo op dinsdagavond of 
woensdagmiddag 
Woensdagmiddag - hulp bij de bingo en hulp bij 
bewoners aan tafel.
Dinsdagavond - hulp bij bewoners aan tafel.
Je haalt bewoners die niet zelfstandig naar de 
bingo kunnen komen. Je begeleid de bewoners 
tijdens de bingo of helpt de collega vrijwilligers met 
de bingo zelf.

Vrijwilliger restaurant
Aanwezigheid in overleg, vooral weekeind. 
Je ondersteunt de medewerkers van Horeca. Je 
verricht barwerkzaamheden en ontvangt gasten in 
het restaurant.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Meerzorg
Aanwezigheid in overleg. Je ondersteunt de 
gastvrouw en ontvangt de bewoners. Samen 
zorgen jullie voor koffie / thee en een gezellige 
bezigheid.

Bezoekvrijwilliger
Aanwezigheid in overleg. Individueel 
bewonersbezoek. De belangrijkste taak van de 
vrijwilliger is het ‘er zijn’ vanuit een meelevend 
hart. Gezelschap en een goed gesprek staan 
centraal bij het bezoekwerk.
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Algemene informatie
 
DE BIJSTERSTEDE
 
Algemeen nummer 
De Bijsterstede
013  54961 00

Openingstijden receptie
Maandag t/m vrijdag van 
8.00 - 12.30 en 13.00 - 16.30 uur

Restaurant Ons Genoegen
Dagelijks geopend van
09.00 - 16.30 uur
Maaltijden worden dagelijks 
geserveerd van 12.00 - 13.30 uur

Bruin café 
Dagelijks geopend van 
09.00 - 16.30 uur
Reserveringen/Gelegenheden 
op afspraak via horeca

Winkel openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 
10.00 - 12.00 uur

Computerhoek
Maandag t/m vrijdag op 
afspraak. Meer info Wendy 
Ratelband of Florine Bakker, 
toestel 6170

Bibliotheek
Dinsdag van 9.30-11.00 uur - 
Brasserie Ons Genoegen 

Fysiotherapie
Elvera Bruijnzeels 
Dinsdagochtend en 
vrijdagmiddag T 06 091 48 56
Anske van Densen, 
Maandagochtend en 
woensdagmiddag 
T 06 204 580 31

Pedicure 
Jolanda Nass, 
op afspraak T 06 180 492 12

Kapsalon
Maandag, woensdag en 
donderdag vanaf 9.15 uur op 
afspraak T 013 549 6 183

Bloedprikdienst
Woensdag van 10.00-10.15 uur

Wijkagent
Te bereiken via 0900-8844
 
DEN HERDGANG

Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag  
van 10.00 – 12.30 uur 

Fysiotherapie 
De Wever
Marjon Bartels
Tel. 06-12483513

Bas Verdegaal
Dinsdag en vrijdag  
van 08.00 – 12.00 uur.
Tel. 06-33103176

Van de Braak en Maas
Volgens afspraak
Tel. 5420685

Prikdienst
Elke dinsdag- en donderdag 
van 09.00 – 10.00 uur in de 
wisselruimte Heuvel

Pedicure
Maandag hele dag en dinsda-
gochtend aanwezig op Den 
Herdgang
WonenBreburg

Huismeester: Bert Wielaert, 
tel. 06-50663055
Woonconsulent: Mariet van 
Maanen, tel. 5399762

Wijkagent
Te bereiken via tel. 0900-8844

Ouderenzorg gemeente 
Tilburg (sociale dienst)
U kunt zelf de gemeente bellen 
(tel. 14013), vragen naar oud-
erenzorg

Diëtiste
Judith Goertz, tel. 06-13107448

Kleine reparaties rolstoelen 
en rollators (bijv. oppompen 
banden)
Maandag t/m donderdag van 
08.00 – 12.00 uur in de werk-
plaats van de huismeester

Bibliotheek
De lange, donkere en koude herfst- en winter- 
avonden komen er weer aan. Een prima tijd om  
te genieten van een mooi boek.

Weet u dat Den Herdgang een bibliotheek  
heeft met een mooie collectie gewone en  
speciale grootletter-boeken?

Houdt u van lezen?
Kom dan eens een kijkje nemen bij de Brasserie 
Ons Genoegen. Wij zijn er elke woensdag van 9.30 
uur tot 11.00 uur.

Graag tot ziens.
Vrijwilligers bibliotheek. 
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SPEURPUZZEL

PUZZELWINNAAR
Winnaar van de vorige puzzel zijn de heer/mevrouw Berens, Tjeuke 
Timmermansstraat 3 en mevrouw MJ van der Aa, Energieplein 50.

Oplossing GERSTEMEEL
Gefeliciteerd u kunt bij de Welzijn een tegoedbon van 10,-- euro in ontvangst nemen.
Ook deze keer kunt u onderstaand strookje invullen met uw naam en de afdeling/appartement waar u werkt, woont of 
verblijft. U kunt de oplossing van deze puzzel inleveren tot 20 oktober 2019 in het postvak van het locatiesecretariaat.

Oplossing:  .........................................................................................................................................................

Naam:  .........................................................................................................................................................

Appartement:   .........................................................................................................................................................  

AANZETTER
AFSCHEID 
AFTIMMERING
ALTAAR 
ALTPARTIJ 
AMPUL
ARABIE 
BEDRIJFSRUIMTE
BOSFAUNA

BRAAM 
BRULBOEI 
DAGBLADLEZER
EENARM 
EETSTOEL 
EXCITEREN
FIJNGEMALEN
GAZEUSE 
GETALM

HAAGBOS 
HAARDOT 
KRELIS
LASELEKTRODE 
MAGERTE 
MIMOSA
NAMAAK
ONDERSTEBOVEN 
OPEENS

PARKEERGARAGE 
REAGEERBUISJE 
RECHTSVERZUIM
RECREATIEZAAL 
REDACTIELID
REGIOTAXI
RIJLAARS 
ROVER 
SCHRIKACHTIG

SNIJBIET 
STEEPLER 
TERTS
VERPLAATSBAAR 
VLEUGELDEUR 
VOORUITKOMEN

R E A G E E R B U I S J E
E E W F I X R IJ X A S M H
C P C B T U C A L T A A R
R A A H L I T I R A A G N
E R D B T O M E T G A E D
A K O I I S T M B E E R L
T E P G E T V O E R R T S
I E E A E H S E D R A E R
E R E Z D F C N R R I A N
Z G N E A IJ H S IJ Z A N M
A A S U G N R A F B U A G
A R N S B G I K S A I I H
L A S E L E K T R O D E M
T G K A A M A N U E M M T
P E R E D A C T I E L I D
A M P U L L H P M A A I M
R E L P E E T S T O E L S
T E R D Z N I E E N A R M
IJ E V L E U G E L D E U R
V V O O R U I T K O M E N
O N D E R S T E B O V E N

Colofon

D’n Bijerd is een informatieblad van 
De Bijsterstede en Den Herdgang 
Het blad verschijnt ieder kwartaal. 

Redactie:
Resy van Dommelen
Leoni Hoogendoorn
Lia van de Langenberg
Claudi Olieslagers

Redactie 
Secretariaat De Bijsterstede
Energieplein 54 – 5041 NH Tilburg
T  013 549 61 00
E  redactie.bijerd@dewever.nl 

Secretariaat Den Herdgang
Berlagehof 60 – 5041 JS Tilburg
E  redactie.bijerd@dewever.nl

Opmaak:
Kopij dient duidelijk geschreven of 
getypt aangeleverd te worden in het 
postvak van d’n bijerd of via de mail 
aan redactie.bijerd@dewever.nl
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...

Gezellig in het Wilhelminapark

Tijdens de afgelopen hitte, 
was alle afkoeling welkom!

Wens uitstapje De Efteling Op bezoek bij kinderdagverblijf Het Spoor

Uitstapje naar de Zeven geitjes

Proberen een beetje schaduw te vinden tijdens de hitte

Uitstapje naar de Beekse Bergen

Mannendag Trappisten


